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  Růst mezd v ČR dál zrychluje 
 
Růst průměrné reálné mzdy v ČR ve třetím čtvrtletí 2015 zrychlil meziroční tempo na 3,4 % z 
předchozího tempa 2,8 %. To je nepatrně rychlejší, než kolik jsme čekali my i trh. Inflace ve třetím 
čtvrtletí činila 0,4 % a růst průměrné nominální mzdy tedy činil 3,8 %. Průměrná mzda meziročně 
vzrostla o 944 Kč na 26 072 Kč. 
 
Meziroční růst průměrné mzdy ve veřejné sféře zpomalil na 3,5 %, zatímco v nepodnikatelské 
zrychlil na 3,8 % (nominálně). 
 
Za celý letošní rok čekáme nadále růst průměrné mzdy o 3,2 % a v příštím roce s ohledem na 
tempo růstu ekonomiky a zlepšující se stav trhu práce zrychlení růstu průměrné mzdy na 4,2 %. 
 
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 22 531 Kč. To znamená meziroční růst o 3,9 %, což je mírné zpomalení oproti předchozímu 
čtvrtletí. 
 
Růst mezd zůstává stále relativně umírněný, ale evidentně zrychluje. Kdyby koruně nebránila 
ČNB, koruna by měla důvod posilovat. Inflace ale s ohledem na ceny dováženého zboží a 
komodit zůstává nízko, což zůstává pro ČNB silným argumentem ve prospěch slabé koruny. 
Zvýšená expanze Evropské centrální banky bude pro ČNB znamenat nutnost větších intervencí.  
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