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  Růst mezd mírně zpomalil 
 
Průměrná mzda vzrostla ve třetím čtvrtletí meziročně o 1,8 % v nominálním vyjádření. Po odečtení 
inflace vzrostla průměrná mzda o 1,2 %. To bylo takřka přesně v souladu s naším očekáváním 
(čekali jsme +1,9 % r/r nominálně a +1,3 % r/r reálně, což byl jeden z nejlepších odhadů na 
trhu). Trh očekával rychlejší tempa. V nominálním vyjádření činila průměrná mzda v 3Q 25 219 
Kč, což bylo meziročně o 441 Kč více. V podnikatelské sféře rostly mzdy nepatrně pomaleji (o 
1,7 % r/r nominálně) než v nepodnikatelské (o 1,9 % r/r nom.). 
 
Pokud se chceme vyhnout průměru, na který většina lidí nedosáhne, podívejme se na medián. 
Pokud seřadíme všechny zaměstnance do řady a ukážeme na prostředního, jeho plat je 21 512 
Kč. Meziroční nárůst mediánu činí 1,5 %. 
 
Oproti druhému čtvrtletí, kdy reálné mzdy rostly meziročně o 2,1 %, se jedná o zpomalení. Toto 
zpomalení je jednak způsobeno nárůstem inflace ve třetím čtvrtletí a také mírnou decelerací 
nominálního růstu. Ve třetím čtvrtletí nebyl žádný zásadní důvod pro rychlý růst mezd. Ve čtvrtém 
čtvrtletí by měl růst mezd opět akcelerovat vzhledem k tomu, že se některým státním 
zaměstnancům zvyšovaly mzdy v předstihu již v listopadu a prosinci. 
 
Za celý rok 2014 čekáme růst průměrné mzdy o 2,5 % a po odečtení inflace okolo 2 %. V roce 
2015 počítáme s pokračováním růstu ekonomiky a navíc porostou rychle mzdy ve veřejném 
sektoru, což by mělo vést k růstu průměrné mzdy o více než 3 %. 
 
Čím rychleji mzdy porostou, tím dříve se přiblíží doba, kdy ČNB začne uvažovat o konci 
intervenčního režimu. Ale s koncem intervenčního režimu lze počítat až v průběhu roku 2016. 
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