
2 FÓRUM sociální politiky 3/2013

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Extrapolace trendů pohybů výdělků.
Predikce výdělků ve vybraných odvětvích nevýrobní sféry

Ondřej Šimpach, Jitka Langhamrová

Průměrný hrubý měsíční výdělek je v národním hospodářství pozorně sledovaným ukazatelem. Jeho vývoj v odvět-
vích výrobní sféry je zčásti podmíněn vývojem na trhu. Predikce budoucího vývoje musí počítat s velkou mírou rizi-
ka. V České republice jsou odvětví nevýrobní sféry většinou součástí veřejného sektoru, proto má na výši průměrných
hrubých měsíčních výdělků prvotní vliv rozhodování úřadů. Na rozhodování úřadů sice tlačí vliv tržní ekonomiky, ale
úřední proces s korekcí výše průměrných výdělků dle aktuálního ekonomického dění je pomalejší, než je tomu
u odvětví přímo se nacházejících v tlaku nabídky a poptávky. Právě tato pomalejší reakce vytváří ve vývoji průměr-
ných hrubých měsíčních výdělků české nevýrobní sféry vlny o delším trvání, než tomu je u sféry výrobní, uvažované
časové řady tudíž mají systematičtější trend. Tento systém, který se v časových řadách nachází, je možno s použitím
příslušných předpokladů využít k predikci budoucího očekávaného trendu. Cílem této studie je analyzovat trend
vývoje ve vybraných časových řadách průměrného hrubého měsíčního výdělku odvětví nevýrobní sféry a poskytnout
predikci tohoto vývoje do konce roku 2016. Dle očekávání ekonomických subjektů dojde v české ekonomice od ro-
ku 2013 k ekonomickému růstu. Nabízí se ale otázka, zda přitom dojde i k patřičné změně ve vývoji průměrných hru-
bých měsíčních výdělků. Záleží na tom, s jakou alternativou a s jakým scénářem již nyní české úřady počítají.

Úvod

Vývoj průměrných hrubých měsíčních
výdělků sleduje v České republice poměr-
ně sofistikovaným způsobem odhadu jak
Informační systém o průměrném výdělku
(ISPV), tak Český statistický úřad (ČSÚ)
s využitím podnikového výkaznictví. Před-
kládaná studie využije časových řad
s čtvrtletní frekvencí z podnikového výkaz-
nictví ČSÚ. Z odvětvové klasifikace ekono-
mických činností CZ-NACE druhé revize
byla zvolena čtyři odvětví, pro něž bude
průměrný hrubý měsíční výdělek analyzo-
ván ve dvou scénářích. Jedná se o skupinu
„O“ - Veřejná správa a obrana, povinné
sociální zabezpečení, skupinu „P“ - Vzdě-
lávání, skupinu „Q“ - Zdravotní a sociální
péče a o skupinu „R“ - Kulturní, zábavní
a rekreační činnosti. U uvedených odvětví
je důležité upozornit na jejich strukturova-
nost na subodvětví, která mají rozdílné
procesy utváření prostředků na odměňo-
vání zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že
v subodvětví zdravotní péče lze sledovat
zdravotní péči s prolínáním veřejného
a soukromého sektoru, (v subodvětví soci-
álních služeb je to obdobné) a dále např.
u veterinárních služeb jasně převažuje
soukromý sektor, dochází tak k prolínání
mzdové a platové sféry. Toto prolínání je
obdobné i v případě vzdělávání.

Zmíněné časové řady vykazují sezonnost
- i na 1% hladině významnosti, viz Arlt, Arl-
tová, (2007), začínají 1. čtvrtletím roku 2000
a končí 4. čtvrtletím roku 2011. Jelikož
výpočet publikovaných odhadů je časově
náročný, jsou tyto odhady zveřejňovány
s velkým zpožděním a v době tvorby před-
kládané analýzy ještě vybalancované odha-
dy pro 1.–4. čtvrtletí roku 2012 publikovány
nejsou, pouze prvotní odhady 1. a 2. čtvrt-
letí. Studie poskytuje bodové odhady
dosud nezveřejněných hodnot 1.–4. čtvrtle-

tí 2012, k nimž jsou dopočteny 95% inter-
valy spolehlivosti, a dále predikci budouc-
nosti od 1. čtvrtletí 2013 do 4. čtvrtletí 2016,
na které ekonomické a zainteresované
subjekty očekávají již plné zotavení z obdo-
bí hospodářského poklesu roku 2009 a na-
startování potenciálního ekonomického
růstu.

Z obecných postupů, uvedených Boxem
a Jenkinsem (1970) a dále aplikovaných
např. Šimpachem a Langhamrovou (2012)
pro potřeby predikce očekávaného trendu
zaměstnaných osob, je možno analyzovat
sezonní i nesezonní časové řady a odhad-
nout předpovědi do budoucna (za předpo-
kladu ceteris paribus). Postup, který v práci
bude využit, je vhodný pro krátkodobé až
střednědobé předpovědi - viz také Lang-
hamrová, Bílková (2011). V případě tvorby
dlouhodobějších předpovědí je potřeba
využít zcela jiného přístupu, který by využí-
val např. aditivní informace a různé techni-
ky z teorie očekávání. V závislosti na růz-
ných okolnostech, aŅ už ekonomických,
sociálních či demografických, je možno
zkonstruovat jiný model, kterým by bylo
možno střednědobé předpovědi z tohoto
příspěvku zkorigovat a případně i modifi-
kovat směr dlouhodobého trendu. Techni-
ka, která byla využita v tomto příspěvku, je
konzervativnější a na dlouhodobější před-
povědi se spíše nevyužívá. Nevyužívá se
zejména z toho důvodu, že v dlouhém
období by již byly velmi široké intervaly
spolehlivosti, neboŅ napozorovaný trend
a čas již nestačí jako jediné vysvětlující pro-
měnné, zahrnuté do modelu. V delších
obdobích se bez aditivních informací, kori-
gujících budoucí vývoj, nedá obejít. I přes-
to, že je zde použit pro odhady budoucího
vývoje průměrného hrubého výdělku kon-
zervativnější postup odhadu, jsou výsledky
dobře použitelné pro představu o budou-
cím vývoji hrubého výdělku v nevýrobní

sféře do doby, než budou publikovány od-
hady ISPV či ČSÚ.

Upozorněme ještě, že studie se nebude
zabývat rozborem faktorů zásadně exogen-
ně ovlivňujících vývoj výdělků, mezi které
patří např. záměry a postupy vlády (progra-
mové kroky ve vládních výdajích, rozpočto-
vá opatření pro jednotlivá odvětví nevýrob-
ní sféry), dále zásadní opatření v oblasti
odměňování (deregulace až 1/3 platového
tarifu, opatření pro vybrané skupiny za-
městnanců, například pedagogů), způsoby
a zdroje financování jednotlivých odvětví
(ze státního rozpočtu, z veřejného zdravot-
ního pojištění, popřípadě z jiných rozpo-
čtů), dále změny způsobu poskytování
veřejné služby soukromými subjekty, úro-
veň nezaměstnanosti, inflace a vývoj reál-
ných výdělků a jiných faktorů. Jejich
zohlednění by nežádoucím způsobem změ-
nilo charakter studie. Tyto studie konstruu-
jí jiné instituce a jsou vysoce náchylné na
změnu byŅ jediné exogenní proměnné,
brané v úvahu. Předkládaná studie je čistě
statistická a na zmíněné výkyvy je nezá-
vislá.

Metodika

Základní výstupy jsou uvedeny ve dvou
scénářích, a to ve scénářích A-KOMPLET
a B-ČÁST. Rozdělení na tyto dva scénáře
vyplývá z charakteru trendu minulého vývo-
je podle hodnot průměrných výdělků publi-
kovaných ČSÚ. V posledních 11 letech 
vývoje průměrných hrubých měsíčních
výdělků se střídaly ekonomické fáze jak
růstové, tak klesající, proto využití kompletní
časové řady pro výpočet odhadovaného
budoucího trendu poskytne jiné predikce
než využití časových řad zkrácených. Pro
výpočet předpovědí dle scénáře A-KOM-
PLET bude tedy uvažována celá délka časové
řady, tj. od 1. čtvrtletí roku 2000 do 4. čtvrtletí
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roku 2011. V období od 1. čtvrtletí roku 2000
do 4. čtvrtletí 2006 národní hospodářství
České republiky zaznamenávalo expanzi,
a proto je trend z tohoto období pro výpočet
odlišných (např. pesimističtějších) verzí
předpovědí nevyhovující. Od počátku roku
2007 došlo k mírnému oslabení růstového
trendu a od roku 2009 se již naplno začala
projevovat vlna ekonomického oslabení.
Stagnující až mírně klesající trend je patrný
v závěru analyzovaných časových řad, proto
období od 1. čtvrtletí 2007 do 4. čtvrtletí 2011
bude využito k odhadu budoucího trendu
průměrných hrubých měsíčních výdělků ve
scénáři B-ČÁST. Ve výstupech bude patrné,
že v některých případech mohou předpovědi
ze scénáře A-KOMPLET být optimističtější
než ze scénáře B-ČÁST, v některých přípa-
dech tomu však bude naopak.

