
1 
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

KATEDRA NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimální mzda v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie 

Minimum Wage in the Czech Republic and in the Selected European Union Countries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:     Bc. Monika Plevová 

 

Vedoucí diplomové práce:  doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D. 

 

 

Ostrava 2012  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem celou práci, včetně všech příloh, vypracovala samostatně. 

 

 

 

V Bílovci, dne 27. 4. 2012      Bc. Monika Plevová 



5 
 

Obsah 

1 Úvod ......................................................................................................................... 6 

2 Teoretické souvislosti minimálních mezd ............................................................... 8 

2.1 Trh práce a mzda .............................................................................................. 8 

2.2 Minimální mzda .............................................................................................. 14 

3 Minimální mzda v České republice a ve vybraných zemích EU ........................... 25 

3.1 Historie minimální mzdy ................................................................................ 25 

3.2 Minimální mzda v České republice ................................................................ 28 

3.3 Minimální mzda v Evropské unii ................................................................... 33 

4 Minimální mzda ve vybraných zemích v kontextu s jinými ukazateli .................. 45 

4.1 Přístup k minimální mzdě ve vybraných zemích ............................................ 45 

4.2 HDP, míra nezaměstnanosti a inflace ve vybraných zemích .......................... 48 

4.3 Minimální mzda v ČR v porovnání s vybranými zeměmi .............................. 51 

5 Návrhy a doporučení .............................................................................................. 63 

6 Závěr ...................................................................................................................... 67 

Seznam použité literatury ............................................................................................... 70 

Seznam zkratek ............................................................................................................... 78 

Seznam příloh ................................................................................................................. 81 

 

  



6 
 

1 Úvod 

Institut minimální mzdy je jedním z mnoha hospodářsko-politických opatření na trhu 

práce, které je často řešeným tématem. Zájem o něj mají nejen odbory a vláda, ale také 

samotní zaměstnavatelé a zaměstnanci. Dle názoru na minimální mzdu můžeme lidi rozdělit 

do dvou pomyslných skupin. První tvoří zastánci minimální mzdy, kteří spatřují v její 

existenci možnost snížit chudobu a příjmové nerovnosti ve společnosti. Zastánci vyzdvihují 

její sociální funkci a připomínají, že značný rozdíl mezi sociálními dávkami a minimální 

mzdou motivuje nezaměstnanou pracovní sílu a přispívá k růstu zaměstnanosti. Setkáváme se 

také s odpůrci minimální mzdy, kteří jsou proti státním zásahům do ekonomiky. Minimální 

mzda je dle jejich názoru způsob nežádoucího zásahu do efektivního fungování trhu,  

které následně může přispět k růstu nezaměstnanosti a poklesu produktu ekonomiky. 

Pracovníci s nízkými příjmy mohou být při zavádění či případnému zvyšování minimální 

mzdy paradoxně ohroženi, jelikož jsou v důsledku růstu ceny své práce propouštěni a ztratí 

tak svůj předešlý, i když nízký, příjem. 

Minimální mzda je silná, mnohostranně působící intervence, která se stala součástí 

nejen české legislativy. V zemích Evropské unie je minimální mzda zavedena ve většině 

zemí, existují zde ovšem značné rozdíly v její výši. Rozdíly je možno sledovat nejen u nových 

členů, ale také mezi původními členy EU-15. Dnes spadá problematika minimálních mezd  

do kompetence vlád jednotlivých členských států, ovšem vedou se již mnohé debaty ohledně 

možného zavedení jednotné minimální mzdy pro všechny členské státy. 

Česká republika se řadí mezi první evropské země, které začaly institut minimální mzdy 

užívat. Od roku 1919 byla minimální mzda zavedena pouze pro nejméně placené profese, 

všeobecně závazná zákonná úprava minimální mzdy byla zavedena v roce 1991. 

Cílem práce je analyzovat minimální mzdu v České republice a ve vybraných zemích 

Evropské unie. Pro porovnání byla vybrána Francie, Lucembursko a Velká Británie. Francie 

je zvolena z toho důvodu, že se řadí mezi země Evropské unie s nejvyšším počtem 

zaměstnanců, kteří pobírají minimální mzdu. Lucembursko je vybráno proto, že úroveň 

statutární minimální mzdy dosahuje absolutně nejvyšší úrovně v celé Evropské unii. Velká 

Británie je zvolena, jelikož byla první zemí v Evropě, která po australském vzoru začala  

již v roce 1911 zavádět systém minimálních mezd. K dosažení stanoveného cíle budou  

v  práci použity metody teoreticko-deduktivní, komparace a analýzy. 

Diplomová práce bude rozdělena do několika kapitol. Po úvodní kapitole bude 

následovat kapitola teoretického charakteru. Ta bude zachycovat teoretická východiska 
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minimální mzdy. Bude vysvětlovat vztah mezi trhem práce a mzdou, přiblíží možné odměny 

za práci, přičemž bude kladen důraz na mzdu, respektive minimální mzdu. Kapitola objasní 

funkce minimální mzdy, způsob stanovení, určení optimální úrovně a přiblíží některé 

ekonomické školy a jejich přístup k institutu minimální mzdy. Závěr kapitoly obeznámí 

čtenáře s mezinárodní úpravu zaměřenou na minimální mzdy. 

Třetí kapitola bude zaměřena na minimální mzdu v České republice. Bude přiblížen 

vývoj minimální mzdy ve světě a následně bude pozornost věnována situaci v České 

republice. Bude zachycen vývoj výše minimální mzdy v čase a spolu s ním také aktuálně 

platné sazby. Bude představena zákonná úprava a rysy minimální mzdy v České republice.  

V závěru kapitoly bude přiblížena obecná charakteristika statutární minimální mzdy  

v zemích Evropské unie. 

Čtvrtá kapitola bude obsahovat srovnání minimální mzdy v České republice  

a ve vybraných zemích Evropské unie. Pozornost bude věnována ekonomické situaci  

ve zvolených zemích a konkrétním podmínkám vyplácení minimálních mezd. Následně bude 

zachycen vývoj výše minimální mzdy, minimální mzdy v PPS a v neposlední řadě meziroční 

tempo růstu. Vytvořen bude také podíl minimální mzdy na průměrné mzdě. Kapitola ukáže 

vztah minimální mzdy k životnímu minimu. Nebude opomenut ani podíl zaměstnanců 

pracujících na plný úvazek odměňovaných statutární minimální mzdou.  

Kapitola pět bude obsahovat návrhy a doporučení k problematice minimálních mezd  

a celá problematika bude následně shrnuta v závěru práce. 
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2 Teoretické souvislosti minimálních mezd 

V následující kapitole budou rozebrána teoretická východiska minimální mzdy. V prvé 

řadě bude pozornost věnována trhu práce, konkrétně nabídce práce, poptávce po práci  

a rovnováze na trhu práce. Následně budou vysvětleny nejdůležitější pojmy z oblasti 

odměňování za vykonanou práci, bude vysvětlen rozdíl mezi platem a mzdou. Kapitola 

přiblíží problematiku minimálních mezd, bude popsána funkce a atributy minimální mzdy. 

Představen bude také způsob stanovování a problém určení optimální úrovně. Závěr kapitoly 

poukáže na mezinárodní úpravu minimálních mezd.  

 

2.1 Trh práce a mzda 

Práce představuje jakoukoliv duševní či fyzickou cílevědomě zaměřenou činnost 

člověka, která vede k produkci výrobků či služeb. Práce je řazena mezi výrobní faktory stejně 

tak jako půda či kapitál. Nositelem práce je člověk, který sbírá pracovní zkušenosti a má jisté 

nadání a předpoklady pro výkon určité práce. Lidská bytost je ojedinělá, práce je heterogenní 

komoditou. 

Z ekonomické literatury je možno vyčíst několik různých přístupů k vysvětlení pojmu 

„trh práce“. V tomto textu je považován za trh práce prostor, kde dochází ke střetu nabídky 

práce s poptávkou po práci. Stejně jako na ostatních trzích v ekonomice se i zde dosahuje 

rovnováhy a to skrze cenu práce – mzdu. Trh práce je tedy místo, kde se zaměstnavatel  

a potencionální zaměstnanec střetnou, dohodnou se na určité výši mzdy, pracovní době  

a pracovních podmínkách, uzavřou pracovní smlouvu. Na tomto trhu se realizuje na základě 

transakcí mezi zaměstnavateli a zaměstnanci rozmístění lidí do různých zaměstnání, firem, 

oborů, regionů a na různé pozice za různé mzdy. Díky rozmístění pak dochází k uspokojování 

potřeb jednotlivců spolu s potřebami společnosti. 

 

Nabídka práce  

Pojem nabídka práce zahrnuje buďto počet pracovníků, které má ekonomika dané země 

k dispozici anebo počet hodin odpracovaných při výdělečné činnosti v zemědělství, průmyslu, 

ve službách, ve vládě, v neziskových institucích a organizacích a dalších podnicích. Nabídka 

práce přispívá k bohatství společnosti i k růstu životní úrovně jedinců. 
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Jednotlivec realizuje rozhodnutí ohledně vstupu na trh práce. Rozhoduje se, kolik času 

nabídne trhu práce a kolik si ponechá v podobě volného času. Nabídka práce je proto závislá 

na výši reálně mzdové sazby a na mezní újmě z práce spojené s náklady obětované příležitosti 

volného času. Reálná mzda vyjadřuje koupěschopnost mzdy nominální, tedy kolik zboží  

či služeb si lze za tuto výši mzdy koupit.  

Nabízející práci porovnává užitek z volného času s užitkem ze spotřebovaného zboží  

a služeb, které nakoupil za mzdu utrženou za práci.  

Na nabídku práce má vliv také růst či pokles mzdové sazby. Jestliže dochází k růstu 

mzdové sazby w do bodu w1, viz Graf 2.1, jednotlivec nabízí více práce L a to z toho důvodu, 

že každá další dodatečná hodina práce přináší větší příjem a tím roste užitek z následně 

spotřebovaných výrobků a služeb. Tento počin nazýváme substitučním efektem, jelikož lidé 

substituují volný čas prací. Křivka individuální nabídky je pozitivně skloněná. Jestliže mzda 

roste nad úroveň mzdy w1, pak zaměstnanec mění svou volbu směrem k volnému času.  

Tento jev se nazývá důchodový efekt. Při vyšší mzdové sazbě je křivka individuální nabídky 

negativně skloněná – je preferován volný čas a nabídka práce klesá. 

Výsledná nabídka práce závisí na tom, který efekt převážil. Empirické studie dokazují, 

že substituční efekt převažuje zejména u nižších mezd, zatímco důchodový efekt u vyšších 

mezd. Tržní nabídka práce tedy je tvořena rozhodnutím jednotlivce mezi dvěma nejlepšími 

příležitostmi. 

