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  Růst mezd pomalu zrychluje 
 
Růst průměrné reálné mzdy v ČR ve čtvrtém čtvrtletí 2014 zrychlil meziroční tempo na 1,8 % 
z předchozího tempa 1,2 %. Náš odhad počítal s růstem o 2,1 %, trh v mediánu 2,4 %. Inflace 
ve čtvrtém čtvrtletí činila 0,5 %, takže nominálně mzdy vzrostly o 2,3 %. Průměrná mzda 
meziročně vzrostla o 609 Kč na 27 200 Kč. 
 
Průměrná mzda v podnikatelské sféře rostla nominálně o 1,9 % tedy mírně pomaleji, než jsme 
čekali (2,3 %). Mzdy se dle očekávání zvyšovaly především ve veřejné sféře, kde meziroční 
nominální růst činil 3,8 %.  
 
Vzhledem k růstu zaměstnanosti působí pozitivně zpráva o růstu celkového objemu mezd o 3,4% 
meziročně. 
 
Pokud se chceme vyhnout průměrné mzdě, na kterou většina lidí nedosáhne, podívejme se na 
medián. Pokud seřadíme všechny zaměstnance do řady a ukážeme na prostředního, jeho plat 
činí 22 847 Kč. Meziroční nárůst mediánu činí 2,6 %. 
 
Z hlediska trhu představují nové údaje o vývoji mezd mírné negativní překvapení, které ale na 
českou korunu samo o sobě zřejmě významně nezapůsobí. Ekonomika se vyvíjí příznivě, situace 
na trhu práce se zlepšuje a pro rok 2015 tak počítáme s mírným zrychlením růstu 
mezd na 2,8 % nominálně (v roce 2014 růst průměrné mzdy činil 2,4 %). To nejsou 
data, která by indikovala rychlé zvyšování inflace. Konec režimu kontroly kurzu ČNB nad 
EUR/CZK 27,0 proto nadále čekáme až ve druhé polovině roku 2016. Naše prognóza 
EUR/CZK na polovinu roku činí 27,80. 
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