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   Češi milují auta 

Výsledky maloobchodních tržeb za červen naznačují, že Češi nakupují auta hlava nehlava. Maloobchodní 
tržby bez aut vzrostly o slušných 0,2 % meziměsíčně a 6,9 % meziročně, což bylo prakticky v souladu 
s naším očekáváním. Trh čekal o půl procentního bodu slabší výsledek. Ovšem po započtení prodeje aut 
vzrostly celkové tržby reálně meziročně o 11,1 %, což drtivě přebilo všechny odhady (nejvyšší 8,5 %). 

Samotný prodej aut akceleroval na 20,1% meziročně (po sezónním očištění 15,9 % meziročně a 2,3 % 
meziměsíčně). To je obdivuhodně vysoký výsledek, který navíc musel přebít vysokou srovnávací základnu 
z loňského června. V průměru navíc dochází na trhu s automobily k mírnému zdražování. To pro řadu jiných 
segmentů neplatí. Maloobchodní tržby bez aut rostou meziročně reálně o 6,9 %, ale v peněžním vyjádření 
jen o 5,4 %. Obchodníci zde meziročně zlevnili o cca 1,6 %, ale nutno podotknout, že pokles cen citelně 
zmírňuje. 

Trend maloobchodu zůstává příznivý. O dvouciferné nárůsty tržeb v řadě segmentů není nouze. Ekonomika 
roste a situace na trhu práce se zlepšuje, očekává se postupné zrychlení růstu mezd, spotřebitelská důvěra je 
blízko historických maxim, a ceny u čerpacích stanic zůstávají na nižších úrovních. Tyto faktory by měly 
podpořit růst maloobchodu i v dalších měsících. 

V letošním roce čekáme zrychlení růstu maloobchodních tržeb v ČR na 4,6 % (bez aut) z loňských 2,8 %. Po 
započtení aut by růst měl být poblíž 5,8 % (loni 5,4 %). 

Údaje z ekonomiky jsou příznivé, ale reakci koruny nečekám, neboť prakticky nemá kam posilovat a nyní 
především vyčkává na zítřejší zasedání ČNB. 
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