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KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ:
MZDY V PODNIKOVÉ SFÉŘE VZROSTOU LETOS O 2,4 %
Mzdy zaměstnanců v podnikové sféře v České republice, jehož jádro tvoří průmyslové podniky, by se
v letošním roce měly v průměru zvednout o 2,4 procenta. Vyplývá to z šetření mezi členskými nefinančními
podniky Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), uskutečněném společně s Českou národní bankou (ČNB)
na sklonku loňského roku.
Zjištění vychází z prvních výsledků prozatím uzavřených kolektivních smluv a z dosavadních vyjednávání
o mzdách v jednotlivých podnicích. Kolektivní vyjednávání v řadě podniků stále ještě probíhají.
Vedle zvýšení mezd některé firmy budou letos své zaměstnance motivovat i ve formě benefitů. Některé
kolektivní smlouvy obsahují dokonce ujednání, že mzdy se budou zvyšovat v návaznosti na lepší
hospodářské výsledky, u některých firem je ve smlouvách zmíněna inflace.
Závěry šetření naznačují očekávání podniků, že mzdy v letošním roce v závislosti na jejich kondici porostou.
Podle zjištění SP ČR řada průmyslových podniků navýšila mzdy již v závěru roku 2015. Podle odhadů SP ČR
lze finální číslo růstu mezd za celý loňský rok čekat vyšší než 2 procenta.
Výsledné číslo růstu mezd a zjištění SP ČR jsou průsečíkem výstupů z dosavadních kolektivních smluv, které
však neodráží mnohdy výrazně odlišnou situaci v jednotlivých oborech a individuální situaci v konkrétních
firmách.
Šetření SP ČR a ČNB ohledně mzdových očekávání podnikatelské sféry rozšiřuje dosavadní pravidelná
čtvrtletní šetření s cílem získat bližší informace o výsledcích kolektivních vyjednávání.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v České republice. Zastřešuje 27 svazů a asociací a 130 individuálních členských
firem. Celkově hájí zájmy 10,5 tisíce firem, které zaměstnávají 800 tisíc pracovníků. Je nestátní organizací, nezávislou na vládě, politických stranách
a odborech, ovlivňující hospodářskou a sociální politiku vlády a působící na vytváření optimálních podmínek pro podnikání. Hájí zájmy
zaměstnavatelů v evropských a světových organizacích, zejména jako člen evropské konfederace zaměstnavatelů BUSINESSEUROPE.

