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Zdroj dat 

Hospodářská komora ČR (dále jen „HK ČR“) sbírá již více než 10 let pravidelně dvakrát 

ročně mezi svými členy informace o kondici a očekáváních podnikatelském sektoru 

v ČR v rámci tzv. Komorového barometru. Poslední šetření se uskutečnilo od 11. 

do 29. srpna 2022.  

Celkem na anketu odpovědělo 493 respondentů – členů HK ČR, zástupců všech 

hlavních odvětví ze všech krajů České republiky. Na anketu odpovídaly mikro, malé, 

střední i velké podniky.  

 

Zaměstnanci 

Hospodářská komora se tuzemských firem dotazovala, zda chystají nabírat nebo 

propouštět zaměstnance. U této otázky převážily odpovědi těch firem (18 %), které 

plánují v druhém pololetí letošního roku své zaměstnance propouštět nad 

pozicemi těch firem (10 %), které se chystají nabírat nové zaměstnance. 

K propouštění přistoupí až 27 % velkých firem, ale naopak jen 11 % mikro firem 

(zde je však třeba přihlédnout k faktu, že mezi mikro firmami je zastoupena řada OSVČ 

zcela bez zaměstnanců, které defaultně volí odpověď, že nulový počet jejich 

zaměstnanců zůstane stejný). Firmy působící ve stavebnictví (26 %) a 

zpracovatelském průmyslu (23 %) častěji v porovnání s firmami z jiných odvětví 

uváděly, že očekávají pokles v počtu svých zaměstnanců. Větší stabilitu, tedy 

zachování stejného počtu zaměstnanců hlásí mikro firmy obecně orientované na 

služby. Z regionálního pohledu bude situace nejméně příznivá v Karlovarském a 

Zlínském kraji, kde hodlá propouštět až 30 % firem. 



 

 

U firem ve stavebnictví jsme zaznamenali největší rozdíly v odpovědích oproti 

poslednímu šetření v únoru 2022. Zatímco na začátku roku vyvíjely firmy ve 

stavebnictví velké úsilí v hledání nových zaměstnanců a naprostá většina z nich 

neplánovala ve svých firmách propouštět, okolnosti radikálně změnily směr vývoje 

v zaměstnanosti. Ze současných výsledků se dá usuzovat, že dotčené firmy mají 

problémy udržet si své zaměstnance. Souvislost to má s očekávaným propadem v 

množství zakázek a objednávek, který očekává každá druhá firma ve 

stavebnictví. 

Srovnáme-li všeobecnou situaci firem v zaměstnávání s výsledky z předcházejících 

šetřeních uskutečněných v posledním roce a půl, ve kterých zaměstnavatelé 

opakovaně plánovali nabírat pracovníky ve větším měřítku než je propouštět, jedná se 

o významný obrat v trendu. Lze vyslovit hypotézu, že optimismus na trhu práce – 

minimálně v oblasti poptávky po pracovní síle – aktuálně vyprchal. Není zatím jisté, 

zda se jedná o jednorázový výkyv či trvalou změnu sentimentu českých firem. 

Vzniklá situace koresponduje s vývojem důvěry podnikatelů v domácí ekonomiku, 

u které zaznamenal ČSÚ v srpnu 2022 pokles. Indikátor důvěry podnikatelů se 

přitom již po třetí za sebou meziměsíčně snížil, a to ve všech oborech. Nejvýrazněji 

se propad projevil ve službách a stavebnictví. 

Firmy vede k propouštění zejména nepříznivý vývoj v jejich podnikání v příštím 

půlroce, který očekává až 40 % firem. Pesimismus firem ohledně budoucího vývoje 

se od února zdvojnásobil. Přibývá firem, na které fatálně dopadá situace 

s rostoucími cenami a zejména drahými energiemi, kterou nelze podceňovat. Nově 

uzavírané smlouvy s dodavateli energií jsou v některých případech nad finančními 

možnostmi firem a spolu s očekávaným ochlazením ekonomiky v druhé polovině 

letošního roku vytvářejí silný tlak na české podniky. Vysoké ceny energií přispívají 
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k větší nejistotě ohledně budoucího vývoje firem, a tím také k neochotě 

zaměstnávat více pracovníků. 

Je překvapivé, že firmy, které plánují své investice v příštím půlroce zvýšit, hodlají 

méně propouštět své zaměstnance než ty, jejichž investice poklesnou či zůstanou na 

stejné úrovni. Dokonce jsou investující firmy ochotny ve větším měřítku najímat nové 

pracovníky. Vyvrací to tedy občas zmiňovanou hypotézu, že investice firem vedou 

k omezení poptávky po zaměstnancích. Je evidentní, že větší investiční aktivita 

nemusí být rizikem pro udržení zaměstnanosti. 

 

 

Mzdy 

Velká část tuzemských firem (49 %) je v souvislosti s rychle rostoucí inflací a 

klesajícími reálnými příjmy lidí připravena zvyšovat mzdy v druhé polovině letošního 

roku. Stejné množství (48 %) firem neplánuje se stávající úrovní mezd nic dělat a 

zbývající 3 % zaměstnavatelů se rozhodla dokonce pro snížení mezd. 