 

Graf 2.1 Křivka nabídky práce 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Poptávka po práci 

Poptávkovou stranu na trhu práce představují firmy, které najímají různá množství 

práce při různých mzdových sazbách, přičemž součet poptávaných množství znázorňuje 

celkové tržní množství. Poptávka po práci je odvozená od poptávky spotřebitelů po výrobcích 

a službách. 

Pro zaměstnavatele jsou směrodatné náklady, které musí na poptávku vynaložit a dále 

pak výnosy, které získají. Pokud je firma v rovnováze a jejím cílem je maximalizace zisku, 

zaměstnává pracovníky až do doby, kdy příjem z mezního produktu práce (MRPL) je roven 

mezním nákladům na práci (MFCL) – mzdové sazbě. Příjmem z mezního produktu práce je 

současně křivkou poptávky po práci (viz Graf 2.2) a představuje dodatečný příjem, který získá 

firma při zaměstnání dodatečné jednotky práce při konstantním množství ostatních vstupů. 

Mezní náklady představují částku, o kterou se zvýší celkové náklady firmy,  

zaměstná-li dodatečnou jednotku práce. Touto částkou je cena práce – mzdová sazba. 

Poptávka je tedy ovlivňována mzdou, dále pak technologiemi užitými při výrobě  

a cenou ostatních výrobních faktorů. Také zde sledujeme dva efekty, a to substituční  

a produkční. Jestliže dojde ke snížení mzdy a práce zlevní vzhledem ke kapitálu, bude firma 

nahrazovat kapitál prací a projeví se pozitivní substituční efekt. Díky poklesu mzdy může 

firma zvýšit produkci, což ukazuje pozitivní produkční efekt. Působí-li současně produkční  

a substituční efekt, zaměstnanost se zvyšuje. 

 

Graf 2.2 Poptávka po práci 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Rovnováha na trhu práce 

Rovnováha na trhu práce je nastolena v bodě E, ve kterém se střetává křivka nabídka 

práce (osoby hledající zaměstnání) s křivkou poptávky po práci (zaměstnavatelé),  

viz Graf 2.3. Podmínkou nastolení rovnovážného stavu je určitá výše mzdy wE a určité 

množství práce LE. 

 V případě, že je mzdová sazba vyšší (w2) než mzda rovnovážná, dochází k přebytku 

pracovních sil na trhu práce a zaměstnavatelé zaměstnávají méně pracovníků. Tento přebytek 

vyvolává tlak na snížení mezd zpět do stavu wE. Tento jev znamená, že se trh práce sám 

pročišťuje skrze změny mzdové sazby. Obdobně je tomu v případě, kdy je mzda nižší (w1) 

než mzda rovnovážná. Trh se potýká s nedostatkem pracovní síly a vzniká tlak na růst mezd,  

a to až do úrovně mzdy rovnovážné. 

 

Graf 2.3 Rovnováha na trhu práce 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohod. Všeobecné 

pojetí dvou typů odměn za práci (mzda, plat) bude rozpracováno v následující části. 
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Plat 

Plat je odměna za práci, kterou zaměstnanec vykonává u zaměstnavatele, jež zcela  

či z větší části hradí svou činnost z veřejných zdrojů. Mezi takovéto zaměstnavatele se řadí 

například stát, státní fond, příspěvkovou organizaci či uzemní samosprávný celek. 

Plat je odměnou vyplácenou pravidelně zaměstnavatelem zaměstnanci, přičemž 

specifikace jsou zachyceny v zaměstnaneckých smlouvách. Plat je součástí systému 

celkového odměňování, který dále zahrnuje různé další platby jako například bonusy, 

pobídkové platby a provize, výhody a různé další nástroje, které napomáhají zaměstnavatelům 

přiřadit odměnu za zaměstnancův výkon.1  

 

Mzda 

Mzda tedy představuje odměnu za vykonanou práci v pracovním poměru.  

Tento pracovní poměr vzniká v soukromém, podnikatelském sektoru. Zaměstnanec pracuje  

u akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, v obchodní společnosti či u fyzické 

osoby. Mzda představuje peněžité plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) 

poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. 

Mzda musí být sjednána, stanovena či určena před samotným začátkem výkonu práce. 

Může být také sjednána v kolektivní smlouvě, pracovní smlouvě, případně je určena 

jednostranným rozhodnutím samotného zaměstnavatele. Výše mzdy musí odpovídat 

odpovědnosti, složitosti a namáhavosti. Mzda má reflektovat také obtížnost pracovních 

podmínek, dosahované výsledky a celkovou výkonnost zaměstnance.  

Mzda se vyplácí ve výplatním termínu, a to zpravidla měsíčně a zpětně  

za předcházející období. Může být vyplacena také za kratší než měsíční období,  

a to např. denně, týdně. Mzdu ovšem není možno vyplatit před vykonáním práce. 

Zaměstnavatel vyplácí mzdu v celé výši, neučiní-li tak nebo odloží-li výplatu mimo období 

splatnosti, porušuje tím ustanovení o splatnosti.2 

Mzda je zpravidla vyplácena na pracovišti v pracovní době, není-li stanoveno 

kolektivní, pracovní či individuální smlouvou o mzdě jinak. 

Mzda může nabývat mnohých forem, v závislosti na pracovních výsledcích a osobních 

přínosech zaměstnanců k těmto výsledkům. Setkáváme se s časovou mzdou, která je závislá 

na počtu odpracovaných hodin. Úkolová mzda odpovídá množství vykonaných úkolů. 

                                                      
1
 Hůrka (2011).  

2
 Tamtéž. 
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Podílová mzda je utvářena jakožto podíl na výkonech vyjádřených v penězích (podíl na tržbě 

či obratu). Smíšená mzda vzniká kombinací mzdy časové a úkolové či podílové. 

Mzda se skládá z pevné a variabilní složky. Pevná část je představována základní 

mzdou. Variabilní část obsahuje náhrady mezd, odstupné či odchodné, příplatky za práci 

v nestandardních podmínkách, osobní ohodnocení, odměny a prémie. 

Zákoník práce neopomíná ani nízko-příjmové skupiny zaměstnanců či ohrožené 

subjekty na trhu práce a tudíž stanovuje, že mzda nesmí být nižší než mzda minimální. 

V případě, že by pracovní smlouva obsahovala nižší mzdu, než určuje kolektivní smlouva 

nebo zákoník práce, byla by v této části neplatná.3 

 

Mzda, jakožto odměna za práci zaměstnancům, plní několik funkcí. Z ekonomického 

hlediska se jedná o funkci směrovací (alokační), vyrovnávací a selektivní. Jelikož se funkce 

prolínají, v reálné ekonomice žádná z těchto funkcí nepůsobí samostatně a odděleně. 

 

• Směrovací (alokační) funkce představuje pohyb pracovní síly tím směrem, kde je 

mzdová úroveň nejvyšší. Ekonomicky aktivní osoba na trhu práce usiluje o to,  

aby prodala svou pracovní sílu za co nejvýhodnějších podmínek. 

• Vyrovnávací funkce mzdy je ovlivněna stanovením mzdy, tedy ceny práce. 

Stanovením mzdy se vyrovnává nabídka práce a poptávka po práci v určitém časovém 

úseku. Cena práce je v okamžiku vyrovnání cenou rovnovážnou pro určitý časový 

úsek a určitý segment trhu. 

• Selektivní funkce mzdy souvisí se mzdou, jakožto nákladovou položkou. 

Zaměstnavatel musí umět zhodnotit tento nákladový faktor v kvalitě produkovaných 

výrobků či v poskytnutých službách tak, aby dosáhl zisku. Jestliže se mu to nepodaří, 

vzniká na trhu nevýhoda v podobě vysokých nákladů a zaměstnavatel je méně 

konkurenceschopný či konkurenceschopnost ztrácí úplně.4 

 

 

 

                                                      
3
 Hůrka (2011). 

4
 Kleibl (1998). 
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2.2 Minimální mzda 

„Minimální mzda patří mezi nejstarší minimální příjmové veličiny s více než stoletou 

historií v anglosaských zemích, plní mnohostranné funkce a svým charakterem se pohybuje  

na pomezí sociálního a ekonomického hlediska, proto je obecně považována za sociálně-

ekonomickou kategorii.“5 

 

Minimální mzda je nejnižší možnou úrovní mzdy, kterou pracovník může obdržet  

za vykonanou práci od svého zaměstnavatele. Jde o stanovenou sociální pojistku zákonem  

či kolektivní smlouvou a mnohé ekonomické zdroje pojímají institut minimální mzdy jako  

ochranu před hmotnou nouzí. Mzda, plat či odměna z dohody nesmí dosahovat nižší hodnoty, 

než je stanovená minimální mzda.  

Je-li zavedena minimální mzda, jedná se o regulační zásah s následky v oblasti 

fungování ekonomiky. V tomto případě už mzda není utvářena na trhu pouhým vztahem 

nabídky a poptávky. 

 Institut minimální mzdy usiluje o dva hlavní cíle, a to: 

1. minimální mzda má za cíl chránit nejméně vzdělané a ohrožené občany tak, aby nebyli 

nuceni vykonávat práci za nuznou výši mzdy, jelikož i oni si musí vydělat peněžní 

prostředky na uspokojení základních životních potřeb, jako je např. bydlení, odívání, 

stravování, 

2. cílem legislativního zavedení minimální mzdy je redukce nerovných příjmů skrze 

zhuštění mzdových sazeb.6 

 

Funkce minimální mzdy 

Ve vztahu k zaměstnancům můžeme u minimální mzdy sledovat funkci  

sociálně-ochrannou. Minimální mzda totiž představuje takovou výši mzdy, jež umožňuje 

zaměstnanci, který vykonává alespoň jednoduchou, nenáročnou a málo produktivní činnost, 

nevyžadující velkou kvalifikaci, žít v pásmu přijatelně skromné hmotné spotřeby a ochraňuje 

ho před chudobou.7 

Minimální mzda je z historického hlediska nejstarším typem garantované minimální 

příjmové veličiny, a proto patří tato sociálně ochranná funkce k trvale prvotním. Toto výsadní 

                                                      
5
 Měchura (1994). 

6
 Tvrdoň (2007). 

7
 Hůrka (2011). 
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postavení minimální mzdy, které trvalo až do šedesátých let minulého století8, mělo  

za následek, že se výše minimální mzdy určovala dle rozsahu životních potřeb člověka. 

Další funkcí, kterou u minimální mzdy sledujeme, je funkce ekonomicko-kriteriální. 

Minimální mzda by měla motivovat subjekty, aby se stali ekonomicky aktivními,  

aby vstoupili na trh práce, hledali si zaměstnání a aby si nalezené zaměstnání udrželi. 

Minimální mzda by měla dosahovat vyšší hodnoty, než činí sociální příjmy, aby se zabránilo 

vyhýbání se práci a tzv. sociálnímu parazitismu. Výše minimální mzdy by měla být  

pro nekvalifikované či málo kvalifikované pracovníky lákavá, aby nezůstali závislí pouze  

na sociálních dávkách a na případném výdělku v šedé, případně černé ekonomice9. V praxi  

je ovšem velice obtížné nalézt hranici minimální mzdy, která by motivovala lidi k práci.  