Veřejná správa a obrana, 
povinné sociální zabezpečení

V odvětvové klasifikaci ekonomických
činností CZ-NACE druhé revize je pod zna-
kem „O“ uvedena „Veřejná správa a obra-
na, povinné sociální zabezpečení“. Odha-
dované hodnoty průměrných hrubých
měsíčních výdělků jsou zjišŅovány z vý-
sledků zpracování podnikových výkazů
a průběh časové řady od 1. čtvrtletí 2000
do 4. čtvrtletí 2011 publikovaný ČSÚ je
zobrazen na obrázku č. 1. Jedná se o časo-
vou řadu sezonně neočištěnou, kde sezon-
nost je přítomna i na 1% hladině význam-
nosti. To však napomůže s využitím sofisti-
kovaného přístupu vhodně namodelo-
vat trend, který posléze může být pro lepší
patrnost sezonně očištěn. Průměrný hrubý
výdělek začínal v 1. čtvrtletí roku 2000 na
13 538 Kč/měsíc, respektive ve 4. čtvrtletí
roku 2000 na 17 691 Kč/měsíc a do 1. čtvrt-
letí roku 2006 vyrostl na 22 096 Kč/měsíc,
respektive do 4. čtvrtletí roku 2006 na 
24 876 Kč/měsíc. Z grafu je tedy patrné ob-

dobí permanentního růstu, který byl pod-
míněn ekonomickou stabilitou v České
republice. Sezonní volatilita časové řady
od počátku roku 2007 klesá, rozdíly mezi
jednotlivými čtvrtletími nejsou tak výraz-
né, jako byly v uplynulých šesti letech.
Ještě do konce roku 2009 je však časová
řada průměrných hrubých měsíčních vý-
dělků rostoucí, i když vlna hospodářského
oslabení zasáhla Českou republiku už
v závěrečném čtvrtletí roku 2008.

Mezi lety 2007 a 2009 ještě průměrné vý-
dělky rostly. Růst výdělků v průběhu ro-
ku 2009, kdy již česká ekonomika procházela
fází poklesu, je způsoben právě informačním
a rozhodovacím zpožděním úřadů, které urču-
jí výši průměrných výdělků nevýrobní sféry.

Nárůst byl z 23 619 Kč/měs. v 1. čtvrtletí ro-
ku 2007, respektive z 27 115 Kč/měs. ve 4. čtvrt-
letí roku 2007 na 25 240 Kč/měs. v 1. čtvrt-
letí roku 2009, respektive na 29 808 Kč/měs.
ve 4. čtvrtletí roku 2009. Pokles průměrných
výdělků zaznamenali zaměstnanci ve veřej-
né správě a obraně, povinném sociálním
zabezpečení od roku 2010 a v roce 2011 by-
la již úroveň výdělků 24 922 Kč/měs. v 1. čtvrt-
letí, resp. 28 305 Kč/měs. ve 4. čtvrtletí.

Pomocí Boxovy-Jenkinsovy metodolo-
gie (Box, Jenkins, 1970) byl identifikován
model SARIMA (1, 0, 1) (0, 1, 0), jehož para-
metry jsou v tabulce č. 1.1 Jedná se o od-
hady parametrů modelu pro celou délku
časové řady průměrného hrubého měsíč-
ního výdělku zaměstnanců ve veřejné

Obrázek č. 1: Průměrný hrubý měsíční výdělek zaměstnanců
ve veřejné správě a obraně, povinném sociál-
ním zabezpečení, čtvrtletní údaje, sezonně neo-
čištěno

Zdroj dat: ČSÚ

Obrázek č. 2: Průměrný hrubý měsíční výdělek zaměstnanců ve
veřejné správě a obraně, povinném sociálním zabez-
pečení + předpovědi pro roky 2012–2016, čtvrtletní
údaje, sezonně neočištěno, A-KOMPLET

Zdroj dat: ČSÚ

2012Q1 24 516 2013Q1 24 171 2014Q1 23 879 2015Q1 23 630 2016Q1 23 419

2012Q2 25 438 2013Q2 25 107 2014Q2 24 826 2015Q2 24 588 2016Q2 24 385

2012Q3 25 905 2013Q3 25 587 2014Q3 25 318 2015Q3 25 089 2016Q3 24 894

2012Q4 27 946 2013Q4 27 641 2014Q4 27 382 2015Q4 27 162 2016Q4 26 976

Tabulka č. 2: Odhady výše průměrného hrubého měsíčního výdělku ve veřejné sprá-
vě a obraně, povinném sociálním zabezpečení, scénář A-KOMPLET

Parametr Koeficient St. chyba t-statistika p-hodnota

AR(1) 0,959915 0,038849 24,708810 0,0000

MA(1) -0,577154 0,138818 -4,157635 0,0002

Tabulka č. 1: Odhady parametrů modelu SARIMA pro skupinu „O“ dle CZ-NACE: Veřej-
ná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení, scénář A-KOMPLET

2012Q1 -1,6% 2013Q1 -3,0% 2014Q1 -4,2% 2015Q1 -5,2% 2016Q1 -6,0%

2012Q2 -1,5% 2013Q2 -2,8% 2014Q2 -3,9% 2015Q2 -4,8% 2016Q2 -5,6%

2012Q3 -1,4% 2013Q3 -2,6% 2014Q3 -3,7% 2015Q3 -4,5% 2016Q3 -5,3%

2012Q4 -1,3% 2013Q4 -2,3% 2014Q4 -3,3% 2015Q4 -4,0% 2016Q4 -4,7%

Tabulka č. 3: Procentní přírůstky či úbytky průměrného hrubého měsíčního výdělku
ve veřejné správě a obraně, povinném sociálním zabezpečení k bazické-
mu období roku 2011, scénář A-KOMPLET

Zdroj: vlastní výpočet



4 FÓRUM sociální politiky 3/2013

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

správě a obraně, povinném sociálním
zabezpečení, tj. jde o scénář A-KOMPLET.
Diagnostické testy modelu indikují, že
nesystematická složka modelu není auto-
korelovaná, je homoskedastická a má nor-
mální rozdělení.2 Odhadnuté budoucí hod-
noty na období od 1. čtvrtletí roku 2012 do
4. čtvrtletí roku 2016 jsou zobrazeny
v obrázku č. 2 i s dopočtenými 95% inter-
valy stability. Scénář A-KOMPLET, využí-
vající celý minulý vývoj časové řady, tedy
očekává klesající tendenci trendu do bu-
doucna.

Predikované hodnoty pro období 1. čtvrt-
letí 2012 až 4. čtvrtletí 2016 z obrázku č. 2
jsou přehledně zobrazeny v tabulce č. 2, ke
které byly dopočteny procentní přírůstky,
respektive úbytky, vztažené ke konkrétním
bazickým čtvrtletím roku 2011, aby bylo
možno klasifikovat budoucí vývoj ve srov-
nání se současnou úrovní. Tyto přírůstky,
respektive úbytky, zobrazuje tabulka č. 3.

S využitím celého trendu od 1. čtvrtletí
roku 2000 do 4. čtvrtletí roku 2011 očekává
předpověï potenciální úbytky v průměr-
ném hrubém měsíčním výdělku ve všech
analyzovaných budoucích obdobích. Odvět-
ví veřejné správy a obrany, povinného so-
ciálního zabezpečení má v současnosti ko-
rigovány průměrné výdělky směrem dolů.
V případě, že od roku 2013 skutečně nasta-
ne ekonomický růst, tito zaměstnanci bu-
dou v národním hospodářství velmi znevý-
hodněni, neboŅ v průběhu roku 2016 by mo-
hly jejich výdělky být i o 6 % nižší ve srov-
nání s rokem 2011.

Protože výrazná sezonnost může zakrý-
vat trend, je na obrázku č. 3 zobrazena
i časová řada sezonně očištěná (metodou
X12-ARIMA).3 Výrazný rostoucí trend od po-
čátku časové řady je ukončen jasně patr-
ným vrcholem, nacházejícím se na konci
roku 2010. Následuje pokles do konce roku
2011, odkud již není pravděpodobné, že by
se vývoj trendu otočil. Pokud nenastane
změna v podobě přepočítání tarifních
tabulek v odvětví veřejné správy a obrany,
povinného sociálního zabezpečení, do
konce roku 2016 budou výdělky perma-

Obrázek č. 3: Průměrný hrubý měsíční výdělek zaměstnanců ve
veřejné správě a obraně, povinném sociálním zabez-
pečení + předpovědi pro roky 2012–2016, čtvrtletní
údaje, sezonně očištěno, scénář A-KOMPLET

Zdroj dat: ČSÚ

Obrázek č. 4: Průměrný hrubý měsíční výdělek zaměstnanců ve
veřejné správě a obraně, povinném sociálním zabez-
pečení + předpovědi pro roky 2012–2016, čtvrtletní
údaje, sezonně neočištěno, scénář B-ČÁST

Zdroj dat: ČSÚ

2012Q1 24 583 2013Q1 24 452 2014Q1 24 401 2015Q1 24 381 2016Q1 24 374

2012Q2 25 561 2013Q2 25 457 2014Q2 25 417 2015Q2 25 401 2016Q2 25 395

2012Q3 26 068 2013Q3 25 986 2014Q3 25 955 2015Q3 25 942 2016Q3 25 937

2012Q4 28 139 2013Q4 28 074 2014Q4 28 049 2015Q4 28 039 2016Q4 28 035

Tabulka č. 5: Odhady výše průměrného hrubého měsíčního výdělku ve veřejné sprá-
vě a obraně, povinném sociálním zabezpečení, scénář B-ČÁST

