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   Maloobchodní tržby dál rostou, ale rekordy nelámou 

Maloobchodní tržby v ČR v červenci rostly meziročním tempem 5,5 % a po započtení aut o 5,7 %. Trh 
v mediánu čekal růst o 5,9 % a s auty 7,2 %. Naše odhady meziročních temp byly ještě lehce optimističtější. 

Ačkoliv meziroční výsledek maloobchodních tržeb je o něco slabší, než čekal trh i než kolik ukazoval náš 
odhad, o významném zklamání nelze mluvit. Zaprvé, po sezónním očištění statistika hlásí meziměsíční nárůst 
o 0,4 % (bez aut), což je paradoxně více, než jsme čekali. Zadruhé, nečekaně silný nárůst prodejů aut 
v červnu si doslova říkal o nějakou korekci. Prodej aut v červnu vyskočil o více než 2 % meziměsíčně a 
v červenci naopak o 2,1 % klesl. Zde je možné mluvit o určitém zklamání, nicméně prodej aut zůstává stále 
slušný. Ceny jsou v tomto segmentu meziročně vyšší o 1,7 %. V maloobchodě bez segmentu aut naopak 
dochází k meziročnímu zlevnění o necelá 2 %, za čímž ale z valné většiny stojí proti minulému roku velké 
zlevnění pohonných hmot. 

Rekordmanem v nárůstu tržeb je stále prodej přes internet (meziročně +19 % reálně, 15,6 % nominálně), 
nicméně slušné výsledky zaznamenává i řada jiných segmentů. 

Dnes zveřejněná data tak stále dobře zapadají do scénáře svižně rostoucí české ekonomiky. 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 %). 

Česká koruna nemá mnoho důvodů na údaj reagovat. 
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