Minimální mzda může změnit práci na atraktivnější a výnosnější, ale také na hůře 

dostupnou pro znevýhodněné a ohrožené skupiny na trhu práce. Z tohoto důvodu může mít 

negativní dopad na zaměstnanost a také na snižování chudoby a redistribuci. 

Pro zaměstnavatele představuje institut minimální mzdy vymezení nejnižší úrovně 

nákladů na mzdy zaměstnanců, pod kterou se jím vyplácená mzda nesmí dostat. V tomto 

případě se jedná o kriteriální funkci minimální mzdy. S růstem minimální mzdy vzniká řada 

problematických sociálních a ekonomických souvislostí. Efektem je většinou růst počtu osob 

získávajících minimální mzdu. Zaměstnavatelům rostou náklady práce nejen díky růstu 

minimálních mezd, ale také díky růstu mezd osob, které dostávají vyšší než minimální mzdu 

(z důvodu diferenciace). Zaměstnavateli tedy rostou náklady práce a zvyšuje se počet 

zaměstnanců spjatých se zvyšováním minimální mzdy, což vede k racionalizačním postupům. 

Výsledkem je zvyšování nezaměstnanosti, hlavně u těch zaměstnanců, kteří pobírají 

minimální či nízké mzdy.10  

Může se stát, že zaměstnavatel nedosahuje příjmů, které by pokrývaly alespoň 

minimální náklady na práci, což může to vést k ukončení podnikání11 a k propouštění 

stávajících zaměstnanců. V některých případech zaměstnavatel neukončí svou podnikatelskou 

činnost, ale začne uplatňovat takové formy zaměstnávání, u kterých není povinen platit 

                                                      
8
 Do doby, kdy se rozšířilo uplatňování systémů minimálních sociálních příjmů. 

9
 Šedá ekonomika zahrnuje činnosti, které svou podstatou nejsou v rozporu se zákonem, ale jsou před úřady 

zatajovány ve snaze vyhnout se zdanění či regulacím. Spadá zde zejména práce načerno, daňové úniky, prodej 
alkoholu a cigaret bez kolku, výkon licencovaných činností bez licence atd. Černá ekonomika zahrnuje činnosti, 
které jsou nelegální. Spadá zde pašování drog, obchod se zbraněmi, s bílým masem, podvody či krádeže.  
10

 Baštýř (2005). 
11

 Týká se to zejména malých a středních podniků, protože náročné podmínky při podnikání je mohou snadno 
zranit. 
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sociální a zdravotní pojištění nebo zde není dán minimální příjem, např. zaměstnávání 

živnostníků. 

Působení minimální mzdy na mzdové náklady zaměstnavatele má různou intenzitu  

a účinky. Velikost vlivu závisí na relativní úrovni minimálních mezd ve vztahu k obvyklé 

hladině mezd a dále pak na podílu pracovníků, kteří jsou odměňováni minimální mzdou,  

na jejich celkovém počtu v podnikatelských subjektech, v jednotlivých oborech a v souhrnu 

národní ekonomiky. Získávání informací o rozložení zaměstnanců dle výše jejich dosahované 

mzdy je značně obtížné, proto se používá jako relativně snadno a široce dostupná 

charakteristika relativní úrovně minimálních mezd, jejich podíl na mediánové  

nebo na průměrné úrovni mezd vyjádřených pro celé národní hospodářství nebo pro různé 

dílčí celky.12 

Minimální mzda plní ochrannou funkci také na straně zaměstnavatele,  

jelikož zajišťuje stejné podmínky konkurence mezi podnikatelskými subjekty v oblasti výše 

mezd. Jestliže je zavedena minimální mzda, brání se tak možnému podbízení se zaměstnanců, 

kteří jsou ochotni pracovat za velmi nízkou mzdu (zejména pracovní síla z východních 

zemí).13 

Funkce minimální mzdy a s nimi spjaté preference sociálních aktérů působících  

na trhu práce (např. zaměstnanci, zaměstnavatelé, stát či samosprávné orgány) jsou 

protikladné.  

 

Atributy minimální mzdy 

Dolado, Felgueroso a Jimeno (2000) zmiňují čtyři atributy minimální mzdy, díky 

kterým je minimální mzda považována za atraktivní nástroj při redistribuci: 

• zavedení minimální mzdy nemá žádné rozpočtové důsledky – uzákonění nevede 

k růstu daňové zátěže obyvatelstva ani k prohlubování dluhu veřejného sektoru, 

• motivuje lidi k práci – za předpokladu, že existuje rozdíl mezi sociálními dávkami  

a výší minimální mzdy a současně jsou nabízeny pracovní pozice za tuto mzdu, 

• administrativní nenáročnost – není obtížné stanovit práva, povinnosti a sankce  

za nedodržení pravidel, což představuje malou zátěž úřadů, 

• vznikají „ty pravé“ sociální náklady práce na trhu – pokud stanovené minimum 

reflektuje fakt, že společnost bude víceméně akceptovat nízce placenou práci,  

                                                      
12

 Baštýř (2005).  
13

 Hůrka (2011). 
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pak vznikají i firmy nabízející nízko-příjmové pracovní pozice a v konečném důsledku 

nesou břemeno nákladů práce spotřebitelé výrobků těchto firem lépe, než kdyby platili 

část těchto nákladů skrz daně a různé subvence. Minimální mzda nepodporuje  

nízko-příjmové pracovní pozice tak, jak to dělají ostatní formy redistribuce. Znamená 

to tedy, že lidé jsou připraveni akceptovat zvýšení úrovně minimální mzdy tím víc, 

čím více nebude zasahováno do systému sociálního zabezpečení.14 

 

Stanovení minimální mzdy 

Nejen v zemích Evropské unie, ale i v OECD, jsou užívány dva mechanismy utváření 

minimální mzdy. U prvního mechanismu hraje hlavní roli stát, který stanoví úroveň 

minimální mzdy předpisem s právní silou zákona. Takto stanovené minimální mzdy  

se nazývají „statutární minimální mzdy“. Vláda stanoví jednotnou mzdu pro všechna odvětví,  

a to jak v hodinovém, tak v měsíčním vyjádření. V kompetenci vlády jsou také změny mzdy, 

ke kterým má dojít na základě jednání se sociálními partnery. 

Jestliže je minimální mzda stanovena zákonem, vzniká tak systém, který právně 

upravenými pravidly definuje:15 

• rozsah uplatnění a podmínky uplatnění minimální mzdy. Jedná se například o určení 

okruhu zaměstnavatelů, pracovníků nebo druhů pracovní závazků. V členských 

zemích Evropské unie se stanovuje velmi široký rozsah uplatnění zákonné úpravy 

v oblasti minimální mzdy. 

• základní úroveň minimální mzdy a podmínky uplatnění. V evropských zemích je  

ve většině případů minimální mzda platná pro celé území státu („národní“ minimální 

mzda). Mezi podmínky vzniku nároku je možno zařadit věk pracovníka, minimální 

délku pracovní praxe či absence zdravotního postižení. V jednotlivých systémech jsou 

různé kombinace podmínek. 

• úroveň a podmínky uplatnění snížených sazeb minimální mzdy. Snížené sazby jsou 

vytvářeny s cílem oboustranně chránit určité skupiny pracovníků a jejich 

zaměstnavatele. Nižší sazby jsou použity u pracovníků, jejichž produktivita práce  

je nižší. To vede k růstu jednotkových nákladů práce. 

• Způsob a podmínky přizpůsobování (valorizace) úrovně minimální mzdy ve vztahu 

k vývoji ekonomických veličin. Minimální mzda bývá zvyšována zejména kvůli růstu 

                                                      
14

 Tvrdoň (2007). 
15

 Chomátová (2003). 
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spotřebitelských cen, nominálních či reálných mezd a vlivem výkonnosti národního 

hospodářství. Systémy jsou v zemích odlišné, někde jsou uplatňovány úzce 

propracované vazby a jinde jsou stanoveny pouze rámcové směrnice pro postup 

exekutivy. 

• možnost stanovit minimální mzdu nad úroveň danou zákonem. Tato možnost je spjata 

s uzavřením podnikové či nadpodnikové kolektivní smlouvy. 

 

Stanovení minimální mzdy zákonem přispívá k dosahování její ochranné a kriteriální 

funkce. Zákonná minimální mzda je vhodná zejména v zemích, kde je málo rozvinut systém 

kolektivního vyjednávání o mzdách. Pozitivní vlastností je také relativně nízká pružnost vůči 

poklesu hladiny spotřebitelských cen, snížení reálné kupní síly mezd, resp. vůči snížení 

celkové ekonomické výkonnosti v zemi. Nedochází k reakci na trendy deflace a ekonomický 

pokles, zlepšuje se tak pozice minimální mzdy vůči mzdě průměrné. Současně se může 

projevit značný rozdíl mezi výší minimální mzdy a minimálními sociálními příjmy.  

Při stanovování statutární minimální mzdy je třeba zohlednit také diferenciaci oborových  

a profesních mzdových hladin.16 

Druhý mechanismus stanovování minimálních mezd je založen na existenci 

kolektivních smluv. Kolektivní smlouvy mohou určit jednu minimální mzdu pro všechny 

odvětví, případně několik úrovní minimální mzdy, které jsou stanoveny pro různé obory, 

odvětví či kvalifikace. Podmínkou fungování je dostatečně rozvinuté kolektivní jednání,  

a to zejména na nadpodnikové úrovni. Svazy zaměstnavatelů a odbory by měly zahrnovat 

většinovou část zaměstnavatelů i zaměstnanců z důvodu smysluplného a reprezentativního 

vyjednávání. 

Institut minimální mzdy postavený na kolektivních smlouvách přináší větší flexibilitu 

ve vztahu k minimální hodnotě práce, tj. „nejnižší úroveň složitosti, odpovědnosti  

a namáhavosti práce a obtížnosti pracovních podmínek v jednotlivých odvětvích  

a oborech“.17 

Valorizace neprobíhá dle obecného schématu, ale pomocí pravidel a vyjednávacích 

pozic pracovníků a zaměstnavatelů. Díky zmíněné flexibilitě je možno snížit nominální  

a reálné minimální mzdy, avšak v reálné ekonomice je tento krok spíše ojedinělý. 

 

                                                      
16

 Baštýř (2005). 
17

 Tamtéž. 
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Při utváření minimální mezd ve světě jsou v každé zemi uplatňovány různé modifikace 

a kombinace. Rozdílné úrovně minimálních mezd a její rozdílné pohyby dle odvětví a oborů 

působí rozdílně v oblasti ochrany před chudobou a mají i rozdílnou příjmovou motivaci. 