Parametr Koeficient St. chyba t-statistika p-hodnota

AR(1) 0,78922 0,158727 4,972176 0,0002

Tabulka č. 4: Odhady parametrů modelu ARIMA pro skupinu „O“ dle CZ-NACE: Veřej-
ná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení, scénář B-ČÁST

Tabulka č. 6: Procentní přírůstky či úbytky průměrného hrubého měsíčního výdělku
ve veřejné správě a obraně, povinném sociálním zabezpečení k bazic-
kému období roku 2011, scénář B-ČÁST

Zdroj: vlastní výpočet

2012Q1 -1,4% 2013Q1 -1,9% 2014Q1 -2,1% 2015Q1 -2,2% 2016Q1 -2,2%

2012Q2 -1,0% 2013Q2 -1,4% 2014Q2 -1,6% 2015Q2 -1,7% 2016Q2 -1,7%

2012Q3 -0,8% 2013Q3 -1,1% 2014Q3 -1,2% 2015Q3 -1,3% 2016Q3 -1,3%

2012Q4 -0,6% 2013Q4 -0,8% 2014Q4 -0,9% 2015Q4 -0,9% 2016Q4 -1,0%

Obrázek č. 5: Průměrný hrubý měsíční výdělek zaměstnanců ve veřejné správě a obraně,
povinném sociálním zabezpečení + předpovědi pro roky 2012–2016, čtvrtlet-
ní údaje, sezonně očištěno, scénář B-ČÁST

Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočet
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nentně klesat. Scénář A-KOMPLET se tudíž
jeví jako velmi pesimistický.

Jak bylo uvedeno v úvodní části studie,
zkrácení časové řady a analýza pouze její
závěrečné části nám poskytne odhady odliš-
né. Z uvažované časové řady od 1. čtvrtletí
roku 2007 do 4. čtvrtletí roku 2011 byl dle
scénáře B-ČÁST identifikován model SARI-
MA (1, 0, 0) (0, 1, 0), jehož parametry jsou
v tabulce č. 4. Diagnostické testy modelu in-
dikují, že nesystematická složka modelu není
autokorelovaná, je homoskedastická a má
normální rozdělení. Odhadnuté budoucí
hodnoty na období od 1. čtvrtletí roku 2012
do 4. čtvrtletí roku 2016 jsou zobrazeny v ob-
rázku č. 4 i s dopočtenými 95% intervaly sta-
bility. Je patrné, že výsledky se v mnohém
odlišují, neboŅ předpověï očekává trend
mnohem méně klesající.

Predikované hodnoty pro období 1. čtvrt-
letí 2012 až 4. čtvrtletí 2016 z obrázku č. 3
jsou i nyní přehledně zobrazeny v tabul-
ce č. 5, ke které byly dopočteny procentní
úbytky, vztažené ke konkrétním bazickým
čtvrtletím roku 2011. Tyto úbytky zobrazuje
tabulka č. 6.

Vždy na začátku každého roku je očeká-
ván největší úbytek v průměrných výděl-
cích. 1,4 % v roce 2012, 1,9 % v roce 2013
a dále 2,1 %, 2,2 % a 2,2 % v letech 2014,
2015 a 2016. Jelikož je průběh trendu za-
kryt sezonností, je zobrazen i průběh po
sezonním očištění, který můžeme vidět na
obrázku č. 5. Očekávaný mírný pokles je
patrný v celé délce predikce.

Vzdělávání

Další z důležitých oblastí nevýrobní sféry
je vzdělávání, proto je ve druhé části ana-
lýzy proveden odhad modelu pro předpo-
vědi průměrných hrubých měsíčních výděl-
ků ve skupině „P“ - Vzdělávání, dle klasifi-
kace ekonomických činností CZ-NACE, dru-
hé revize. Při pohledu na průběh časové

řady od 1. čtvrtletí roku 2000 do 4. čtvrtletí
roku 2011 na obrázku č. 6 je možno tvrdit,
že amplituda se rok od roku zvyšuje, čili se
zvyšují rozdíly mezi výdělky, které pracov-
níci pobírají v průběhu školního roku,
a těmi, které pobírají v období letních
prázdnin. Průměrný hrubý výdělek začínal
v 1. čtvrtletí roku 2000 na 10 508 Kč/měs.,
resp. ve 4. čtvrtletí r. 2000 na 14 230Kč/měs. a do
1. čtvrtletí r. 2009 vyrostl na 20 877 Kč/měs.,
resp. do 4. čtvrtletí r. 2009 na 27 101 Kč/měs.
Z grafu je tedy patrné období permanentní-
ho růstu od 1. čtvrtletí 2000 do 4. čtvrtletí
2009. Všimněme si tedy, že z vývoje prů-
měrných hrubých měsíčních výdělků za-
městnanců v odvětví vzdělávání není pří-

chod hospodářského poklesu ve 3. čtvrtletí
roku 2008 vůbec patrný. V odvětví veřejné
správy a obrany, povinného sociálního
zabezpečení byl patrný jistý náznak zpoma-
lení růstového trendu již v roce 2007. Zde se
trend pro roky 2007, 2008 a 2009 od trendu
předchozího prakticky nijak neliší. Pokles prů-
měrných výdělků zaznamenali zaměstnanci
v oblasti vzdělávání tedy až od r. 2010 a v r. 2011
byla již úroveň 21 704 Kč/měs. v 1. čtvrt-
letí, resp. 26 948 Kč/měs. ve 4. čtvrtletí.

Pomocí Boxovy-Jenkinsovy metodologie
byl identifikován model SARIMA (1, 0, 1)
(0, 1, 0)c, jehož parametry jsou v tabulce
č. 7. Jedná se o odhady parametrů mode-
lu pro celou délku časové řady průměrné-

Obrázek č. 6: Průměrný hrubý měsíční výdělek zaměstnanců 
v oblasti vzdělávání, čtvrtletní údaje, sezonně neo-
čištěno

Zdroj dat: ČSÚ

Obrázek č. 7: Průměrný hrubý měsíční výdělek zaměstnanců 
v oblasti vzdělávání + předpovědi pro roky 2012–2016,
čtvrtletní údaje, sezonně neočištěno, scénář A-KOMPLET

Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočet

2012Q1 4,1% 2013Q1 8,8% 2014Q1 13,8% 2015Q1 19,3% 2016Q1 25,1%

2012Q2 4,2% 2013Q2 8,9% 2014Q2 14,1% 2015Q2 19,5% 2016Q2 25,4%

2012Q3 4,3% 2013Q3 9,1% 2014Q3 14,2% 2015Q3 19,8% 2016Q3 25,6%

2012Q4 4,4% 2013Q4 9,2% 2014Q4 14,4% 2015Q4 19,9% 2016Q4 25,8%

2012Q1 22 601 2013Q1 23 609 2014Q1 24 709 2015Q1 25 891 2016Q1 27 148

2012Q2 24 021 2013Q2 25 107 2014Q2 26 286 2015Q2 27 549 2016Q2 28 890

2012Q3 24 167 2013Q3 25 272 2014Q3 26 467 2015Q3 27 744 2016Q3 29 098

2012Q4 28 132 2013Q4 29 432 2014Q4 30 832 2015Q4 32 324 2016Q4 33 904

Tabulka č. 8: Odhady výše průměrného hrubého měsíčního výdělku v oblasti vzdělá-
vání, scénář A-KOMPLET

Parametr Koeficient St. chyba t-statistika p-hodnota

Konst. 0,048468 0,023717 2,043655 0,0476

AR(1) 0,881787 0,102094 8,637043 0,0000

MA(1) -0,458262 0,205781 -2,22694 0,0316

Tabulka č. 7: Odhady parametrů modelu ARIMA pro skupinu „P“ dle CZ-NACE: Vzdě-
lávání, scénář A-KOMPLET

Tabulka č. 9: Procentní přírůstky / úbytky průměrného hrubého měsíčního výdělku 
v oblasti vzdělávání k bazickému období roku 2011, scénář A-KOMPLET

Zdroj: vlastní výpočet
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ho hrubého měsíčního výdělku zaměst-
nanců v oblasti vzdělávání, tj. jde o scénář
A-KOMPLET a z důvodu vysoké variability
zejména v závěru časové řady byly odhady
parametrů spočteny z logaritmů časové
řady. Diagnostické testy modelu indikují, že
nesystematická složka modelu není auto-
korelovaná, je homoskedastická a má nor-
mální rozdělení. Odhadnuté budoucí hod-
noty na období od 1. čtvrtletí roku 2012 
do 4. čtvrtletí roku 2016 jsou zobrazeny
v obrázku č. 7. Scénář A-KOMPLET nyní
očekává permanentně rostoucí trend od
roku 2013.

