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  Růst mezd zůstává slabý 
 
Průměrná mzda poklesla ve 4. čtvrtletí reálně meziročně o 2,9 %. To byl hlubší 
pokles, než jsme očekávali my (-2,0 % r/r) i trh (-1,4 % r/r). Nominálně meziročně 
poklesla o 1,8 % a nyní tedy činí 26 637 Kč.  
 
Takto hluboké meziroční poklesy jsou způsobeny zejména vysokou srovnávací základnou ze 4. 
čtvrtletí roku 2012. Tehdy se totiž vyplácely bonusy a prémie zejména u manažerů neobvykle už 
na konci roku kvůli vyššímu zdanění v roce 2013 - zaváděla se solidární daň z příjmů. Pokud se 
podíváme na vývoj na vývoj mediánových mezd, které nejsou zkresleny dřívější výplatou bonusů 
u manažerů, tak zjistíme, že nominálně mzdy v meziročním srovnání v podstatě stagnovaly - ve 4. 
čtvrtletí 2013 byl medián 22 288 Kč, o 15 Kč vyšší než ve stejném období předchozího roku. 
Reálně tedy mediánová mzda meziročně mírně poklesla. 
 
V mezikvartálním srovnání průměrná mzda poklesla nominálně o 0,6 %, což je sice špatný 
výsledek, ale nejedná se o velké překvapení. 
 
Průměrná mzda v podnikatelské sféře poklesla meziročně reálně o 2,4 %, zatímco 
v nepodnikatelské sféře o 0,8 %. Hluboký pokles v podnikatelské sféře je spíše optický a je opět 
způsoben efektem dřívější výplaty manažerských bonusů na konci roku 2012. 
 
Za celý rok 2013 průměrná mzda nominálně v podstatě stagnovala (růst o 0,1 %), 
což znamená reálný pokles o 1,3 %. V absolutním vyjádření dosáhla za celý rok 2013 
v průměru 25 128 Kč. 
 
Suma sumárum, meziroční pokles průměrné mzdy je především optický a určitě si nezaslouží 
dramatické komentáře. Mzdy nadále reálně mírně klesají. Tento vývoj na trhu práce je způsoben 
převisem nabídky nad poptávkou po práci, na což reálná mzda reaguje poklesem. 
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