 

Optimální úroveň minimální mzdy 

Nalezení optimální úrovně minimální mzdy je velice obtížné. V ekonomickém pojetí 

představuje minimální mzda opatření k nastolení stejných podmínek pro zaměstnané osoby, 

vznikají stejné nákladové podmínky soutěže v obchodu či podnikání. V rámci sociálního 

pojetí je při stanovování výše minimální mzdy třeba brát v potaz potřeby zaměstnanců. 

Minimální mzda by měla pokrýt životní náklady alespoň na úrovni garantované životním 

minimem. Při určování výše minimální mzdy by se měl brát ohled na mzdy v dané ekonomice 

a životní standard obyvatel.  

Stanovená výše minimální mzdy by měla být únosná pro zaměstnavatele, aby byl 

schopen zaplatit svým zaměstnancům mzdy a nemusel se uchylovat k propouštění.  

Při rozhodování ohledně výše minimální mzdy je třeba zaměřit se také na současnou 

ekonomickou situaci a ekonomický vývoj. Jestliže dochází k růstu mezd, rostou také náklady 

firem. Firmy usilují o maximalizaci zisku a s rostoucími mzdovými náklady se zisk snižuje. 

S tím se snižuje také množství prostředků na investování. 

Minimální mzdu je nutno upravovat a měnit s ohledem na ekonomický vývoj v zemi, 

aby nebyly porušený cíle a důvody, pro které byla zavedena. Mezi hlavní kritéria stanovení 

minimální mzdy řadíme index spotřebitelských cen, výše reálných mezd, platební schopnost 

firem a uchování kupní síly obyvatelstva.18 

 Je zřejmé, že institut minimální mzdy působí na nezaměstnanost, konkrétně  

na nezaměstnanost nedobrovolnou, viz Graf 2.4. Jestliže je uzákoněna vyšší minimální mzda, 

než je mzda rovnovážná, zaměstnavatelé budou poptávat méně pracovní síly a nabízené 

množství práce naopak poroste. Vznikne tak nedobrovolná nezaměstnanost (LB – LA).  

Jelikož je v ekonomice celá řada trhů práce pro různé druhy pracovníků, dopad minimální 

mzdy na pracovníka záleží na jeho kvalifikovanosti, zkušenostech, znalostech  

a dovednostech. Zaměstnanec s dlouholetou praxí a bohatými zkušenostmi nebude minimální 

mzdou ovlivněn, jelikož jeho rovnovážná mzda zvysoka přesahuje mzdu minimální.  

Minimální mzda má největší dopad na trh práce málo kvalifikovaných pracovníků, 

kteří pobírají nízké mzdy. Nejhorší dopady má institut minimální mzdy na mladé lidi na trhu 
                                                      

18
 Barošová (2005). 
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práce, absolventy a uchazeče o zaměstnání bez praxe. Zaměstnavatelé této skupině osob 

nabídnou nízkou nástupní mzdu, která je po získání praxe a zkušeností zvýšena. Jestliže je 

však uzákoněna určitá výše minimální mzdy, nachází tito lidé práci jen s velkými obtížemi.19 

Minimální mzda zvyšuje mzdu pracovníkům, kteří již jsou zaměstnáni, a naopak 

snižuje možnosti uchazečů o zaměstnání, kteří nemohou nalézt práci. 

 

Graf 2.4 Minimální mzda a nedobrovolná nezaměstnanost 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Teoretické modely a minimální mzda 

V dějinách ekonomického myšlení je možno setkat se s celou řadou teoretických 

ekonomických škol a s mnohými neopomenutelnými mysliteli, kteří významným způsobem 

ovlivnili přístup k ekonomice a k jejímu fungování. Následující text zachycuje vybrané školy 

a představitele a jejich přístup k institutu minimální mzdy. 

 

Problematika minimální mzdy je svázána s četnými ekonomickými rozpory,  

které vycházejí z mnohých teoretických modelů. Jednou z nejvýznamnějších osobností dějin 

ekonomického myšlení je Adam Smith, představitel klasické ekonomie. Smith byl zastáncem 

liberalismu, neviditelné ruky trhu a odmítal státní zásahy do ekonomiky: „Existuje-li volný trh 

a chová-li se každý jednotlivec v souladu se svými ekonomickými zájmy, bude ekonomika jako 

                                                      
19

 Holman (2007). 
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celek fungovat. Volné trhy (tj. trh výrobků a služeb, práce a aktiv) nesmějí být deformovány 

zásahy typu: minimální mzdy, mzdové a úrokové stropy, regulace cen… Zejména ceny a mzdy 

se musí pružně přizpůsobovat měnícím se podmínkám na trhu.“20 

Stejně tak představitelé neoklasické ekonomické teorie jsou odpůrci institutu minimální 

mzdy. Zastávají názor, že se skrze minimální mzdy nešetrně zasahuje do samoregulační 

funkce konkurenčního pracovního trhu21. Neoklasikové zdůrazňují, že je-li hodnota minimální 

mzdy nastavena nad rovnovážnou úrovní (mzda na trhu bez státních zásahů) vzniká 

nedobrovolná nezaměstnanost. Mzdové náklady jsou v této situaci vysoké, potenciální cena 

práce je pro zaměstnavatele vyšší, než je ochoten zaplatit, a proto uchazeče o zaměstnání 

nenajme. Jaký je důsledek? S růstem minimální mzdy se zvyšují náklady firem, stoupá cena 

na trzích statků a služeb,  spotřebitelé omezují svou poptávku. Vše vede ke snižování nabídky 

výrobků a služeb na trhu, klesá poptávka po pracovní síle a roste nezaměstnanosti.22 

Alternativním modelem je model monopsonního trhu práce. Zaměstnavatel může 

v určité situaci stanovit výši mzdy pod úrovní mezního produktu práce. Jedná se o situaci,  

ve které je pro pracovníky typická nízká geografická mobilita. V tomto případě má na 

nezaměstnanost příznivý dopad nastavení vyšší úrovně minimální mzdy. Je-li minimální mzda 

stanovena ve výši průniku mezního produktu práce a mezních nákladů na práci, je dosaženo 

maximálního efektu. Tato výše minimální mzdy „vyčišťuje“ trh na konkurenčním trhu práce. 

Je-li minimální mzda stanovena nad touto úrovní, dochází k efektům, které jsou kritizovány 

představiteli neoklasické ekonomické teorie. Někteří ekonomové jsou názoru, že stanovení 

mzdy nad rovnovážnou úrovní přispívá ke zvýšení produktivity pracovníků a odstranění jejich 

zahálky a fluktuace. Je možno setkat se také s tvrzeními, že zvýšení minimální mzdy do určité 

míry přispívá k vyšší zaměstnanosti pouze v krátkém období. Pozitivní dopad institutu 

minimální mzdy reflektuje také model investování do lidského kapitálu. Model předpokládá, 

že zaměstnanci s nízkým příjmem jsou takto stimulováni, aby zvyšovali svůj lidský kapitál, 

aby se vzdělávali, aby nabyli co nejvíce znalostí a dovedností. Růst lidského kapitálu působí 

příznivě na růst ekonomiky a zaměstnanost.23 

Z pohledu rakouské školy minimální mzda neplní funkci ochrany na trhu. Nabídku 

práce neochraňuje před nedoceněným ohodnocením. Poptávku pro práci nepřiměje 

k zaměstnávání. Současná ekonomická teorie hledí na minimální mzdu jako na prvek ochrany 

pracovníků před diskriminací, ovšem rakouská ekonomie tvrdí, že právě minimální mzda je 
                                                      

20
 Smith (2001).  

21
 Je založen na homogenitě pracovní síly, dokonalých informacích a dokonalé konkurenci. 

22
 Fuchs (2003). 

23
 OECD Employment Outlook. 
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zdrojem neefektivností na trhu práce. Dle Rothbarda, hlavního představitele rakouské školy, 

je právě minimální mzda důvodem vzniku přebytku pracovní síly a tudíž i nezaměstnanosti.24 

Dnešní hlavní proud v rámci ekonomického myšlení se přiklání k názoru, že růst 

minimální mzdy má na zaměstnanost dopad negativní. 

John Maynard Keynes se zabýval problematikou minimální mzdy ve vztahu 

k dlouhodobé nedobrovolné nezaměstnanosti. Keynes došel k závěru, že tento typ 

nezaměstnanosti je zapříčiněn technologickým pokrokem, který vytlačuje lidskou práci,  

a chronickým nedostatkem poptávky. Je-li malý sklon ke spotřebě a současně se málo 

investuje, vzniká nedostatečně velká poptávka po práci, která současně zaostává za nabídkou 

práce. V této situaci nemohou pracovníci najít zaměstnání ani za nízké mzdy. Nedobrovolná 

nezaměstnanost tudíž není zapříčiněna minimální mzdou. 

V dějinách ekonomického myšlení je významný také přístup Miltona Friedmana, 

představitele monetaristického proudu. Friedman ve své knize poukazuje na fakt, že: "Zákony 

o minimálních mzdách jsou nejzřetelnějším možným případem opatření, jehož účinky jsou 

přesně opačné než ty, jichž chtěli lidé dobré vůle podporující toto opatření dosáhnout. Mnozí 

zastánci zákona o minimálních mzdách zcela oprávněně naříkají nad nízkými mzdami. 

Považují je za znamení chudoby a domnívají se, že když zákonem zakážou, aby se mzdy 

pohybovaly pod určitou hranicí, tak chudobu omezí. Pokud však ve skutečnosti zákony  

o minimálních mzdách nějaké účinky mají, pak je to zřetelné zvýšení chudoby. Stát může 

uzákonit minimální mzdu. Může však sotva na zaměstnavatelích požadovat, aby zaměstnávali 

za tuto minimální mzdu všechny, které zaměstnávali dříve za nižší mzdu. Zjevně není v zájmu 

zaměstnavatelů, aby tak činili. Výsledkem minimálních mezd tedy je, že zvýší nezaměstnanost 

nad úroveň, které by jinak dosahovalo“. Friedman zastával názor, že zákonem stanovená 

minimální mzda vede k tomu, že zaměstnavatelé diskriminují osoby s menší kvalifikací. 

„Nikdo to sice takto neříká, ale ve skutečnosti tomu tak je.”25 

 

Rozdílné přístupy k minimální mzdě 

Skandinávské země26 spolu s Německem a Rakouskem, Švýcarskem a Itálií užívají 

sociální koncepci stanovování minimální mzdy státem. Stát určuje výši minimální mzdy, 

ovšem pouze v určitém rozsahu pro málo placené skupiny zaměstnaných osob. Minimální 
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 Kameniščáková (2008).  
25

 Friedman (1993). 
26

 Norsko, Dánsko, Finsko, Švédsko. 
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mzdy jsou dány kolektivními smlouvami. Působnost smluv může být rozšířena  

také na zaměstnance či zaměstnavatele, kteří nepatří mezi členy stran kolektivních smluv. 