Predikované hodnoty pro období 1. čtvrt-
letí 2012 až 4. čtvrtletí 2016 z obrázku č. 7
jsou přehledně zobrazeny v tabulce č. 8, ke
které byly dopočteny procentní přírůstky,
vztažené ke konkrétním bazickým čtvrtle-
tím roku 2011, aby bylo možno klasifikovat
budoucí vývoj ve srovnání se současnou
úrovní. Tyto přírůstky zobrazuje tabulka č. 9.
Rostoucí trend byl od počátku roku 2000
opravdu velmi silný, a tak ani nepatrné
snížení průměrných hrubých měsíčních
výdělků v roce 2010 neznamenalo, že by
snižování mělo být dle predikce trvalé.
Procentní úbytky se od roku 2012 dle před-
povědi modelu A-KOMPLET neočekávají
žádné. Průměrný hrubý výdělek by mohl být
dle tohoto scénáře necelých 34 000 Kč/měs.
na konci roku 2016.

Protože výrazná sezonnost i nyní zakrý-
vá trend, je na obrázku č. 8 zobrazena
časová řada sezonně očištěná (metodou
X12-ARIMA). Výrazný rostoucí trend od
počátku časové řady je ukončen jasně
patrným vrcholem, nacházejícím se na
konci roku 2010. Následuje pokles do kon-
ce roku 2011 a posléze oživení a silný per-
manentní růst.

Odlišnou verzi předpovědi poskytne scé-
nář B-ČÁST. Z uvažované časové řady od
1. čtvrtletí roku 2007 do 4. čtvrtletí roku 2011
byl identifikován model SARIMA (1, 0, 0) (0, 1, 0),
jehož parametry jsou v tabulce č. 10. Dia-
gnostické testy modelu indikují, že nesys-
tematická složka modelu není autokorelo-
vaná, je homoskedastická a má normální

Obrázek č. 8: Průměrný hrubý měsíční výdělek zaměstnanců 
v oblasti vzdělávání + předpovědi pro roky 2012–2016,
čtvrtletní údaje, sezonně očištěno, scénář A-KOMPLET

Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočet

Obrázek č. 9: Průměrný hrubý měsíční výdělek zaměstnanců 
v oblasti vzdělávání + předpovědi pro roky 2012–2016,
čtvrtletní údaje, sezonně neočištěno, scénář B-ČÁST

Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočet

2012Q1 22 701 2013Q1 23 162 2014Q1 23 370 2015Q1 23 464 2016Q1 23 506

2012Q2 23 908 2013Q2 24 304 2014Q2 24 483 2015Q2 24 563 2016Q2 24 599

2012Q3 23 873 2013Q3 24 196 2014Q3 24 341 2015Q3 24 407 2016Q3 24 436

2012Q4 27 618 2013Q4 27 922 2014Q4 28 060 2015Q4 28 121 2016Q4 28 149

Tabulka č. 11: Odhady výše průměrného hrubého měsíčního výdělku v oblasti vzdě-
lávání, scénář B-ČÁST

Tabulka č. 10: Odhady parametrů modelu SARIMA pro skupinu „P“ dle CZ-NACE:
Vzdělávání, scénář B-ČÁST

Tabulka č. 12: Procentní přírůstky / úbytky průměrného hrubého měsíčního výdělku
v oblasti vzdělávání k bazickému období roku 2011, scénář B-ČÁST.

Zdroj: vlastní výpočet

2012Q1 4,6% 2013Q1 6,7% 2014Q1 7,7% 2015Q1 8,1% 2016Q1 8,3%

2012Q2 3,7% 2013Q2 5,5% 2014Q2 6,2% 2015Q2 6,6% 2016Q2 6,7%

2012Q3 3,0% 2013Q3 4,4% 2014Q3 5,1% 2015Q3 5,4% 2016Q3 5,5%

2012Q4 2,5% 2013Q4 3,6% 2014Q4 4,1% 2015Q4 4,4% 2016Q4 4,5%

Obrázek č. 10: Průměrný hrubý měsíční výdělek zaměstnanců v oblasti vzdělávání + předpo-
vědi pro roky 2012–2016, čtvrtletní údaje, sezonně očištěno, scénář B-ČÁST

Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočet

Parametr Koeficient St. chyba t-statistika p-hodnota

AR(1) 0,843772 0,117365 7,18927 0,0000
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rozdělení. Odhadnuté budoucí hodnoty na
období od 1. čtvrtletí roku 2012 do 4. čtvrt-
letí roku 2016 jsou zobrazeny v obrázku č. 9
(včetně dopočtených 95% intervalů stabili-
ty). Výsledky se od předchozího případu od-
lišují, ne ale zas až tak příliš. Trend je i v pří-
padě druhého modelu dle scénáře B-ČÁST
očekáván rostoucí.

Predikované hodnoty modelu dle scéná-
ře B-ČÁST pro období 1. čtvrtletí 2012 až 
4. čtvrtletí 2016 z obrázku č. 9 jsou i nyní
přehledně zobrazeny v tabulce č. 11, ke
které byly dopočteny procentní přírůstky,
vztažené ke konkrétním bazickým čtvrtle-
tím roku 2011. Tyto přírůstky zobrazuje
tabulka č. 12 a je patrné, že i přes zkrácení
časové řady a vypuštění nejvýznamnějšího
období rostoucího trendu je pro rok 2016
očekáván na jednotlivá čtvrtletí nárůst opro-
ti čtvrtletím roku 2011 v rozsahu 2,5 %–8,3 %.
Sezonně očištěný průběh odhadnutých
hodnot je následně zobrazen v obrázku č. 10.

Zdravotní a sociální péče

Populace České republiky stárne, zvyšují
se nároky na zdravotní a ambulantní péči
a bez zdravotnictví se žádná země neobe-
jde. Vzhledem k tomuto asi příliš nepřekva-
pí, že vývoj průměrného hrubého měsíční-
ho výdělku v oblasti zdravotní a sociální
péče měl ve své historii prakticky neustále
rostoucí trend, bez žádných statisticky
významných poklesů, a to ani v období hos-
podářského oslabení v roce 2008. Časová
řada průměrných hrubých měsíčních výděl-
ků od 1. čtvrtletí 2000 do 4. čtvrtletí 2011 ve
zdravotní a sociální péči, která je odvětvovou
klasifikací ekonomických činností CZ-NACE
druhé revize označena jako skupina „R“, je
zobrazena v obrázku č. 11. Průměrný
hrubý výdělek začínala v 1. čtvrtletí r. 2000
na 10 640 Kč/měs., respektive ve 4. čtvrtle-
tí roku 2000 na 13 466 Kč/měs. a do 1. čtvrt-
letí r. 2011 vyrostl na 23 320 Kč/měs., resp. do

4. čtvrtletí r. 2011 na 26 709 Kč/měs. Z obráz-
ku č. 11 je tedy patrné období permanent-
ního růstu. Výdělky se zaměstnancům v ob-
dobí hospodářského poklesu prakticky
nesnížily, (jen nepatrný náznak bude poz-
ději patrný v posledním období roku 2009
v obrázku č. 13, kde je průběh časové řady
zobrazen po sezonním očištění).

Opět za pomoci Boxovy-Jenkinsovy
metodologie byl identifikován model SA-
RIMA (1, 0, 0) (0, 1, 0)c, jehož parametry
jsou v tabulce č. 13. Odhady parametrů
modelu jsou pro celou délku časové řady
průměrného hrubého měsíčního výdělku
zaměstnanců v odvětví zdravotní a sociální
péče, tj. jde o model dle scénáře A-KOM-

PLET. Diagnostické testy modelu indikují,
že nesystematická složka modelu není
autokorelovaná, je homoskedastická a její
rozdělení je normální. Odhadnuté budoucí
hodnoty na období od 1. čtvrtletí roku 2012
do 4. čtvrtletí roku 2016 jsou zobrazeny
v obrázku č. 12 i s dopočtenými 95% interva-
ly stability. Velmi optimistický scénář A-KOM-
PLET tedy očekává doposud nejvíce rostou-
cí trend, jaký byl v předkládané analýze pre-
zentován.

Predikované hodnoty modelu dle scénáře
A-KOMPLET pro období 1. čtvrtletí 2012 až
4. čtvrtletí 2016 z obrázku č. 12 jsou přehled-
ně zobrazeny v tabulce č. 14, ke které byly
dopočteny procentní přírůstky, vztažené ke

Obrázek č. 11: Průměrný hrubý měsíční výdělek zaměstnanců 
v oblasti zdravotní a sociální péče, čtvrtletní údaje,
sezonně neočištěno

Zdroj dat: ČSÚ

Obrázek č. 12: Průměrný hrubý měsíční výdělek zaměstnanců 
v oblasti zdravotní a sociální péče + předpovědi pro
roky 2012–2016, čtvrtletní údaje, sezonně neočiště-
no, scénář A-KOMPLET

Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočet

2012Q1 6,7% 2013Q1 11,9% 2014Q1 17,0% 2015Q1 22,1% 2016Q1 27,2%

2012Q2 5,7% 2013Q2 10,7% 2014Q2 15,6% 2015Q2 20,4% 2016Q2 25,3%

2012Q3 5,2% 2013Q3 10,0% 2014Q3 14,8% 2015Q3 19,5% 2016Q3 24,3%

2012Q4 4,7% 2013Q4 9,2% 2014Q4 13,6% 2015Q4 18,0% 2016Q4 22,5%

2012Q1 24 879 2013Q1 26 102 2014Q1 27 291 2015Q1 28 476 2016Q1 29 660

2012Q2 25 764 2013Q2 26 970 2014Q2 28 157 2015Q2 29 342 2016Q2 30 527

2012Q3 26 266 2013Q3 27 463 2014Q3 28 649 2015Q3 29 834 2016Q3 31 018

2012Q4 27 962 2013Q4 29 154 2014Q4 30 339 2015Q4 31 524 2016Q4 32 708

Tabulka č. 14: Odhady výše průměrného hrubého měsíčního výdělku v oblasti zdra-
votní a sociální péče, scénář A-KOMPLET

