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   Maloobchod v květnu kvetl 

Maloobchodní tržby v květnu vzrostly reálně meziročně o 5,4 % (bez aut). Po započtení aut vzrostly tržby 
českých obchodníků o 7,9 %. Letošní květen měl o jeden pracovní den méně než vloni, očištěné o sezónní 
výkyvy pracovních dnů vzrostly tržby českých obchodníků o 6,6 % r/r, což je o 6 desetin lepší výsledek než 
v dubnu.  

Náš odhad počítal s (neočištěnými) hodnotami 5,6 % bez aut a 6,7 % s auty. Trh očekával v průměru 5,3 % 
s auty a 5,2 % bez aut. 

V květnu došlo k růstu tržeb u všech hlavních skupin. Nejrychlejší tempo si opět připsal internetový prodej 
(nárůst o 23,1 %). 

Meziroční růst maloobchodních tržeb ve druhém čtvrtletí se prozatím jeví jako příznivý. Květnový údaj opět 
jenom potvrzuje, že spotřeba domácností kvete i v druhém čtvrtletí. Podnikatelská i spotřebitelská důvěra 
zůstává nadále vysoká, trh práce se viditelně zlepšuje, zaměstnanost dosahuje rekordních hodnot. 
Maloobchodní tržby jsou tedy jen dalším kouskem do skládačky, která vytváří celkový obraz prosperující 
české ekonomiky.  

Pro rok 2015 čekáme lehké zrychlení růstu maloobchodních tržeb v ČR na 4,6 % (bez aut) z loňských 2,8 
%. Po započtení aut čekáme akceleraci tržeb k 5,8 %. 
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