Uplatňuje se zde liberální přístup a filosofií je, že stát nemá zasahovat do stanovování mezd,  

a to ani těch minimálních. Vše má být v kompetenci subjektů pracovního poměru. 

V anglosaských zemích (Velká Británie, Irsko a mimoevropská britská dominia) se 

stanovují minimální mzdy v určitých odvětvích v průmyslu. Jedná se odvětví bez odborové 

struktury nebo odvětví s velmi nízkými mzdami. Stát pomáhá pouze v odvětvích, kde nejsou 

schopni pomoci si sami. Jedná se tedy o sociálně pomocný či sociálně zaopatřovací přístup. 

Pro názornost je nutno zmínit, že v roce 1978 systém mzdových komisí fungoval pro 3 

miliony zaměstnaných osob ve 41 odvětvích. Současně fungovaly další mzdové komise 

v zemědělství pro zhruba půl milionu zaměstnanců.  

Existuje také přístup ekonomický, které standardizuje nákladové podmínky soutěže 

v obchodu či podnikání. Ekonomický přístup je uplatňován například ve Spojených státech. 

Byla zde stanovena jednotná minimální mzda pro určitý okruh zaměstnanců v mezistátním  

a mezinárodním obchodě a dále pak byla rozšiřována také na jiné okruhy zaměstnanců  

(1980 – 40 % pracovníků v nezemědělských odvětvích). Ve většině států je uplatňována  

i místní výše minimální mzdy.27 

Je patrné, že jednotlivé systémy stanovení minimální mzdy mohou mít rozdílné funkce, 

ovšem v Evropě je uplatňována zejména funkce sociální. Ačkoliv mají systémy rozdílnou 

filosofii, dva prvky mají vždy společné. Jsou kontinuální, jakmile je jednou institut minimální 

mzdy zaveden, je užíván, upravován a udržován pravidelnou indexací dle zvyšování životních 

nákladů. Druhým společným prvkem je fakt, že v evropských státech je stanovení minimální 

mzdy spíše podpůrná metoda, jelikož hlavní metoda je úprava mezd kolektivními smlouvami. 

V rozvojových zemích má institut minimální mzdy při absenci kolektivních smluv význam 

větší. 

 

Mezinárodní úprava minimální mzdy 

Základním dokumentem zachycujícím právo jedince na spravedlivou odměnu je 

Všeobecná deklarace lidských práv, jež byla schválena Valným shromážděním Organizace 

spojených národů dne 10. 12. 1948. Právo na spravedlivou odměnu je zachyceno ve čl. 23, 

odstavec 3: „Každý pracující má právo na spravedlivou a uspokojivou odměnu,  

                                                      
27

 Tomeš (1991). 
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která by zajišťovala jemu samému a jeho rodině živobytí odpovídající lidské důstojnosti  

a která by byla doplněna, kdyby toho bylo třeba, jinými prostředky sociální ochrany.“28  

Problematikou minimální mzdy se zabývají také úmluvy Mezinárodní organizace práce 

(dále jen MOP), které obsahují principy přístupů ke tvorbě a fungování systémů minimální 

mezd. Jednotlivé principy jsou velmi flexibilní, což napomáhá proměnlivosti národních 

systémů. MOP současně přijala ke směrnicím také doporučení obsahující zásady a pravidla, 

které by měly být na úrovni národních systémů dodržovány. 

• Úmluva č. 26, o zavedení metod stanovení minimálních mezd (úmluva byla přijata  

16. 6. 1928)29, 

• úmluva č. 99, o metodách stanovení minimálních mezd v zemědělství (úmluva byla 

přijata 28. 6. 1951)30, 

• úmluva č. 131, o stanovení minimálních mezd se zvláštním zřetelem na rozvojové 

země (úmluva byla přijata 22. 6. 1970).31 

Velký časový rozestup mezi přijímáním jednotlivých směrnic vypovídá o rozdílné 

obsahové stránce i metodických posunech. Úmluvy obsahují jak hospodářské, sociální  

či politické podmínky reflektující dobu svého přijetí, tak také získané poznatky MOP  

a jednotlivých členských zemí s uplatňováním národních systémů. 

V této podkapitole je také nutno zmínit Evropskou sociální chartu z roku 1961,  

jež byla podepsána Českou republikou roku 1999. Evropská sociální charta spravuje oblast 

sociálních a ekonomických práv s ohledem na oblast minimálních příjmů. ČR se jejím 

přijetím zavazuje, že bude naplňovat „právo všech pracovníků na spravedlivou odměnu,  

která jim a jejich rodinám zajistí slušnou životní úroveň“, právo na práci, kolektivní 

vyjednávání, zvláštní ochranu znevýhodněných skupin, právo na sociální zabezpečení  

a pomoc atd.32  

Samotná Evropská unie může vydávat různá doporučení či rozhodnutí zaopatřující 

oblast minimálních mezd, která však nejsou pro jednotlivé členské země závazná. Stanovení 

výše minimálních mezd spadá čistě do kompetence jednotlivých vlád. Evropská komise se 

však snaží přesvědčit členské země o nutnosti zajištění přiměřených základních mezd 

zaměstnaných osob. 

 

                                                      
28

 Všeobecná deklarace lidských práv. 
29

 ČR ratifikovala roku 1993. 
30

 ČR ratifikovala roku 1993. 
31

 Českomoravská konfederace odborových svazů. 
32

 Evropská sociální charta.  
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3 Minimální mzda v České republice a ve vybraných zemích EU 

3.1 Historie minimální mzdy  

Institut minimální mzdy je starý více než sto let. Minimální mzda byla poprvé 

zavedena v roce 1894 na Novém Zélandě. Zaručovala zde ochranu zaměstnaných osob před 

silnou pozicí zaměstnavatele na trhu práce, který usiloval o snížení mezd na co nejnižší 

úroveň. Soudy ve sporech stanovovaly nejmenší možnou výši mzdy pro dělníky v určitých 

odvětvích. Jednalo se o závazný státní zásah do průmyslového sporu. Funkce minimální mzdy 

byla tedy ochranná. Díky ní bylo zaručeno, že odměna za vykonanou práci nedosahovala 

menší výše než sociálně únosná míra.  

Další zemí, která institut zavedla do své legislativy v roce 1896, byla Austrálie.  V roce 

1911 byla výše minimální mzdy stanovena pro šest odvětví. Vznikly mzdové komise (Wage 

Boards), které měly kontrolovat výši mezd vyplácených v odvětvích. Tyto komise se skládaly 

ze stejného počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů, přičemž v čele byla osoba zvolená oběma 

stranami. Zvolená výše minimální mzdy byla výsledek jednání obou stran. Funkce byla nejen 

sociálně ochranná, ale také ekonomická. Mělo se zabránit vzniku nekalé konkurence mezi 

zaměstnavateli, jinými slovy – mělo se zabránit vyplácení velmi nízké mzdy.  

S postupem času se zavádění a uplatňování minimální mzdy rozšířilo také  

do evropských zemí. Podle australského vzoru v roce 1911 zavedla systém minimálních mezd 

Velká Británie, ve které se stát zaměřuje na stanovení sociálního minima ve mzdách. Stát  

se tímto snažil zlepšit nelehkou situaci domácích zaměstnanců, po čase dělníků v textilních  

a konfekčních průmyslových odvětvích.33 

V kontinentální Evropě představují minimální mzdy nástroj pro zabezpečení sociální 

záruky existenčního minima. Norsko či Rakousko zavedlo minimální mzdu v roce 1918, o rok 

později pak Československo, Německo využívá institutu minimální mzdy od roku 1923, 

Španělsko od roku 1926, Belgie a Maďarsko od roku 1934. 

Minimální mzda byla zaváděna také v mimo evropských zemích. Devět států v USA 

stanovilo v roce 1911 minimální mzdu jakožto ochranu mladých osob a žen na trhu práce. 

První zemí, která uznala ústavní právo na minimální mzdu, bylo Mexiko v roce 1917. 

Minimální mzda se rozšířila také do mnohých asijských zemí, např. do Japonska, na Taiwan, 

do Číny či Jižní Korey.34 
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Minimální mzda má ve světě více jak stoletou historii. Česká republika se řadí mezi 

první země Evropy, které minimální mzdu začaly užívat pro velmi málo placené profese  

již od roku 1919. Ministerstvo sociální spravedlnosti vydalo 16. dubna 1919 vyhlášku č. 232,  

ve které byly určeny mzdy osobám, jejichž pracovní náplní bylo šití konfekce pro vojenskou 

správu.  

Československo bylo zvyklé na úpravu mzdových podmínek kolektivními smlouvami 

z dob Rakouska-Uherska, což bylo uplatňováno také ve 20.-30. letech. V některých výrobních 

odvětvích byly kolektivními smlouvami stanoveny hodinové, denní či týdenní minimální 

mzdové tarify. Jednotlivé tarify se lišily dle druhu povolání, dle oborů, věku  

i pohlaví zaměstnance. Státem stanovená minimální mzda byla až krajní sociální opatření  

na ochranu nízko příjmových skupin zaměstnanců, jejichž povolání nebylo zastřešeno 

kolektivním vyjednáváním. Navzdory tomuto opatření byly mzdy v roce 1928 hluboko  

pod evropským průměrem.35  

Průcha (2004) uvádí, že v letech 1932-1937 pracovalo 36-42 % zaměstnanců 

v podnicích, kde se uplatňovalo kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy.36 

 

V období Československé socialistické republiky nebyla minimální mzda vyhlášena 

ani zákonem, ani právní normou. Minimální mzda byla spjata s prvními tarifními třídami  

ve mzdových stupnicích, tedy s těmi nejnižšími. Empirickým průzkumem bylo zjištěno, 

živitelé rodin nejsou odměňováni nejnižšími tarifními třídami, tudíž se předpokládalo,  

že minimální životní úroveň je zabezpečená. Díky této skutečnosti panoval názor,  

že „minimální mzda není úzce svázaná se životní úrovní rodiny“ 37 

Roku 1950 a 1954 došlo k ratifikaci dvou úmluv MOP38 vztahujících se k minimální 

mzdě. Úmluvy byly ratifikovány také po vzniku samotné České republiky v roce 1993. 

V letech 1969-1971 se institutem minimální mzdy zabývaly mnohé výzkumné 

instituce. Předmětem jejich pozornosti byly zejména funkce minimální mzdy a její uplatnění. 