Parametr Koeficient St. chyba t-statistika p-hodnota

Konst. 1184,592 174,4517 6,790371 0,0000

AR(1) 0,567379 0,131602 4,311317 0,0001

Tabulka č. 13: Odhady parametrů modelu SARIMA pro skupinu „Q“ dle CZ-NACE:
Zdravotní a sociální péče, scénář A-KOMPLET

Tabulka č. 15: Procentní přírůstky / úbytky průměrného hrubého měsíčního výdělku
v oblasti zdravotní a sociální péče k bazickému období roku 2011, scé-
nář A-KOMPLET

Zdroj: vlastní výpočet
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konkrétním bazickým čtvrtletím roku 2011,
aby bylo možno klasifikovat budoucí vývoj
průměrných hrubých měsíčních výdělků
v odvětví zdravotní a sociální péče ve srov-
nání se současnou úrovní. Tyto přírůstky zo-
brazuje tabulka č. 15.

Velmi optimistický scénář predikce A-KOM-
PLET očekává pro odvětví zdravotní a soci-
ální péče pravděpodobně nejvýznamnější
přírůstky v průměrném hrubém měsíčním
výdělku vůbec. Z hodnot roku 2011, které
v současné době odpovídají přibližně celo-
republikovému průměru, by mohly průměr-
né výdělky v konfrontaci s jednotlivými
čtvrtletími roku 2011 vzrůst o více než 27 %.
Znamenalo by to nárůst na hodnotu 29 660 až
32 708 Kč/měs., dle příslušného čtvrtletí.

Aby byl lépe patrný průběh trendu, bylo
i zde provedeno sezonní očištění uvažova-
né časové řady metodou X12-ARIMA. Tyto
hodnoty jsou zobrazeny v obrázku č. 13,
kde je patrné již z úvodu zmíněné nepatrné
snížení průměrných hrubých měsíčních
výdělků v závěru roku 2009. Toto snížení
bylo skutečně jen symbolické, neboŅ jak
ukazují již veřejně publikovaná empirická
data, v průběhu roku 2010 již probíhal růst,
který nepřestával ani v roce 2011. Optimis-
tická verze předpovědi dle scénáře A-KOM-
PLET se v odvětví zdravotní a sociální péče
jeví z dosud uvažovaných odvětví jako nej-
pravděpodobnější, avšak i zde bude pro-
veden výpočet druhého scénáře B-ČÁST
ze zkrácené časové řady.

Z uvažované zkrácené časové řady prů-
měrného hrubého měsíčního výdělku zaměst-
nanců zdravotní a sociální péče od 1. čtvrtle-
tí roku 2007 do 4. čtvrtletí roku 2011 byl iden-
tifikován model SARIMA (1, 0, 0) (0, 1, 0)c, jehož
parametry jsou v tabulce č. 16. Diagnostické
testy modelu jsou na 5% hladině význam-
nosti v pořádku. Odhadnuté budoucí hod-
noty na období od 1. čtvrtletí roku 2012 do 
4. čtvrtletí roku 2016 jsou zobrazeny v obráz-
ku č. 14 (i s dopočtenými 95% intervaly sta-
bility). Je důležité konstatovat, že výsledky
se nijak významně neliší.

Uvažované časové řady mají poměrně
nízkou volatilitu, a i když neuvažujeme pří-

Obrázek č. 13: Průměrný hrubý měsíční výdělek zaměstnanců 
v oblasti zdravotní a sociální péče + předpovědi pro
roky 2012–2016, čtvrtletní údaje, sezonně očištěno,
scénář A-KOMPLET

Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočet

Obrázek č. 14: Průměrný hrubý měsíční výdělek zaměstnanců
v oblasti zdravotní a sociální péče + předpovědi pro
roky 2012–2016, čtvrtletní údaje, sezonně neočiště-
no, scénář B-ČÁST

Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočet

Tabulka č. 17: Odhady výše průměrného hrubého měsíčního výdělku v oblasti zdra-
votní a sociální péče, scénář B-ČÁST

Tabulka č. 16: Odhady parametrů modelu SARIMA pro skupinu „Q“ dle CZ-NACE:
Zdravotní a sociální péče, scénář B-ČÁST

Tabulka č. 18: Procentní přírůstky / úbytky průměrného hrubého měsíčního výdělku v oblas-
ti zdravotní a sociální péče k bazickému období roku 2011, scénář B-ČÁST

Zdroj: vlastní výpočet

2012Q1 6,9% 2013Q1 12,6% 2014Q1 18,0% 2015Q1 23,5% 2016Q1 28,9%

2012Q2 6,1% 2013Q2 11,4% 2014Q2 16,6% 2015Q2 21,8% 2016Q2 27,0%

2012Q3 5,6% 2013Q3 10,7% 2014Q3 15,8% 2015Q3 20,9% 2016Q3 26,0%

2012Q4 5,0% 2013Q4 9,8% 2014Q4 14,6% 2015Q4 19,3% 2016Q4 24,0%

Obrázek č. 15: Průměrný hrubý měsíční výdělek zaměstnanců v oblasti zdravotní a sociální
péče + předpovědi pro roky 2012–2016, čtvrtletní údaje, sezonně očištěno,
scénář B-ČÁST

Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočet

Parametr Koeficient St. chyba t-statistika p-hodnota

Konst. 1265,348 397,1246 3,186274 0,0072

AR(1) 0,611699 0,231856 2,638274 0,0205

2012Q1 24 939 2013Q1 26 254 2014Q1 27 526 2015Q1 28 793 2016Q1 30 058

2012Q2 25 849 2013Q2 27 145 2014Q2 28 414 2015Q2 29 680 2016Q2 30 945

2012Q3 26 359 2013Q3 27 643 2014Q3 28 911 2015Q3 30 176 2016Q3 31 442

2012Q4 28 055 2013Q4 29 332 2014Q4 30 599 2015Q4 31 865 2016Q4 33 130
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liš mnoho pozorování, intervaly stability
nevychází široké. Predikované hodnoty pro
období 1. čtvrtletí 2012 až 4. čtvrtletí 2016
z obrázku č. 14 jsou i nyní přehledně zobra-
zeny v tabulce č. 17, ke které byly dopočte-
ny procentní přírůstky, vztažené ke konkrét-
ním bazickým čtvrtletím roku 2011. Tyto
úbytky zobrazuje tabulka č. 18.

Při srovnání tabulky č. 15 s tabulkou č. 18
je zřejmé, že rozdíly v jednotlivých přírůstcích
nejsou v každém čtvrtletí větší než 2 pro-
centní body. Očekávaná hodnota průměrné-
ho hrubého měsíčního výdělku v oblasti zdra-
votní a sociální péče je dle scénáře B-ČÁST
pro 1. čtvrtletí r. 2016 rovna 30 058 Kč/měs.
a pro 4. čtvrtletí r. 2016 je rovna 33 130 Kč/měs.
Rozdíly v obou modelech jsou minimální.
Jelikož i nyní je průběh trendu zakryt se-
zonností, je zobrazen průběh po sezonním
očištění metodou X12-ARIMA, který může-
me vidět na obrázku č.15.

Kulturní, zábavní a rekreační
činnosti

Poslední analyzovaná skupina průměr-
ných hrubých měsíčních výdělků, skupina
„R“ dle klasifikace ekonomických činností
CZ-NACE, je pravděpodobně s ekonomic-
kými výkyvy nejflexibilnější časovou řa-
dou. Při pohledu na zobrazený průběh, který
ukazuje obrázek č. 16 (a který bude dále
lépe patrný ze sezonně očištěného průbě-
hu, např. z obrázku č. 18), je jasně patrné,
že ke snížení výdělků došlo již v závěru
roku 2009. Sezonnost je v časové řadě
rovněž přítomna, příslušné testy prokázaly
přítomnost na kterékoliv hladině význam-
nosti. Z průběhu časové řady je patrné, že
od počátku sledovaného období až do
konce roku 2009 byl trend prakticky ros-
toucí, pouze s malými a nenadálými výky-
vy. Od začátku roku 2010 prakticky až do
poloviny roku 2011 výdělky těchto zaměst-
nanců klesaly. Vzhledem k tomu, že kultu-

ra, zábava a rekreace je pro spotřebitele
statek zbytný (viz Kubátová, 2011), v obdo-
bí poklesu agregátní poptávky zaznamená-
vá sektor nabízející zbytné statky význam-
nou restrikci. Tato restrikce v sobě pocho-
pitelně skrývá propouštění zaměstnaných
osob i snižování výdělků.

