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   Maloobchodní tržby v ČR pokračují v růstu 

 

Maloobchodní tržby v únoru rostly meziročně o 6,3 %. Se započtením aut činil růst 7,2 %. To bylo prakticky 
plně v souladu s našimi odhady. Trh v mediánu čekal růst 5,1 %, bez aut a 6,0 % s auty. 

Meziměsíčně tržby (bez aut) reálně klesly o 0,1 %. Celkově vnímáme dnes zveřejněný údaj jakožto lehce 
pozitivní. Tržní očekávání bylo nastaveno zbytečně pesimisticky. Spotřebitelská důvěra je poblíž historických 
maxim, mzdy pomalu rostou, situace na trhu práce se citelně zlepšuje a inflace v průměru neexistuje. To vše 
pozitivně působí na reálné maloobchodní tržby. V nominálním vyjádření maloobchodní tržby v únoru rostly 
meziročně pouze o 3,1 %, což znamená, že lidé meziročně nakupují o 3,2 % levněji. To je ale dáno 
především poklesem cen pohonných hmot. 

Maloobchodní tržby (kromě prodeje aut) z hlediska příspěvků k meziročnímu růstu vypadají takto: 

6,3 % = prodej potravin (1,3) + prodej nepotravinářského zboží (3,7) + prodej pohonných hmot (1,3) 

Stále se daří prodeji aut, kde meziroční růst činí reálně 9 % a nominálně 10,7 %. Pohonných hmot kupujeme 
meziročně o 10 % více, ale i při takovém nárůstu objemu platíme o 8 % méně peněz než před rokem. Prodej 
elektroniky se meziročně zvýšil o 21,7 %, ale zde se meziročně zlevňovalo o více než 12 %. Jedničkou 
z hlediska růstu tržeb jsou prodeje přes internet. Nepříliš se daří v prodeji oděvů a ve stánkovém prodeji. 

Pro letošek čekáme mírné zrychlení růstu maloobchodních tržeb na 3,4 % (bez prodeje aut) z loňského 
tempa 2,8 %. Včetně prodeje aut čekáme růst lehce nad 4 %. 

Na trh s korunou by dnes zveřejněný údaj neměl mít vliv. Trh, zdá se, uvěřil, že ČNB ještě dlouhou dobu 
korunu pod hladinu EUR/CZK 27.0 nepustí. 
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