Například v roce 1970 Výzkumný ústav sociálního zabezpečení v Praze navrhoval stanovit 

výši minimální mzdy na úrovni 1 000 Kčs (tj. polovina průměrné mzdy). Československý 

výzkumný ústav práce a sociálních věcí v Bratislavě se zabýval principy, na kterých by měla 
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 Úmluva č. 26/1928 a č. 99/1951. 
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být minimální mzda založena. Minimální mzda však zákonné podoby v době ČSSR 

nenabyla.39 

 

Základním východiskem zákonné úpravy v České republice je Listina základních práv 

a svobod. Tato Listina, součást ústavního pořádku státu, hlava IV., čl. 28 stavuje,  

že „Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní 

podmínky. Podrobnosti stanoví zákon.“40 

 Všeobecně závazná zákonná úprava minimální mzdy byla zavedena novelou zákoníku 

práce po roce 1989 – zákonem č. 3/1991 Sb. Přesná výše mzdového minima spolu 

s podmínkami pro uplatňování byla stanovena vládním nařízením č. 99/1991 Sb. s účinností 

od druhého měsíce roku 1991. Zavedení vyplynulo z potřeby zabezpečit od počátku  

sociálně-ekonomické transformace uplatňování funkcí minimální mzdy, konkrétně funkce 

ochranné a kriteriální.41 

Utváření minimální mzdy skrze kolektivní smlouvy nebylo možné, jelikož ve 

zmíněném období nebylo kolektivní jednání dostatečně rozvinuto. Existovaly také značné 

nedostatky v organizačních strukturách, a to převážně na straně zaměstnavatelů. Z tohoto 

důvodu bylo utváření minimální mzdy v kompetenci vlády. Byla stanovena minimální mzda 

platná pro všechna odvětví. Kolektivními smlouvami pak mohlo být zavedeno vyšší mzdové 

minimum.  

Při stanovování výše minimální mzdy se zohledňoval minimální důchod, což byl 

jediný zdroj příjmů. Federální ministerstvo práce a sociálních věcí navrhlo minimální důchod 

pro jednotlivce ve výši 1 200 Kčs, pro dvojici 2 000 Kčs. Tento návrh pak federální vláda 

schválila s platností od 1. října 1990. Při stanovování se vycházelo z nezbytné částky  

na úhradu základních životních potřeb žijícího důchodce v cenách roku 1988.42 

Nutno podotknout, že stanovení první výše minimální mzdy bylo uskutečněno bez 

předešlého zkoumání vztahu minimální mzdy vůči mzdové hladině (výše průměrné mzdy 

apod.) a bez ohledu na statutární minimální sociální příjmové veličiny. Výše životního 

minima, která byla stanovena zákonem přijatým v roce 1991, dosahovala hodnoty 2 000 Kčs 

měsíčně. Rozdíl mezi čistou minimální mzdu (1 738 Kčs) a životním minimem (1 700 Kčs) 

byl v tu dobu nepatrný.  
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3.2 Minimální mzda v České republice 

V období vzniku samostatné České republiky docházelo k nominálnímu zpomalování 

minimální mzdy oproti růstu průměrné nominální mzdy, jelikož prvotní výše minimální mzdy 

byla značně vysoká (přes 50 % průměrné hrubé měsíční mzdy z roku 1991 v národním 

hospodářství). Zpomalení se v roce 1993 zastavilo na 38 %. 

V letech 1994-1998 byla narušena sociální i ekonomická funkce minimální mzdy a její 

úloha velmi utlumena. Důvodem bylo nominální i reálně zaostávání minimální mzdy oproti 

rostoucí průměrné mzdě v národním hospodářství.43 

Docházelo k růstu indexu spotřebitelských cen, což mělo za následek, že reálná kupní 

síla statutární minimální mzdy poklesla o zhruba ¼. Sociální dávky na úrovni životního 

minima dosahovaly vyšší hodnoty než čistá minimální mzda (v roce 1998 o 1 111 Kč),  

což podpořilo posilování sociálního parazitismu, nárůstu sociální nezaměstnanosti, příchod 

cizinců, jakožto levné pracovní síly.44 

Změna výše minimální mzdy, ke které došlo dvakrát v roce 1999, podpořila motivaci 

lidí k práci a oslabila tak sociálního parazitismu. V období let 1999-2004 dynamika statutární 

mzdy značně převyšovala růst průměrné mzdy v ČR, a to jak nominálně tak reálně.45 

Příznivému vývoji minimální mzdy napomáhal také pomalý růst spotřebitelských cen v letech 

2002 a 2003. Na počátku nového tisíciletí rostla rizika nevyváženého fungování minimální 

mzdy. Jelikož rychle rostla minimální mzda, firmy se začaly potýkat s problémy na straně 

mzdových nákladů. Díky tomu rostla zaměstnanost v pracovních vztazích, které institut 

minimální mzdy nezaopatřuje, poklesla podnikatelská aktivita a vznikla nedostatečná 

diferenciace mezd dle hodnoty práce apod.46 

V roce 2005 s růstem minimálních mezd rostly také mzdové tarify. ČR po přijetí  

do Evropské unie usilovala o přiblížení se vyspělým západním zemím, ve kterých je běžné,  

že minimální mzda dosahuje takřka 50 % průměrné mzdy a je téměř dvakrát větší než životní 

minimum jednotlivce. 

 

                                                      
43

 Průměrná hrubá měsíční mzda byla zvýšena v letech 1993-1998 nominálně o 101 %, a to z původní 5 817 Kč 
na hodnotu 11 693 Kč měsíčně. Nárůst statutární minimální mzdy byl pouhých 20,5%. Podíl na průměrné mzdě 
klesl na 23 %. 
44

 Baštýř (2005). 
45

 V roce 1999 byl poměr minimální mzdy k průměrné mzdě 22,7 %, v roce 2003 poměr dosahoval hodnoty  
37 %. 
46

 Baštýř (2005). 
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Institut statutární minimální mzdy je v prostředí České republiky uplatňován od roku 

1991. Do dnešní doby došlo k několika změnám výše minimální mzdy (poslední změna 

uskutečněna 1. ledna 2007). Nastalé změny jsou zachyceny níže, viz Tab. 3.1.  

 

Tab. 3.1 Vývoj minimální mzdy od roku 1991 do současnosti 

Období 

Měsíční 

minimální 

mzda v Kč 

Hodinová 

minimální 

mzda v Kč 

Období 

Měsíční 

minimální 

mzda v Kč 

Hodinová 

minimální 

mzda v Kč 

únor 1991 2 000 10,80 leden 2001 5 000 30,00 
leden 1992 2 200 12,00 leden 2002 5 700 33,90 
leden 1996 2 500 13,60 leden 2003 6 200 36,90 
leden 1998 2 650 14,80 leden 2004 6 700 39,60 
leden 1999 3 250 18,00 leden 2005 7 185 42,50 
červenec 1999 3 600 20,00 leden 2006 7 570 44,70 
leden 2000 4 000 22,30 červenec 2006 7 955 48,10 
červenec 2000 4 500 25,00 leden 2007 8 000 48,10 
Zdroj: MPSV – Přehled o vývoji částek minimální mzdy. Vlastní zpracování. 

 

Dle zpravodajského portálu IHNED.cz v současnosti pobírá minimální mzdu v České 

republice 80 000 až 120 000 lidí, tedy 2-3 % zaměstnaných osob a z toho jsou 2/3 ženy.47 

 

Zákonná úprava v České republice  

Do roku 2006 byla minimální mzda upravena rozdílně pro zaměstnance v podnikatelské 

a nepodnikatelské sféře. Byly platné tyto zákony: 

• zákon č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, 

ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových  

a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších novel.48 

Dnes platná základní právní úprava problematiky minimálních mezd je zahrnuta  

v § 111 zákoníku práce – zákon č. 262/2006 Sb.,49 ve znění pozdějších předpisů. Výši sazeb 

minimálních mezd a podmínky pro poskytování stanovuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb.,  

                                                      
47

 Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-54078250-minimalni-mzda-zustane-na-8000-kc-
vlada-kvuli-stavu-ekonomiky-neschvalila-zvyseni 
48

 Lajtkepová (2010). 
49

 Tento zákon poprvé sjednotil výši minimální mzdy pro všechny oblasti – podnikatelskou i nepodnikatelskou. 
Dále pak zavedl pojem zaručené mzdy. 
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o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního 

prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. 

Česká republika ratifikovala dvě úmluvy MOP, které upravují problematiku minimální 

mzdy. Konkrétně Úmluva č. 26 o způsobech stanovení minimálních mezd a Úmluva č. 99  

o metodách stanovení minimálních mezd.50 

Kontrolu nad dodržováním a plněním pracovněprávních předpisů při odměňování 

zaměstnanců realizuje Státní úřad inspekce práce a jeho podřízené oblastní inspektoráty práce 

dle místa výkonu pracovní činnosti (dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 

pozdějších předpisů). 

 

Základní rysy minimální mzdy 

Minimální mzda má své specifické rysy, které stanovuje zákoník práce: 

• minimální mzda je jednotná na celém území České republiky, 

• vztahuje se na osoby zaměstnané v základním pracovněprávním vztahu (pracovní 

poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr), 

• minimální mzda se udává jako základní sazba v měsíčním a hodinovém vyjádření,  

kdy zákoník práce stanoví minimum sazeb, pod které jejich hodnota již nesmí 

spadnout, 

• výši a podmínky stanovuje vláda nařízením zpravidla od 1. ledna s ohledem  

na dosavadní vývoj mezd a spotřebitelských cen, 

• vláda může stanovovat snížené sazby, jejichž účelem je ochrana specifických skupin 

zaměstnanců, kteří dosahují velmi nízké produktivity práce, 

• jestliže je týdenní pracovní doba zkrácena, aniž by došlo ke snížení mzdy, pak se 

hodinové sazby zvyšují úměrně zkrácené pracovní době za předpokladu, že se měsíční 

sazba nemění, 

• jestliže je sjednána kratší pracovní doba, měsíční sazba se úměrně snižuje sjednané 

pracovní době, hodinová sazba zůstává stejná, 

• nárok se při více pracovněprávních vztazích posuzuje u každého z nich samostatně.51 

 

 

 

                                                      
50

 Ministerstvo práce a sociálních věcí (2007). 
51

 Hůrka (2011). 
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Aktuální sazby minimální mzdy 

V České republice je stanovena základní minimální mzda a minimální mzda pro 

omezené pracovní uplatnění zaměstnance.  

Základní sazba hrubé minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu o délce 

40 hodin činí 48,10 Kč za hodinu nebo 8 000 Kč za měsíc. Tyto sazby jsou stanoveny od roku 

2007 a do dnes se nezměnily.  

U sazby při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance může hrubá minimální mzda 

dosahovat několika výší v závislosti na míře vlivů omezujících pracovní uplatnění 

zaměstnance. Pro různé skupiny s různými omezujícími vlivy zákon stanovuje podíl základní 

minimální mzdy, který připadá zaměstnanci s daným omezením. Konkrétní podíly základní 

sazby a jednotlivá omezení zaměstnance jsou uvedeny v Tab. 3.2. Tabulka zachycuje výše 

měsíční mzdy, hodinové mzdy a podíl na základní sazbě minimální mzdy v procentech. 