Úroveň průměrných hrubých měsíčních
výdělků zaměstnanců v kulturní, zábavní 
a rekreační činnosti je položena ze všech
zkoumaných průměrných výdělků v této
studii nejníže. Hluboký pokles průměrných
výdělků v zimních měsících je způsoben
zejména sníženou poptávkou po rekreač-
ních službách a nedostatkem příležitostí pro
volnočasové aktivity. Zábavní centra, hrady,

zámky, památky, koupaliště a spousta dal-
ších míst, kde lze trávit volný čas, v zimních
měsících nejsou v provozu. Průměrný
hrubý měsíční výdělek začínal v 1. čtvrtletí
roku 2000 na 10 250 Kč/měs., respektive ve
4. čtvrtletí roku 2000 na 12 772 Kč/měs. a do
1. čtvrtletí r. 2009 vyrostl na 17 729 Kč/měs.,
resp. do 4. čtvrtletí r. 2009 na 21 441 Kč/měs.
Z obrázku č. 16 je tedy patrné období růstu
od 1. čtvrtletí 2000 do 4. čtvrtletí 2009, při-
čemž lokální výkyvy jsou (především pak
v sezonně očištěném průběhu v obrázku č. 18),
patrné v 1. čtvrtletí roku 2002 a 1. čtvrtletí ro-
ku 2009.

V průběhu roku 2010 zaznamenali za-
městnanci odvětví kulturní, zábavní a re-

Obrázek č. 16: Průměrný hrubý měsíční výdělek zaměstnanců 
v oblasti kulturní, zábavní a rekreační činnosti,
čtvrtletní údaje, sezonně neočištěno

Zdroj dat: ČSÚ

Obrázek č. 17: Průměrný hrubý měsíční výdělek zaměstnanců 
v oblasti kulturní, zábavní a rekreační činnosti 
+ předpovědi pro roky 2012–2016, čtvrtletní údaje,
sezonně neočištěno, scénář A-KOMPLET

Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočet

Tabulka č. 19: Odhady parametrů modelu SARIMA pro skupinu „R“ dle CZ-NACE: Kul-
turní, zábavní a rekreační činnosti, scénář A-KOMPLET

2012Q1 19 519 2013Q1 20 245 2014Q1 20 990 2015Q1 21 736 2016Q1 22 482

2012Q2 20 324 2013Q2 21 059 2014Q2 21 804 2015Q2 22 551 2016Q2 23 297

2012Q3 20 238 2013Q3 20 978 2014Q3 21 724 2015Q3 22 470 2016Q3 23 216

2012Q4 22 067 2013Q4 22 810 2014Q4 23 556 2015Q4 24 303 2016Q4 25 049

Tabulka č. 20: Odhady výše průměrného hrubého měsíčního výdělku v oblasti kul-
turní, zábavní a rekreační činnosti, scénář A-KOMPLET

2012Q1 2,6% 2013Q1 6,4% 2014Q1 10,3% 2015Q1 14,2% 2016Q1 18,2%

2012Q2 3,1% 2013Q2 6,8% 2014Q2 10,6% 2015Q2 14,4% 2016Q2 18,2%

2012Q3 3,4% 2013Q3 7,2% 2014Q3 11,0% 2015Q3 14,9% 2016Q3 18,7%

2012Q4 3,3% 2013Q4 6,8% 2014Q4 10,3% 2015Q4 13,8% 2016Q4 17,3%

Tabulka č. 21: Procentní přírůstky / úbytky průměrného hrubého měsíčního výdělku
v oblasti kulturní, zábavní a rekreační činnosti k bazickému období
roku 2011, scénář A-KOMPLET

Zdroj: vlastní výpočet

Parametr Koeficient St. chyba t-statistika p-hodnota

Konst. 746,2505 138,2523 5,397742 0,0000

AR(1) 0,531852 0,133877 3,972678 0,0003
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kreační činnosti pokles průměrných výděl-
ků a jejich úroveň v roce 2011 dosáhla
hodnoty 19 026 Kč/ měs. v 1. čtvrtletí, resp.
hodnoty 21 359 Kč/měs. ve 4. čtvrtletí.
Identifikovaný model je pro toto odvětví
SARIMA (1, 0, 0) (0, 1, 0)c, jehož paramet-
ry jsou zaznamenány v tabulce č. 19. Jed-
ná se o odhady parametrů modelu pro
celou délku časové řady průměrného hru-
bého měsíčního výdělku zaměstnanců
v dané oblasti, tj. jde o model A-KOMPLET.
Diagnostické testy modelu indikují, že ne-
systematická složka modelu není autoko-
relovaná, je homoskedastická a má nor-
mální rozdělení. Odhadnuté budoucí hod-
noty na období od 1. čtvrtletí roku 2012 do
4. čtvrtletí roku 2016 jsou zobrazeny v obráz-
ku č. 17. Scénář A-KOMPLET tedy tentokrát
očekává optimisticky rostoucí trend již od
počátku roku 2013.

Predikované hodnoty pro období 1. čtvrt-
letí 2012 až 4. čtvrtletí 2016 z obrázku č. 17
jsou pak přehledně zobrazeny v tabulce č. 20,
ke které byly dopočteny procentní přírůstky, 
vztažené ke konkrétním bazickým čtvrtletím
roku 2011, aby bylo možno klasifikovat
budoucí vývoj ve srovnání se současnou
úrovní. Tyto přírůstky zobrazuje tabulka č. 21.

Vzhledem k tomu, že ze zkoumaných
odvětví nejflexibilněji reaguje na tržní pod-
něty odvětví kulturní, zábavní a rekreační
činnosti a empirická data průměrných hru-
bých měsíčních výdělků vykazují v závěru
roku 2011 růst, s růstem počítá i optimistická
verze předpovědi dle scénáře A-KOMPLET.
V závěru roku 2012 by se průměrný výdělek
těchto zaměstnanců mohl pohybovat nad 
22 000 Kč/měs. a pod tuto hranici již nekles-
nout k žádnému budoucímu konci roku. 
Rok 2016 počítá s 22 482 Kč/měs. v 1. čtvrt-
letí, resp. s 25 049 Kč/měs. ve 4. čtvrtletí. Pro-
tože výrazná sezonnost opět zakrývá trend,
je na obrázku č. 18 zobrazena časová řada
sezonně očištěná (metodou X12-ARIMA).

Empirická data již v závěru roku 2011 vy-
kazovala rostoucí trend průměrného hru-
bého měsíčního výdělku. Bude proto zají-
mavé přistoupit nyní k analýze s využitím
předpokladu scénáře B-ČÁST. Z uvažované

Obrázek č. 18: Průměrný hrubý měsíční výdělek zaměstnanců v ob-
lasti kulturní, zábavní a rekreační činnosti + předpově-
di pro roky 2012–2016, čtvrtletní údaje, sezonně očiště-
no, scénář A-KOMPLET

Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočet

Obrázek č. 19: Průměrný hrubý měsíční výdělek zaměstnanců v ob-
lasti kulturní, zábavní a rekreační činnosti + předpo-
vědi pro roky 2012–2016, čtvrtletní údaje, sezonně
neočištěno, scénář B-ČÁST

Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočet

2012Q1 19 214 2013Q1 19 257 2014Q1 19 267 2015Q1 19 270 2016Q1 19 270

2012Q2 19 842 2013Q2 19 873 2014Q2 19 880 2015Q2 19 881 2016Q2 19 882

2012Q3 19 653 2013Q3 19 675 2014Q3 19 679 2015Q3 19 681 2016Q3 19 681

2012Q4 21 422 2013Q4 21 436 2014Q4 21 440 2015Q4 21 441 2016Q4 21 441

Tabulka č. 23: Odhady výše průměrného hrubého měsíčního výdělku v oblasti kul-
turní, zábavní a rekreační činnosti, scénář B-ČÁST

Parametr Koeficient St. chyba t-statistika p-hodnota

AR(1) 0,694581 0,167962 4,135353 0,001

Tabulka č. 22: Odhady parametrů modelu SARIMA pro skupinu „R“ dle CZ-NACE: Kul-
turní, zábavní a rekreační činnosti, scénář B-ČÁST

Tabulka č. 24: Procentní přírůstky / úbytky průměrného hrubého měsíčního výdělku v oblas-
ti kulturní, zábavní a rekreační činnosti k bazickému období roku 2011, 
scénář B-ČÁST

Zdroj: vlastní výpočet

2012Q1 1,0% 2013Q1 1,2% 2014Q1 1,3% 2015Q1 1,3% 2016Q1 1,3%

2012Q2 0,7% 2013Q2 0,8% 2014Q2 0,9% 2015Q2 0,9% 2016Q2 0,9%

2012Q3 0,5% 2013Q3 0,6% 2014Q3 0,6% 2015Q3 0,6% 2016Q3 0,6%

2012Q4 0,3% 2013Q4 0,4% 2014Q4 0,4% 2015Q4 0,4% 2016Q4 0,4%

Obrázek č. 20: Průměrný hrubý měsíční výdělek zaměstnanců v oblasti kulturní, zábavní a
rekreační činnosti + předpovědi pro roky 2012–2016, čtvrtletní údaje, sezon-
ně očištěno, scénář B-ČÁST

Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočet
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Tabulka č. 25: Bazické indexy pro jednotlivá období (zobrazeny v %)
se zvoleným základem 2011, scénář A-KOMPLET