Firmy, které si do konce roku mohou dovolit zvýšit mzdy, se nejčastěji přiklánějí 

k růstu mezi 5 až 10 %. Druhým nejčastěji předpokládaným mzdovým nárůstem 

je zvýšení mezd do 5 %. Pouhá 4 % z celkového počtu respondentů uvažují o 

dvojciferném zvýšení mezd. Ukazuje se tak, že to není privátní sektor, kdo stimuluje 

poptávkovou inflaci. 
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Růst mezd bude nejvíce patrný u středně velkých podniků a firem se sídlem na 

území Olomouckého kraje. Zvýšení mezd pocítí nejvíce zaměstnanci ve 

zpracovatelském průmyslu. Naopak nejmenší podíl firem, které hodlají navyšovat 

mzdy, působí v oblasti osobních služeb. Nejmenší růst mezd zaznamenají také 

zaměstnanci v Karlovarském kraji. 

Druhá polovina roku bude vzhledem k situaci na trhu, patrné z předstihových 

indikátorů, pro řadu firem velmi složitá. Přestože se mluví o tom, že pro udržení 

zaměstnanců ve firmě je navýšení mezd nutností, bude velmi záležet na kondici 

jednotlivých firem. Pokud se naplní očekávání firem ohledně nepříznivé ekonomické 

situace, bude tlak na růst mezd ze strany zaměstnanců zřejmě postupně klesat. 

 

 

Minimální mzda 

Vývoj mezd je ovlivněn mimo jiné i vládou nařizovanou výší minimální mzdy a tzv. 

zaručených mezd. V současnosti je minimální měsíční mzda stanovena na 16 200 Kč, 

tj. odpovídá 43 % dnešní průměrné mzdy v ČR (1. čtvrtletí 2022). HK ČR zjišťovala, 

jaké zvýšení minimální mzdy považují v současné situaci tuzemské firmy za rozumné. 

Respondenti si v rámci šetření mohli zvolit mezi 4 variantami navýšení minimální 

mzdy, nebo mohli uvést negativní stanovisko, navíc mohli připojit i svůj vlastní 

komentář. Z těch firem, které měly jasný názor na stanovení nové výše minimální 

mzdy, jich celkem 60 % uvedlo, že je proti zvyšování minimální mzdy, resp. vůbec 
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proti její existenci. Řada těchto firem se domnívá, že cena práce by měla být dána 

osobním či kolektivním vyjednáváním, a nikoliv plošným regulatorním nastavením. 

Pouhých 5 % firem je pro maximální zvýšení o 1 800 Kč a dalších 6 % respondentů 

by akceptovalo zvýšení minimální mzdy o 1 200 Kč. S umírněným navýšením o 800 

či o 400Kč, které je však v současné době mimo zájem odborů, by ještě souhlasilo 

více jak 29 % firem. 

Největší rozdíly mezi palčivostí problému minimální mzdy jsou mezi velkými firmami a 

mikro firmami. K nějakému zvýšení minimální mzdy se přihlásilo 50 % velkých 

firem, zatímco jakékoliv navýšení je rozumné jen pro 35 % mikro firem s vlastními 

zaměstnanci. Rozdíly v požadavcích na zvýšení minimální mzdy mezi obory 

podnikání byly nevýznamné. Z regionálního pohledu lze konstatovat, že nejvíce jsou k 

zvyšování minimální mzdy nakloněni v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, naopak 

nejméně v Libereckém kraji a na Vysočině. 

HK ČR zaznamenala i komentáře od zaměstnavatelů, kteří nejsou svázáni minimální 

mzdou a dobrovolně sjednávají velkorysejší mzdové podmínky. Někteří doslovně 

uváděli: „Minimální mzda se nás netýká, jsme vysoko nad ní“. V této souvislosti HK ČR 

opakovaně poukazuje na fakt, že velká část jejích členů není a priori proti navyšování 

minimální mzdy, ale trápí je zvyšování ostatních sedmi kategorií zaručených mezd. 

Institut zaručených mezd evidentně postihuje řadu zaměstnavatelů, avšak s jistotou 

není možné určit, kolik zaměstnanců pobírá jednotlivé kategorie zaručených mezd. 

V rámci realizovaných oficiálních statistických šetření o výdělkové úrovni v ČR, jsou 

tyto údaje nepodchyceny. 

Druhý zásadní požadavek, který zaznívá od firem, je nastavení jasných pravidel 

indexace minimální mzdy. Situace, kdy v důsledku vleklého vyjednávání není hodnota 

minimální mzdy pro další rok známá ani v posledním čtvrtletí stávajícího roku je pro 

firmy, které mají již připravený a schválený rozpočet, tristní. Přitom srozumitelná a 

předvídatelná kritéria pro výpočet hladiny nejnižších výdělků včetně jejích úprav 

vzhledem k růstu životních nákladů by byla příznivá nejen pro zaměstnavatele, ale i 

po všechny zaměstnance. 

 

 

 



 

 

5%

6%

17%

12%

60%

Zvýšení nanejvýš o 1 800 Kč, tj.
maximálně na 47 % průměrné mzdy

Zvýšení o 1 200 Kč, tj. na 46 %
průměrné mzdy

Zvýšení o 800 Kč, tj. na 45 %
průměrné mzdy

Zvýšení o 400 Kč, tj. na 44 %
průměrné mzdy

Jsem proti zvyšování minimální
mzdy, resp. vůbec proti její existenci

Jaké aktuální zvýšení minimální mzdy by bylo podle 
Vás rozumné?

Zdroj dat: Hospodářská komora ČR, Komorový barometr, srpen 2022, 443 respondentů -
podnikatelů, kteří vyjádřili konkrétní názor na minimální mzdu


