
Metodický list

Mzdy

I. Definice a obsah
Soubor obsahuje údaje o průměrné měsíční mzdě v přepočtu na fyzické osoby
v odvětvovém členění. Jedná se o průměrné hrubé měsíční mzdy, tj. před snížením
o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, o zálohové
splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem
dohodnuté srážky. Zahrnuty jsou částky v daném období zúčtované, bez ohledu na
to, zda byly ve skutečnosti zaměstnancům vyplaceny.
Průměrná mzda je sledována u evidenčního počtu zaměstnanců.

II. Zdroje a metodika zjišťování
Zdrojem dat jsou údaje ČSÚ. Data obsahují údaje za civilní sektor národního
hospodářství ČR (tj. bez části resortu Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra). Dále
zde nejsou obsažena data za některé další ekonomické subjekty statisticky
nesledované, osoby vykonávající veřejné funkce (poslanci, senátoři, uvolnění členové
zastupitelstev, soudci, aj.).
Údaje vycházejí ze zjišťování průměrné měsíční mzdy v přepočtu na fyzické osoby  u
ekonomických subjektů

− s 20 a více zaměstnanci (nefinanční podniky a korporace, zaměstnanci
u fyzických osob nezapsaných do obchodního rejstříku),

− bez ohledu na počet zaměstnanců (peněžní instituce a korporace, pojišťovací
společnosti, vládní instituce a neziskové instituce sloužící domácnostem).

Data za jednotlivá čtvrtletí a celé roky byla zpracována metodou podnikovou.

III. Členění
Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců.
Do odvětví jsou data tříděna podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností.
Průměrná mzda je uvedena v nominálním vyjádření v Kč, index nominální mzdy
v procentech proti stejnému období minulého roku.

IV. Způsob výpočtu
Průměrná měsíční mzda v absolutním vyjádření v Kč = podíl mzdových prostředků
bez OON (v tis. Kč) a průměrného evidenčního počtu zaměstnanců děleno třemi krát
tisíc.
Index nominální mzdy = podíl průměrné měsíční mzdy ve sledovaném období a
průměrné měsíční mzdy ve stejném období minulého roku krát sto.

V. Změna metodiky
Průměrná mzda a index nominální a reálné mzdy jsou uvedeny a počítány
u ekonomických subjektů:
a) podnikatelské sféry

− od r. 1993 s 25 a více zaměstnanci (v průmyslu, obchodě, pohostinství a
ubytování v letech 1995 a 1996 se 100 a více zaměstnanci),

− od r. 1997 s 20 a více zaměstnanci, vč. zaměstnanců u soukromých
podnikatelů nezapsaných do obchodního rejstříku,

− v odvětví peněžnictví bez ohledu na počet zaměstnanců;
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b) nepodnikatelské sféry, tj. za zaměstnance všech organizací plně nebo částečně
financovaných ze stát. či místního rozpočtu a institucí, které nehospodaří
za účelem zisku.

Od 1. čtvrtletí 2003 došlo k rozšíření okruhu zahrnovaných subjektů, a to o dříve
nepublikovanou část resortu Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. Zohlednění
této změny bylo provedeno do údajů od roku 1998.

Od 1. čtvrtletí 2003 byly pro zjištění aktivity ekonomických subjektů a stanovení jejich
velikosti využity administrativní zdroje (ČSSZ), indexy (SOPR=100) jsou v
jednotlivých čtvrtletích roku 2003 spočítány k základně upravené na stejnou
metodiku.

VI. Vykazující subjekty
Vykazujícími subjekty jsou podniky, které předkládají čtvrtletní výkazy P 3-04, Pen
3a-04, Pen 3b-04, Poj 3-04, Zdp 3-04 a Práce 2-04 Českému statistickému úřadu.


