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   Maloobchod si udržuje vysoké tempo růstu 

Maloobchodní tržby v říjnu příjemně překvapily, když vzrostly o 5,6 % bez započtení aut a o 7,4 % po 
započtení aut. Oba údaje byly nejen nad všechny odhady, ale jsou to i nadprůměrná tempa. 

I když měsíc říjen přinesl nevýhodu v podobě meziročně chybějícího pracovního dne, dokázaly si 
maloobchodní tržby udržet vysoké tempo růstu. Dobrou zprávou je, že na rozdíl od září růst tržeb vykázali 
maloobchodníci prodávající ve všech hlavních sortimentních skupinách. Prodej přes internet i v říjnu vzrostl o 
přibližně 10 %, ale skvělému výsledku ze září se nevyrovnal (17,2 %). Svižný růst zaznamenal i prodej aut 
(11,2 %). 

Důvěra domácností zůstává vysoká, trh práce se nachází na předkrizových úrovních, a proto průměrné mzdy 
začínají zvyšovat svoje tempo růstu, což potvrdil i dnešní údaj o mzdách. Všechny tyto faktory příznivě 
ovlivňují chuť domácností víc utrácet. Dosavadní vývoj maloobchodních tržeb a blížící se vánoční svátky 
naznačují, že maloobchodníci si užijí další žně tržeb. 

V letošním roce čekáme zrychlení růstu maloobchodních tržeb v ČR na 5,8 % (bez aut) z loňských 2,9 %. Po 
započtení aut by růst měl být poblíž 7 % (loni 5,5 %).  
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