Veřejná správa   Vzdělávání Zdravotní  Kulturní,
a obrana, a sociální zábavní

povinné sociální péče a rekreační
zabezpečení činnost

2000Q1 54,3% 48,4% 45,6% 53,9%
2000Q2 62,6% 55,0% 50,3% 59,4%
2000Q3 55,0% 49,3% 46,1% 55,7%
2000Q4 62,5% 52,8% 50,4% 59,8%
2001Q1 59,3% 53,2% 51,1% 59,4%
2001Q2 68,3% 60,8% 56,9% 67,1%
2001Q3 59,4% 55,1% 52,3% 64,4%
2001Q4 68,4% 57,7% 55,8% 67,2%
2002Q1 62,5% 56,6% 55,6% 61,4%
2002Q2 75,7% 67,6% 65,0% 69,5%
2002Q3 66,2% 61,2% 59,9% 65,1%
2002Q4 75,1% 63,4% 63,3% 68,8%
2003Q1 69,9% 65,1% 63,6% 67,7%
2003Q2 81,3% 74,7% 70,3% 74,3%
2003Q3 69,9% 66,6% 63,8% 69,5%
2003Q4 79,8% 71,8% 67,1% 74,3%
2004Q1 75,8% 72,7% 67,8% 72,0%
2004Q2 79,8% 75,9% 68,3% 76,3%
2004Q3 75,8% 72,7% 66,9% 74,3%
2004Q4 84,8% 77,3% 68,7% 79,6%
2005Q1 84,1% 78,1% 70,9% 78,7%
2005Q2 85,0% 80,1% 70,8% 80,7%
2005Q3 83,1% 79,2% 71,1% 81,8%
2005Q4 85,6% 79,3% 70,6% 81,3%
2006Q1 88,7% 83,7% 77,3% 82,8%
2006Q2 89,9% 85,5% 77,2% 85,2%
2006Q3 87,3% 83,9% 77,2% 85,0%
2006Q4 87,9% 84,6% 75,1% 84,9%
2007Q1 94,8% 89,0% 81,4% 88,5%
2007Q2 95,6% 90,4% 81,7% 90,9%
2007Q3 94,1% 90,4% 81,7% 90,1%
2007Q4 95,8% 88,7% 79,9% 90,1%
2008Q1 97,7% 92,0% 85,8% 93,9%
2008Q2 98,7% 93,3% 84,9% 94,2%
2008Q3 97,8% 93,3% 84,7% 94,3%
2008Q4 103,4% 94,1% 85,5% 94,9%
2009Q1 101,3% 96,2% 91,3% 93,2%
2009Q2 101,8% 98,4% 92,1% 97,9%
2009Q3 101,9% 99,3% 92,3% 98,8%
2009Q4 105,3% 100,6% 94,7% 100,4%
2010Q1 104,3% 98,8% 97,0% 100,2%
2010Q2 103,2% 98,3% 95,6% 99,7%
2010Q3 100,4% 97,0% 94,4% 99,8%
2010Q4 101,5% 94,7% 93,1% 98,7%
2011Q1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
2011Q2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
2011Q3 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
2011Q4 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
2012Q1* 98,4% 104,1% 106,7% 102,6%
2012Q2* 98,5% 104,2% 105,7% 103,1%
2012Q3* 98,6% 104,3% 105,2% 103,4%
2012Q4* 98,7% 104,4% 104,7% 103,3%
2013Q1* 97,0% 108,8% 111,9% 106,4%
2013Q2* 97,2% 108,9% 110,7% 106,8%
2013Q3* 97,4% 109,1% 110,0% 107,2%
2013Q4* 97,7% 109,2% 109,2% 106,8%
2014Q1* 95,8% 113,8% 117,0% 110,3%
2014Q2* 96,1% 114,1% 115,6% 110,6%
2014Q3* 96,3% 114,2% 114,8% 111,0%
2014Q4* 96,7% 114,4% 113,6% 110,3%
2015Q1* 94,8% 119,3% 122,1% 114,2%
2015Q2* 95,2% 119,5% 120,4% 114,4%
2015Q3* 95,5% 119,8% 119,5% 114,9%
2015Q4* 96,0% 119,9% 118,0% 113,8%
2016Q1* 94,0% 125,1% 127,2% 118,2%
2016Q2* 94,4% 125,4% 125,3% 118,2%
2016Q3* 94,7% 125,6% 124,3% 118,7%
2016Q4* 95,3% 125,8% 122,5% 117,3%

Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočet
Bazické indexy pro jednotlivá období [ · 100 %]
Období 1Q2011 - 4Q2011 (tučně) je bazické
Období s [*] jsou predikované hodnoty

Tabulka č. 26: Bazické indexy pro jednotlivá období (zobrazeny v %)
se zvoleným základem 2011, scénář B-ČÁST

Veřejná správa   Vzdělávání Zdravotní  Kulturní,
a obrana, a sociální zábavní

povinné sociální péče a rekreační
zabezpečení činnost

2000Q1 54,3% 48,4% 45,6% 53,9%
2000Q2 62,6% 55,0% 50,3% 59,4%
2000Q3 55,0% 49,3% 46,1% 55,7%
2000Q4 62,5% 52,8% 50,4% 59,8%
2001Q1 59,3% 53,2% 51,1% 59,4%
2001Q2 68,3% 60,8% 56,9% 67,1%
2001Q3 59,4% 55,1% 52,3% 64,4%
2001Q4 68,4% 57,7% 55,8% 67,2%
2002Q1 62,5% 56,6% 55,6% 61,4%
2002Q2 75,7% 67,6% 65,0% 69,5%
2002Q3 66,2% 61,2% 59,9% 65,1%
2002Q4 75,1% 63,4% 63,3% 68,8%
2003Q1 69,9% 65,1% 63,6% 67,7%
2003Q2 81,3% 74,7% 70,3% 74,3%
2003Q3 69,9% 66,6% 63,8% 69,5%
2003Q4 79,8% 71,8% 67,1% 74,3%
2004Q1 75,8% 72,7% 67,8% 72,0%
2004Q2 79,8% 75,9% 68,3% 76,3%
2004Q3 75,8% 72,7% 66,9% 74,3%
2004Q4 84,8% 77,3% 68,7% 79,6%
2005Q1 84,1% 78,1% 70,9% 78,7%
2005Q2 85,0% 80,1% 70,8% 80,7%
2005Q3 83,1% 79,2% 71,1% 81,8%
2005Q4 85,6% 79,3% 70,6% 81,3%
2006Q1 88,7% 83,7% 77,3% 82,8%
2006Q2 89,9% 85,5% 77,2% 85,2%
2006Q3 87,3% 83,9% 77,2% 85,0%
2006Q4 87,9% 84,6% 75,1% 84,9%
2007Q1 94,8% 89,0% 81,4% 88,5%
2007Q2 95,6% 90,4% 81,7% 90,9%
2007Q3 94,1% 90,4% 81,7% 90,1%
2007Q4 95,8% 88,7% 79,9% 90,1%
2008Q1 97,7% 92,0% 85,8% 93,9%
2008Q2 98,7% 93,3% 84,9% 94,2%
2008Q3 97,8% 93,3% 84,7% 94,3%
2008Q4 103,4% 94,1% 85,5% 94,9%
2009Q1 101,3% 96,2% 91,3% 93,2%
2009Q2 101,8% 98,4% 92,1% 97,9%
2009Q3 101,9% 99,3% 92,3% 98,8%
2009Q4 105,3% 100,6% 94,7% 100,4%
2010Q1 104,3% 98,8% 97,0% 100,2%
2010Q2 103,2% 98,3% 95,6% 99,7%
2010Q3 100,4% 97,0% 94,4% 99,8%
2010Q4 101,5% 94,7% 93,1% 98,7%
2011Q1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
2011Q2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
2011Q3 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
2011Q4 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
2012Q1* 98,6% 104,6% 106,9% 101,0%
2012Q2* 99,0% 103,7% 106,1% 100,7%
2012Q3* 99,2% 103,0% 105,6% 100,5%
2012Q4* 99,4% 102,5% 105,0% 100,3%
2013Q1* 98,1% 106,7% 112,6% 101,2%
2013Q2* 98,6% 105,5% 111,4% 100,8%
2013Q3* 98,9% 104,4% 110,7% 100,6%
2013Q4* 99,2% 103,6% 109,8% 100,4%
2014Q1* 97,9% 107,7% 118,0% 101,3%
2014Q2* 98,4% 106,2% 116,6% 100,9%
2014Q3* 98,8% 105,1% 115,8% 100,6%
2014Q4* 99,1% 104,1% 114,6% 100,4%
2015Q1* 97,8% 108,1% 123,5% 101,3%
2015Q2* 98,3% 106,6% 121,8% 100,9%
2015Q3* 98,7% 105,4% 120,9% 100,6%
2015Q4* 99,1% 104,4% 119,3% 100,4%
2016Q1* 97,8% 108,3% 128,9% 101,3%
2016Q2* 98,3% 106,7% 127,0% 100,9%
2016Q3* 98,7% 105,5% 126,0% 100,6%
2016Q4* 99,0% 104,5% 124,0% 100,4%

Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočet
Bazické indexy pro jednotlivá období [ · 100 %]
Období 1Q2011 - 4Q2011 (tučně) je bazické
Období s [*] jsou predikované hodnoty
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časové řady od 1. čtvrtletí roku 2007 do 
4. čtvrtletí roku 2011 byl identifikován mo-
del SARIMA (1, 0, 0) (0, 1, 0), jehož para-
metry jsou v tabulce č. 22. Diagnostické
testy modelu na 5% hladině významnosti
indikují, že nesystematická složka modelu
není autokorelovaná, je homoskedastická
a má normální rozdělení. Odhadnuté bu-
doucí hodnoty na období od 1. čtvrtletí
roku 2012 do 4. čtvrtletí roku 2016 jsou
zobrazeny v obrázku č. 19 (včetně dopočte-
ných 95% intervalů stability). Výsledky se
od předchozího případu odlišují. Trend je
i v případě pesimističtějšího modelu dle
scénáře B-ČÁST očekáván rostoucí, takže
pokud budeme uvažovat do budoucna na-
stoupení spíše tohoto scénáře, zaměstnan-
ci v odvětví kulturní, zábavní a rekreační
činnosti by rozhodně neměli jít se svým
výdělkem pod úroveň roku 2011. Výrazně
ale nad úroveň roku 2011 také nepůjdou.
Předpověï nepočítá s více než 1,3% nárůs-
tem. Případné zvyšování výdělků, pokud by
nastalo, by bylo v řádech desetin procent.

