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Všechny názory, prognózy a informace, včetně investičních doporučení a obchodní idejí, a jakékoliv ostatní údaje obsažené v tomto dokumentu jsou pouze informativní, nezávazné a představují názor Raiffeisenbank a.s. („RB“). Tento dokument 
nepředstavuje nabídku nákupu nebo prodeje jakéhokoli finančního aktiva nebo jiného finančního instrumentu. Dokument je určen výhradně pro potřeby adresáta a nesmí být kopírován a rozšiřován třetím osobám. RB doporučuje před učiněním jakéhokoli 
investičního rozhodnutí získání podrobných informací o zamýšlené investici nebo obchodu. RB vypracovala tento dokument s nejvyšší odbornou péčí a v dobré víře, avšak neručí za správnost jeho obsahu ani za jeho úplnost nebo přesnost. RB a RBI obecně 
zakazuje svým analytikům a osobám reportujícím analytikům být angažován v cenných papírech či jiných finančních instrumentech jakékoliv společnosti, kterou analytik pokrývá, pokud nabytí těchto finančních nástrojů nebylo předem projednáno s oddělením 
Compliance RB nebo RBI. RB nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv třetím osobám použitím informací a údajů obsažených v tomto dokumentu. Investiční doporučení vytvářená týmem Ekonomický výzkum a jeho 
pracovníky, jakož i modelová portfolia, obchodní ideje, názory a prognózy jsou pouze obecné a určené pro veřejnost a nikoli individualizované ani určené pro konkrétní osoby v konkrétní finanční situaci a nejsou tedy službou investičního poradenství ve 
smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Tento dokument není určen pro retailové investory podle pravidel dohledových orgánů Spojeného království a neměl by jim být rozšiřován. Dokument nesmí 
být rozšiřován nebo distribuován do USA nebo Kanady nebo jejich teritorií; rovněž nesmí být distribuován občanům USA a Kanady. Úplnou informaci dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení, naleznete na webové 
stránce Raiffeisenbank a.s. v sekci Analýzy – Disclaimer, viz https://investice.rb.cz/fileadmin/files/disclaimer_RBroker_01.pdf. Dohledovým orgánem pro Raiffeisenbank a.s. je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 4 
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 RŮST PRŮMĚRNÉ MZDY MÍRNĚ ZPOMALUJE 

 

Meziroční růst průměrné mzdy v druhém čtvrtletí činil 3,9 %, což po očištění o inflaci znamená reálný růst o 3,7 %. To 
bylo jen dvě desetinky pod naším odhadem i mediánovým očekáváním trhu. Průměrná mzda tedy v druhém čtvrtletí 
dosáhla 27 297 Kč. Před rokem byla průměrná mzda nižší o 1 019 Kč.  

Mzda takzvaného prostředního (mediánového) zaměstnance vzrostla meziročně o 4,5 %. Když si tedy všechny české 
zaměstnance seřadíme podle výše mzdy a ukážeme na prostředního, jeho mzda činí 23 047 Kč. I zde se jedná o 
zpomalení oproti prvnímu čtvrtletí, kdy mediánová mzda rostla tempem 6,6 %. 

Údaj o mzdách je sice lehce pod očekáváním trhu, ale stále je to slušný výsledek. Roste zaměstnanost a celkový objem 
mezd meziročně roste tempem 5,8 %. Rostoucí ekonomika a klesající míra nezaměstnanosti stále vytváří tlak na růst 
mezd. Zvyšuje se ovšem i srovnávací základna z minulého roku. Za celý rok 2016 nadále čekáme růst průměrné mzdy 
o 4,2 %, což by po očištění o inflaci znamenalo 3,5 % reálně. To by byl nejrychlejší nárůst průměrné mzdy od roku 
2007.  

Růst mezd je tažen podnikatelskou sférou, kde meziroční tempo růstu průměrné mzdy činí 3,9 %. Ve veřejné sféře je 
tempo růstu mezd nepatrně pomalejší s 3,6 %. Mzdy rostou ve většině odvětví, ale existují samozřejmě výjimky, kde je 
situace nevalná. Statistický úřad jmenuje především odvětví těžby a dobývání, kde průměrná mzda sice meziročně ve 
druhém čtvrtletí nepatrně vzrostla o 1,0 %, avšak meziročně zde ubylo 5,4 % zaměstnanců.  

Překvapení trhu je malé a koruna tedy nemá důvod významněji reagovat. Růst mezd je důležitý údaj pro ČNB a dnes 
zveřejněný údaj zapadá do našeho scénáře očekávaného konce kurzového závazku v druhé polovině roku 2017. 
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