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• Situace na domácím pracovním trhu zůstává pozitivní – podíl nezaměstnaných osob v únoru 

činil 3,2 % 

• Růst mezd v závěrečném čtvrtletí loňského roku zpomalil na 6,9 % r/r 

 

Na důležité domácí makroekonomické statistiky 

byl bohatý závěr týdne, kdy byl konkrétně 

zveřejněn únorový podíl nezaměstnaných osob a 

vývoj mezd ve 4. čtvrtletí loňského roku. Podíl 

nezaměstnaných osob v únoru poklesl na 3,2 % z 

lednových 3,3 %. Situace na domácím pracovním 

trhu během února zůstává i nadále pozitivní, a 

to navzdory evidentnímu zpomalení aktivity ve 

zpracovatelském průmyslu a negativním 

signálům z německé ekonomiky. Jednoznačný 

převis poptávky po zaměstnancích nad jejich 

nabídkou ukázala i únorová čísla, i když tempo 

tvorby nových pracovních míst zpomalilo. 

Konkrétně v únoru dále vzrostla nabídka volných 

pracovních míst na 333,1 tis. z lednových 331,5 

tis. Domácí pracovní trh je za vývojem ekonomiky 

mírně opožděn a teprve během jarních měsíců lze 

očekávat, že se aktuálně nižší aktivita ve 

zpracovatelském průmyslu začne projevovat i do 

statistik trhu práce. V tuto chvíli je poměrně 

pravděpodobné, že se během jara postupně 

zastaví tvorba nových pracovních míst, jejichž 

počet však bude i nadále výrazně vyšší než počet 

nezaměstnaných. 

Se situací na pracovním trhu velmi úzce souvisí i 

vývoj mezd, když loňský rok byl ukázkovým 

příkladem toho, co způsobí velmi nízká 

nezaměstnanost, nedostatek volných 

pracovníků v ekonomice a zvyšování platů ve 

veřejném sektoru – pro podniky čtyřmi slovy: 

výrazné zvýšení mzdových nákladů. Ve 4. 

čtvrtletí loňského roku však tempo růstu mezd, 

respektive průměrné hrubé měsíční nominální 

mzdy, zpomalilo na 6,9 % r/r. V reálném 

vyjádření, tj. po odečtení inflace, mzdy vzrostly o 

4,7 % r/r. To jsou sice na první pohled silná čísla, 

co by za ně dala Evropská centrální banka, avšak 

zvolnění mzdové dynamiky v závěru loňského 

roku je evidentní. Z velké části se na tom 

podepsal veřejný sektor, protože platy ve státní 

sféře pro rok 2018 byly zvýšeny už v listopadu 

2017, zatímco pro rok 2019 se zvyšovalo až letos 

v lednu – máme zde tak ukázkový efekt silné 

statistické základny. Na druhou stranu mzdy 

zpomalily až na výjimky (zpracovatelský průmysl) 

i v soukromé sféře. V souhrnu za celý loňský rok 

mzdy vzrostly nominálně o 8,1 % a reálně o 5,9 %. 

I letos mzdy svižně porostou, avšak 

pravděpodobně jen něco mezi 5 až 6 % 

v nominálním vyjádření. Zpomalení ekonomické 

aktivity a pokles ziskovosti v podnikové sféře 

totiž zopakování loňského roku (z pohledu růstu 

mezd) nedovolí.    

Vývoj EUR/CZK v tomto týdnu 
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