 

Tab. 3.2 Sazby minimální mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance 

Podíl ze 
základní sazby 
minimální mzdy 
v % 

Výše minimální 
mzdy v Kč/hod. 

Výše minimální 
mzdy v Kč/měsíc 

Omezení pracovního uplatnění 

90 % 43,30 7 200 
První pracovní poměr zaměstnance ve 
věku 18 až 21 let, a to po dobu 6 měsíců 
ode dne vzniku pracovního poměru. 

80 % 38,50 6 400 Jde-li o mladistvého zaměstnance. 

75 % 36,10 6 000 
Jde-li o zaměstnance, který je 
poživatelem invalidního důchodu 
prvního nebo druhého stupně. 

50 % 24,10 4 000 

Jde-li o zaměstnance, který je 
poživatelem invalidního důchodu třetího 
stupně, nebo o mladistvého zaměstnance, 
který je invalidní ve třetím stupni a 
nepobírá invalidní důchod pro invaliditu 
třetího stupně. 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí: Informace o minimální mzdě. Vlastní zpracování. 

 

Délka pracovní doby je upravena v zákoníku práce52. Dle zákoníku práce může být 

délka pracovní doby zaměstnance kratší než je 40 hodin týdně. U osob vykonávajících svou 

práci v podzemí, v třísměnném či v nepřetržitém pracovním režimu nesmí délka pracovní 

doby překročit 37,5 hodin týdně, u osob zaměstnaných v dvousměnném pracovním režimu je 

to 38,75 hodin týdně. U mladistvých zaměstnanců nemůže délka směny překročit 8 hodin  

                                                      
52

 §79 a §80 zákoníku práce. 
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za den a délka týdenní pracovní doby musí být maximálně 40 hodin týdně. Mladiství nesmí 

vykonávat práci přesčas. 

Týdenní pracovní dobu je možno zkrátit, aniž by došlo ke snížení mzdy, ovšem pouze 

na základě kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu53. Hodinová minimální mzda musí být 

zvýšena úměrně ke zkrácené pracovní době. Tímto se zajišťuje nárok na stejnou výši 

minimální mzdy při různých délkách týdenní pracovní doby. 

Konkrétní výše hodinové minimální mzdy je odvozena zaměstnavatelem pomocí 

vzorce:54 

 

��� = ��� × �        (1) 

� =
��

�
          (2) 

 

 

MMz ……… minimální mzda pro stanovenou týdenní pracovní dobu 

MMx ……… minimální mzda při jiné délce pracovní doby 

k ………….. koeficient 

z ………….. 40 hodin 

x ………….. jiná stanovená týdenní pracovní doba  

 

Díky vzorce (1) a (2) je možno vypočítat hodinovou mzdu také pro zaměstnance 

s omezeným pracovním uplatněním. 

Byla-li sjednána kratší pracovní doba dle §80 zákoníku práce nebo neodpracoval-li 

zaměstnanec v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu, minimální mzda je snížena 

úměrně k odpracované době.55 

Jestliže mzda (plat či odměna z dohody) zaměstnance v kalendářním měsíci nedosáhne 

výše minimální mzdy, zaměstnavatel musí zaměstnanci poskytnout doplatek, ať už je nižší 

výkonnost zaviněná či nezaviněná samotným zaměstnancem. Stejné ustanovení platí i pro 

osoby odměňované mzdou úkolovou. 

Do mzdy se započítávají veškeré části mzdy, např. prémie nebo odměny. Nezapočítává 

se zde mzda za práci přesčas, příplatek za práci v noci, za práci ve svátek, za práci  

ve ztíženém pracovním prostředí a příplatky za práci o víkendu. Nezahrnují se zde ani plnění,  
                                                      

53
 S výjimkou zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

54
 Ministerstvo práce a sociálních věcí: Informace o minimální mzdě. 

55
 Například zaměstnanec se stanovenou 40 hodinovou týdenní pracovní dobou odpracuje pouze 20 hodin 

týdně, a proto dostane minimální mzdu ve výši 4 000 Kč za měsíc. 
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jež zaměstnavatel zaměstnanci poskytuje v souvislosti s výkonem práce, hlavně náhrady 

mzdy, cestovní náhrady, odstupné apod. 

Doplatek je určen jakožto rozdíl mezi skutečně dosaženou minimální mzdou v daném 

kalendářním měsíci a mzdou minimální, případně jako rozdíl mezi mzdou odpovídající jedné 

odpracované hodině a stanovenou minimální hodinovou sazbou.56 

 

Na tomto místě je vhodné definovat také pojem zaručená mzda. Každý zaměstnanec 

má právo na odměnu za odvedenou práci v pracovním poměru, a to ve výši, která byla 

stanovena či sjednána. Touto odměnou se rozumí zaručená mzda. Právo vzniklo dle zákoníku 

práce, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru či platového výměru. Vláda stanoví 

nařízením nejnižší možnou výši zaručené mzdy spolu s podmínkami pro její poskytování 

zaměstnancům, kteří nemají mzdu sjednanou kolektivní smlouvou, a zaměstnancům, kterým 

se za práci poskytuje plat. 

Nejnižší úroveň zaručené mzdy musí přesahovat částku stanovenou zákonem jako 

základní sazbu minimální mzdy. 

Nejnižší úrovně zaručené mzdy bývají stanoveny dle náročnosti, namáhavosti  

a složitosti práce. Jednotlivé výše jsou stanoveny diferencovaně tak, aby maximální zvýšení 

dosahovalo minimálně dvojnásobku nejnižší úrovně zaručené mzdy. 

Nedosáhne-li mzda či plat bez mzdy či platu za práci přesčas, příplatku za práci 

konanou ve svátek, v noci, o víkendu a ve ztíženém prostředí nejnižší úrovně zaručené mzdy, 

je zaměstnavatel povinen poskytnou zaměstnanci doplatek.57 

 

3.3 Minimální mzda v Evropské unii 

Problematika minimální mzdy je v EU v kompetenci jednotlivých členských států. 

Minimální mzdy mohou státy stanovit buďto zákonem, pak hovoříme o statutární minimální 

mzdě, nebo na základě kolektivních smluv, které jsou výsledkem jednání mezi zaměstnavateli 

a odbory. 

V některých zemích jsou užívány oba způsoby stanovování minimální mzdy,  

přičemž jeden z nich je vždy dominantní. 

Ve 20 zemích z celkových 27 je minimální mzda stanovena státem. Mezi tyto země 

patří Belgie, Nizozemí, Francie, Lucembursko, Irsko, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Velká 

                                                      
56

 Ministerstvo práce a sociálních věcí: Informace o minimální mzdě. 
57

 D´Ambrosová (2008). 
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Británie, Česká republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Estonsko, Litva, 

Lotyšsko, Malta, Bulharsko a Rumunsko. 

Země s vysokou mírou odborové organizovanosti užívají minimální mzdu danou 

kolektivním jednáním, patří zde například Německo, Itálie a skandinávské země.58 Země mají 

jednu či několik úrovní minimální mzdy v členění dle oborů, odvětví, kvalifikačních  

struktur apod. Ve skandinávských zemích dokonce dostávají pracovníci vykonávající nejhůře 

placené, pomocné, práce dokonce lepší mzdové podmínky, než v zemích se statutární 

minimální mzdou. Proto zde odbory nemají snahu o uzákonění minimální mzdy. 59 

Základní minimální mzda v EU je stanovena hodinově, týdně nebo měsíčně a je právně 

vymahatelná. 

 

V následujícím textu budou představeny základní prvky minimální mzdy všech 

členských zemí Evropské Unie, ve kterých je zavedena statutární minimální mzda. 

 

 

Belgie 

 V Belgii byla statutární minimální mzda zavedena v roce 1975 spolu s deklarací 

Kolektivní úmluvy o práci (Collective Labour Convention). Minimální měsíční garantovaný 

příjem (Revenue Minimum Mensuel Moyen Garanti) je částka, pod kterou se výše vyplácené 

mzdy nemůže nikdy dostat a současně slouží jako základ při kolektivním vyjednávání. 

V rámci kolektivního vyjednávání může být dohodnuta vyšší minimální mzda v rámci 

jednotlivých odvětví.  

Minimální měsíční garantovaný příjem se stanovuje po dohodě se sociálními partnery 

v Národní radě práce (Conseil National du Travail). Vyplácení nižší mzdy, než stanovuje 

zákon, je nezákonné, kontrolní činnost vykonávají inspektoráty práce. 

Dle Kolektivní úmluvy o práci má být minimální mzda vyplácena zaměstnancům 

starším 21 let, kteří pracují na plný úvazek v soukromém sektoru. Zaměstnanci,  

kteří nepracují na plný úvazek, nárokují minimální mzdu vypočtenou dle skutečně 

odpracované doby. Minimální mzda pro pracovníky mladší 21 let je určena jako procentní 

podíl statutární mzdy. 

                                                      
58

 V Rakousku byly minimální mzdy stanovovány kolektivním vyjednáváním až do roku 2009. Od tohoto roku je 
zavedena plošná minimální mzda ve výši 1 000 EUR, což představuje zhruba 44 % průměrné mzdy. 
59

 Ministerstvo práce a sociálních věcí (2007). 
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K valorizaci dochází dle vývoje indexu spotřebitelských cen, případně po dohodě 

sociálních partnerů. 60 

 

Bulharsko 

Institut statutární minimální mzdy je v Bulharsku uplatňován od roku 1990, zřídila ho 

Rada ministrů. Rozhodnutí ohledně minimální mzdy má na starost Národní Rada pro 

tripartitní spolupráci (National Council for Tripartite Co-operation). Velikost minimální mzdy 

je stanovena měsíčně a hodinově s ohledem na délku týdenní pracovní doby. Výše skutečně 

vyplácené mzdy nesmí být menší než zákonem stanovená minimální mzda. Zákon povoluje 

jednání se sociálními partnery.61 

Minimální mzdy v Bulharsku dosahují nejnižších hodnot v rámci Evropské Unie. 

 

Estonsko 

V Estonsku byla zákonná minimální mzda zavedena v roce 1991. Stanovována je dle 

výsledku jednání mezi Estonskou konfederací odborových svazů (Estonian Trade Union 

Confederation, EAKL) a Svazem estonských zaměstnavatelů (Eesti Tööandjate Keskliit).  

Minimální mzda je vyplácena zaměstnancům, kteří pracují na plný úvazek. Pracují-li 

zaměstnanci na částečný úvazek, jejich mzda nesmí přesahovat 60 % mzdy minimální. 

Minimální mzda může být upravena také kolektivní smlouvou, za předpokladu, že není nižší, 

než částka stanovená zákonem.62 

 

Francie 

Statutární minimální mzda je ve Francii zavedena od roku 1950 jakožto kompromis 

mezi šesti rozdílnými návrhy minimálního příjmu pro zabezpečení základních životních 

potřeb dělníků. Do roku 1970 byla minimální mzda valorizována v závislosti na změnách cen 

a reálných mezd. Minimální mzda je zde pojata jako „rodinná mzda“. Je nastavena tak,  

aby umožnila rodině se čtyřmi členy přiměřený životní standard. 