Predikované hodnoty modelu dle scéná-
ře B-ČÁST pro období 1. čtvrtletí 2012 až 
4. čtvrtletí 2016 z obrázku č. 19 jsou pře-
hledně zobrazeny v tabulce č. 23, ke které
byly dopočteny procentní přírůstky, vzta-
žené ke konkrétním bazickým čtvrtletím ro-
ku 2011. Tyto přírůstky zobrazuje tabulka č. 24
a je patrné, že přes zkrácení časové řady
a vypuštění nejvýznamnějšího období ros-
toucího trendu je pro rok 2016 očekáván na
jednotlivá čtvrtletí nárůst oproti čtvrtletím
roku 2011 v rozsahu 0,4 %–1,3 %. Sezonně
očištěný průběh odhadnutých hodnot je ná-
sledně zobrazen v obrázku č. 20.

Shrnutí

Cílem předloženého příspěvku bylo na-
stínit, jak by se vyvíjely výše průměrných
hrubých měsíčních výdělků ve vybraných
odvětvích nevýrobní sféry v České republi-
ce v jednotlivých čtvrtletích roku 2012–2016
na základě jejich předchozího vývoje. Vzhle-
dem k tomu, že z ekonomického hlediska se
od roku 2013 očekává mírné oživení, vý-
znamné vybočení ze spočtených intervalů
spolehlivosti hrozí minimálně. Je to způso-
beno i tím, že předkládaný přístup je ve vý-
počtech poměrně konzervativní a opatrný.

Využití stochastických modelů se jeví
jako zajímavý nástroj v předpovídání. Jak-
mile bude možné porovnat tyto předpově-
zené hodnoty a hodnoty skutečné, které
budou publikovány Českým statistickým
úřadem, lze očekávat, že tyto hodnoty
budou spolu silně korelovat. Pro doplnění
je uvedena tabulka č. 25, kde jsou vypo-
čteny bazické indexy, které ukazují, jak se
liší jednotlivá odvětví oproti čtvrtletím
roku 2011 dle modelu A-KOMPLET, a dále
tabulka č. 26, která ukazuje tytéž indexy,
ovšem vyplývající z modelu B-ČÁST. Tech-
nika, kterou byly odhady v příspěvku
vypočteny, není vhodná k predikcím na
dlouhodobé horizonty, je čistě statistická
a využívá se maximálně na horizont n/2,

kde n je počet pozorování v uvažovaných
časových řadách. (pozn.: I takto stanovené
omezení se někdy nedoporučuje použít,
zvláště když je uvažovaná časová řada
velmi rozkolísaná. Hrozí pak velké riziko
vychýlení se z očekávaných intervalů spo-
lehlivosti). V případě potřeby predikce na
dlouhodobý horizont by se muselo využít
zcela jiného přístupu, který by uvažoval
i např. aditivní informace a různé druhy
informačních očekávání. Cílem příspěvku
bylo poskytnout sofistikovanou technikou
předpovědi průměrných hrubých měsíč-
ních výdělků jiným způsobem, než využí-
vají některé české instituce, zabývající se
lidskými zdroji, které si své know-how
pochopitelně tají.

Asi nejhorší budoucí vývoj je očekáván
u zaměstnanců v odvětví veřejné správy
a obrany, povinném sociálním zabezpečení.
V případě, že dojde k naplnění optimistič-
tější varianty, vyplývající z modelu B-ČÁST,
do konce roku 2016 budou tito zaměstnanci
pod úrovní, na které se nacházeli v roce 2011.
Zaměstnanci z odvětví kulturní, zábavní
a rekreační činnosti budou jen lehce nad
touto úrovní jednotlivých čtvrtletí roku 2011.
Světlejší budoucnost vychází jak ze scénáře
A-KOMPLET, tak ze scénáře B-ČÁST pouze
pro zaměstnance v odvětví vzdělávání a od-
větví zdravotní a sociální péče. I kdyby na-
stala jen nižší varianta z modelu B-ČÁST,
zaměstnanci odvětví vzdělávání by v ro-
ce 2016 mohli být přibližně o 4,5-8,3 % nad
úrovní roku 2011, v závislosti na tom, o jaké
se jedná čtvrtletí. Zaměstnanci odvětví zdra-
votní a sociální péče by se mohli nacházet
dokonce až o více než 27,0 % nad úrovní
roku 2011, bez ohledu na to, jaký scénář byl
použit. S jistotou lze tvrdit, že odvětví zdra-
votní a sociální péče očekává do konce ro-
ku 2016 permanentní růst průměrných hru-
bých měsíčních výdělků, z analyzovaných
odvětví české nevýrobní sféry jde o růst nej-
významnější.

Příspěvek byl zpracován v rámci projek-
tu VŠE IGA 29/2011 „Analýza stárnutí oby-
vatelstva a dopad na trh práce a ekono-
mickou aktivitu“.

1 SARIMA (p, d, q)(P, D, Q) je označení modelů, nese-
zonních či sezonních časových řad (viz Hamilton,

1994). Význam značení: S = Seasonal - [sezonní],
AR = Auto Regressive - [autoregresní], I = Integra-
ted - [integrovaný], MA = Moving Averages - [klou-
zavé průměry]. P, D a Q označují řád modelu
ARIMA, kde p je řád AR, d je řád nesezonní diferen-
ce a g je řád MA. P, D a Q určují řád modelu
SARIMA, kde P je parametr SAR, D je řád sezonní
diference a Q je řád SMA.

2 Diagnostické testy musí na 5% hladině významnos-
ti nezamítnout testovanou hypotézu o neexistenci
autokorelace, dále nezamítnout testovanou hypoté-
zu o neexistenci heteroskedasticity a v poslední
řadě i nezamítnout testovanou hypotézu normální-
ho rozdělení nesystematické složky modelu - viz
Greene, (2003).

3 Metoda X-12 ARIMA (viz Bruce a Simon, 1992) slou-
ží k očišŅování sezonních časových řad od sezon-
ních variací, aby byl lépe vystižen trend, který bývá
často sezonními variacemi zakryt. Tato metoda je
široce využívána a její algoritmus je zakomponován
téměř ve všech statistických a ekonometrických
software na trhu. Dříve se využívala metoda X-11,
z důvodu jejích nedostatků byla po roce 1992
nahrazena touto, která se využívá doposud.
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V Ženevě se počátkem května konala konference Potential and Limits of Social and Solidarity Eco-
nomy (Potenciál a limity sociální a solidární ekonomiky), spolupořádaná výzkumným institutem OSN
Research Institute for Social Development (UNRISD) a ILO. Při jejím zahájení generální ředitel ILO
zdůraznil, že družstva, sociální podniky a vzájemně prospěšné organizace mohou mít pozitivní vliv na
ekonomiku a přispět k vytváření důstojné práce a pracovních příležitostí, které jsou v ohrožení
v důsledku úsporných opatření přijímaných vládami v reakci na ekonomickou krizi. Tomu, co mohou
podniky a organizace sociální a solidární ekonomiky (SSE) nabídnout v oblasti důstojných a produk-
tivních pracovních příležitostí, je třeba hlouběji porozumět. Pozitivně mohou působit zejména v době
ekonomické krize, při řešení nezaměstnanosti mladých, v neformální ekonomice a oblasti zaměstna-
nosti v zemědělských oblastech. Jen v samotné Evropě sociální a solidární ekonomika poskytuje pla-
cené zaměstnání více než 14,5 mil. lidí, což představuje zhruba 6,5 procenta celkové evropské place-
né zaměstnanosti. Může se také stát základem strategie oživení orientované na vytváření pracovních
míst, mladým lidem může poskytnout placenou práci a podporu při samostatné výdělečné činnosti.
SSE mají rovněž potenciál stát se mostem mezi neformální a formální ekonomikou. V zemědělských
oblastech hrají družstva, vzájemně prospěšné společnosti a organizace zaměřené na mikrofinanco-
vání hlavní úlohu při snižování chudoby a podpoře sociální inkluze.


