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1. Jaká je aktuální situace ve mzdách?

2. Co nám říká ekonomika?

3. Jaký požadujeme růst mezd 

pro rok 2017?

4. Naše další požadavky?

5. Čeho jsme již dosáhli?



1. Jaká je aktuální situace 

ve mzdách?



Distribuce mezd za rok 2015

Průměrná mzda: 27 777 Kč/měs

Počet zaměstnanců: 2 945,9 tis.

Prům. placená doba: 173,9 hod/měs

Pod prům. mzdou: 66%



Distribuce platů za rok 2015

Průměrný plat: 27 971 Kč/měs

Počet zaměstnanců: 621,7 tis.

Prům. placená doba: 174,2 hod/měs

Pod prům. platem: 61%



Medián mezd za rok 2015



Medián platů za rok 2015



Vysoko a nízko-příjmoví zaměstnanci



Vývoj nominálních a reálných mezd 2001 - 2016



2. Co nám říká ekonomika?



Co říká červencová predikce MF ČR k růstu HDP?

Zdroj: Eurostat, Ministerstvo financí



Co říká červencová predikce MF ČR ke mzdám? 



Co říká o mzdách Zpráva o inflaci III/2016? 



V indikátoru důvěry vedou spotřebitelé – drží ekonomiku



Vývoj nominální a průměrné mzdy 2007 – 1. čtvrtletí 2016



Bariéry růstu



Česká republika = odtoková ekonomika (2015)



Mzdová a platová úroveň České republiky a dalších zemí (2015)

ČR jen 9,9 €



3. Jaký požadujeme růst 

mezd pro rok 2017?



Požadavek ČMKOS na růst mezd v roce 2017?









Požadavek ČMKOS na růst mezd v roce 2017

5 – 5,5%





4. Jaké jsou naše 

další požadavky?



Mzdové podmínky řidičů jsou dlouhodobě neakceptovatelné!

Tento týden došlo k seriózní dohodě. Blahopřejeme!

Několik měsíců hrozila 

stávka u OS dopravy



Hranice věku pro odchod do důchodu?
Maximálně

65 let !



V důchodových nárocích 

se musí zohlednit těžká 

práce. 

Vítáme dosavadní postoje 

koaličních stran k tomuto 

problému. 

Věříme v rychlou dohodu 

ve prospěch zaměstnanců.





5. Čeho jsme již dosáhli?



Vývoj nominálních a reálných mezd 2007 – 1. čtvrtletí 2016



Průměrná hrubá měsíční nominální mzda 

na přepočtené počty zaměstnanců 

vzrostla 

v období mezi 1. Q 2015 a 1. Q 2016      

o 4,4 %, reálně o 3,9 %. 



Průměrná mzda vzrostla:

- v podnikatelské sféře o 4,5 %

- v nepodnikatelské sféře o 4,1 %



2013 2014 2015

Kol. smlouva ANO 146 146 145

Kol. smlouva NE 150 150 149
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Mzdová sféra ČR



2013 2014 2015

Kol. smlouva ANO 29 383 29 900 31 231

Kol. smlouva NE 26 636 27 239 28 241

29
30

31

20

22

24

26

28

30

32

H
ru

b
á
 m

ě
s
íč

n
í 
m

z
d
a
 [

ti
s
. 
K

č
]



U zaměstnavatelů, kde působí odborová 

organizace mají zaměstnanci ročně:

- příjem v průměru vyšší o 35 880 Kč 

- pracovní dobu v průměru kratší 

o 6 pracovních dnů

Kolektivní smlouva zajišťuje 

zaměstnancům lepší pracovní podmínky!



U zaměstnavatelů, kde působí odborová 

organizace mají zaměstnanci ročně:

- příjem v průměru vyšší o 46 243 Kč 

při zahrnutí kratší pracovní doby

Být odborově organizován se vyplatí! 



Mezi červnem 2015 a červnem 2016 
došlo k největšímu nástupu nových členů 

do odborových svazů, které jsou členy 
ČMKOS.

Celkem jde o13 152 nových členů 

a bylo založeno 105 nových 

odborových organizací.

Děkujeme všem za skvělou podporu a 
důkaz dobré práce našich odborových 

svazů 
při obhajobě práv zaměstnanců.

Českomoravská konfederace odborových svazů www.cmkos.cz





#KonecLevnePrace

#LepsiBudoucnost

#SeriozniMzda



Chytře

Spravedlivě

Společně