Minimální mzda je stanovena jako hodinová sazba, je určena pro osoby starší 18 let  

ve všech odvětvích. Osoby mladší 18 let mají nárok na určité procento ze stanovené základní 

sazby minimální mzdy. 
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 Arro, Eamets, Järve (2001). 



36 
 

Valorizace se odvíjí od změn cen a hospodářských podmínek. Aby bylo dodrženo 

pravidlo „za stejnou práci - stejná odměna“, je minimální mzda upravována po konzultaci 

s Národní komisí pro kolektivní vyjednávání každý rok k 1. červenci. 63 

 

Irsko 

 Hodinová sazba statutární minimální mzdy byla zavedena v roce 2000. Před rokem 

2000 v této zemi neexistoval žádný institut, který by upravoval oblast minimální mzdy. 

Minimální mzdu mohou pobírat „zkušení“ zaměstnanci. Není tudíž vyplácena učňům,  

které zmiňuje zákon. Stejně tak není vyplácena osobám, které jsou zaměstnány u příbuzných 

(manžel, rodič, potomek, sourozenec). Snížená sazba minimální mzdy je vyplácena osobám 

mladším 18 let, osobám starším 18 let, které nastoupily do svého prvního zaměstnání,  

a pracovníkům, kteří prochází zaškolováním nebo studují.64 

V případě, že podnik prokáže závažné finanční problémy, může soud povolit 

vyplácení mezd nižších, než jsou mzdy minimální i pro zkušené pracovníky starší 18 let, 

ovšem jen po dobu 3 – 12 měsíců.  

 

Litva 

 Zákonná minimální mzda byla zavedena 1991. Litevská vláda upravuje minimální 

mzdu v pravidelných intervalech. Stanovuje minimální hodinovou sazbu a minimální měsíční 

mzdu na základě doporučení tripartitní rady (Tripartite Council). Dále má na výši minimální 

mzdy vliv index spotřebitelských cen, růst hrubého domácího produktu, výše průměrné 

měsíční mzdy a významný je také počet zaměstnanců, kterým se vyplácí minimální mzda. 

Minimální mzda může být různá pro různé odvětví, regiony či druhy pracovníků.65  

  

Lotyšsko 

 Lotyšsko se řadí mezi země s velmi nízkou minimální mzdou, kterou pobírá velké 

množství pracovníků. Tento charakteristický rys je pro Lotyšsko typický již od samého 

zavedení statutární minimální mzdy, tedy od roku 1993. 

 V Lotyšsku stanovuje minimální mzdu Kabinet ministrů (Cabinet of Ministers)  

na základě zhodnocení sociálních a daňových aspektů země. Vliv sociálních partnerů na výši 
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 Dostupné z: http://www.connexionfrance.com/minimum-wage-france-smic-set-to-rise-nine-euros-january-
2011-pay-new-year-12262-view-article.html 
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 Dostupné z: http://www.irsko-aktualne.cz/mzda-pracovni-doba-dovolena  
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 Dostupné z: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0808019s/lt0808019q.htm 



37 
 

minimální mzdy je zde menší, než v jiných zemích, např. v Belgii. Minimální mzda je 

jednotná pro všechny pracovníky zaměstnané na plný pracovní úvazek. Může být navýšena  

o doplňkovou mzdu, stanoví-li tak kolektivní smlouva.66 

 Lotyšsko si problém svých velmi nízkých minimálních mezd uvědomuje. Ministerstvo 

sociálních věcí (Ministry of Welfare) si klade za dlouhodobý cíl, aby minimální mzda 

dosahovala 50 % výše mzdy průměrné. 

 

Lucembursko 

 Zákon stanovující minimální mzdu je v Lucembursku v platnosti od roku 1973. 

Základní sazba platí pro zaměstnané osoby ve věku 18 let a více zaměstnané v soukromém 

sektoru. Mladší osoby mají nárok pouze na určité procento ze mzdy minimální. V potaz je 

brán ne jen věk, ale také zkušenosti pracovníka. 

 K valorizaci dochází automaticky dle indexu životních nákladů, zohledňuje se také 

výše mzdy průměrné. Vláda je povinna podat zprávu o hospodářském vývoji poslanecké 

sněmovně, případně sama dává návrh na úpravu výše minimální mzdy.67 

 Lucembursko patří v rámci Evropské unie mezi země s nejvyšší statutární minimální 

mzdou. 

 

Maďarsko 

 Maďarsko užívá institut statutární minimální mzdy od roku 1988. Minimální mzda zde 

připadá na všechny pracovníky, není zavedena žádná věková hranice. Stanovuje ji vláda, 

samotnému stanovení předchází konzultace se sociálními partnery. Měsíční výše je 

valorizována rozhodnutím vlády po konzultaci s tripartitou.  

 Na počátku tisíciletí prodělala minimální mzda v Maďarsku bouřlivý vývoj. V roce 

2000 byla skokově navýšena, za dva roky poté valorizována o dalších 25 %. V této době se 

vedly diskuse, ve kterých odborové svazy prosazovaly další růst minimální mzdy, oproti tomu 

pak zaměstnavatelé bojovali proti jakémukoliv zvýšení. Průzkumy ukázaly, že minimální 

mzda má v Maďarsku negativní dopad na zaměstnanost, jelikož přispívá k rozvoji 

neformálního sektoru.68 
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 Dostupné z: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2003/07/inbrief/lv0307101n.htm 
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 Chomátová (2003). 
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 Tamtéž.  
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Malta 

 Statutární minimální mzda pro zaměstnance pracující na plný úvazek byla na Maltě 

zavedena roku 1974. Statutární minimální mzda je stanovena Vládními mzdovými radami 

(Government´s Wages Councils), které mohou stanovit také odvětvovou minimální mzdu. 

V jednotlivých oborech a odvětvích je možno nastavit prostřednictvím kolektivních smluv  

i vyšší úroveň minimální mzdy, než stanovuje vláda. 

Osobám mladším 17 let, osobám ve věku 17 a 18 let je vyplácena minimální mzda 

nikoliv v plné výši, ale pouze určité procento ze zákonné sazby.               

K valorizaci dochází každým rokem dle vývoje inflace. 

Nezaměstnaní a ekonomicky neaktivní obyvatelé Malty preferují pobírání sociálních 

dávek, než nástup do zaměstnání za minimální mzdu. Činí tak z toho důvodu, že rozdíl mezi 

minimální mzdou a výší sociálních dávek je nepatrný.69 

 

Nizozemí 

 Nizozemí má zákonem stanovenou minimální mzdu již od roku 1969. Minimální mzda 

se vztahuje na zaměstnance ve věku 23-67 let. Je ustanovena jako denní, týdenní a měsíční. 

 Valorizaci ovlivňuje celková ekonomická situace země, zejména růst průměrných 

mezd dohodnutých v rámci procesu kolektivního vyjednávání v soukromém sektoru. 

Minimální mzda může změnit svou výši až dvakrát do roka. 

 Osobám mladším 23 let a osobám zdravotně a tělesně postiženým jsou vypláceny nižší 

minimální mzdy.70 

 

Polsko 

 Pojem „minimální odměna za práci“ je zde zaveden již od roku 1956, od svého 

zavedení prošel již mnohými změnami. V roce 1990 byla zákonná minimální mzda stanovena 

měsíčně, pobírat ji mohli pracovníci zaměstnáni na plný úvazek. Nižší sazby jsou vypláceny 

zaměstnancům v prvních dvou letech v prvním zaměstnání. 

 K valorizaci může docházet i dvakrát ročně v případě, že dochází k velkému růstu 

spotřebitelských cen. Vliv na valorizaci má také prognóza inflace.71 
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 Dostupné z: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2005/07/study/tn0507101s.htm  
70

 Barošová (2005).  
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 Chomátová (2003).  
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Portugalsko 

 Institut statutární minimální mzdy byl zaveden v Portugalsku od roku 1974. Minimální 

mzda zde připadá všem zaměstnancům starším 18 let. Zaměstnanci pracující na částečný 

úvazek získají minimální mzdu dle skutečně odpracované doby. Osoby mladší 18 let a osoby, 

které se zaučují, získají pouze určité procento minimální mzdy. 

 Minimální mzdy stanovuje vláda každý rok, samotnému stanovení předchází 

konzultace se Stálou komisí pro sociální spolupráci a s tripartitním orgánem. Při zvyšování 

minimální mzdy se bere ohled na předpověď změny cen a inflaci.72 

 

Rumunsko 

 Zákon upravuje minimální mzdu v Rumunsku již od roku 1991. Výše vyplácené 

minimální mzdy závisí na typu práce a na vzdělání pracovníka, nikoliv na věku. Jestliže 

pracovník vykonává pouze manuální práci, ke které není nutná žádná kvalifikace,  

je minimální mzda nižší. Kvalifikovaným pracovníkům je pak vyplácena vyšší minimální 

mzda. Mzda roste také se zvyšující se úrovní dosaženého vzdělání. 

 Minimální mzda je stanovena i valorizována vládou po dohodě se sociálními partnery. 

Valorizace je realizována v souladu s vývojem inflace.73 

 

Řecko 

 Legislativní úprava k minimální mzdě vznikla v roce 1968, v roce 1990 došlo 

v systému minimální mzdy k velkým zásadním změnám. Národní generální kolektivní 

shromáždění nastavuje pracovní podmínky pro pracovníky na podnikové, odvětvové i národní 

úrovni. Statutární minimální mzda je sjednávána mezi zástupci Generální konfederace 

řeckých zaměstnanců a zástupci hlavních organizací zaměstnavatelů.  K valorizaci dochází 

dle vládní prognózy inflace. Kolektivní smlouvy umožňují vyplácení vyšší minimální mzdy, 

než stanovuje zákon. 

 Řecko stanovuje odlišné sazby a podmínky pro „modré límečky“ a „bílé límečky“,  

tzn. pro manuálně pracující a pro ty, kteří manuálně nepracují. Zvláštností v porovnání 

s jinými zeměmi je také to, že ženatí pracovníci a vdané pracovnice mají nárok na vyšší 

minimální mzdu než svobodní zaměstnanci.74 
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 Dostupné z: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/01/articles/ro0701029i.htm 
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 Chomátová (2003). 



40 
 

Slovensko 

 Dne 1. 1. 1993 vznikla samostatná Slovenská republika, která převzala většinu zákonů 

z bývalé ČSFR. Měsíční a hodinová výše minimální mzdy byla a stále je stanovena nařízením 

vlády. Do roku 1996 se minimální mzda upravovala nepravidelně. Od tohoto roku se upravuje 

minimální mzda každoročně a má na ní nárok každý zaměstnanec v pracovním poměru  

nebo v obdobném pracovním vztahu. 

Měsíční minimální mzda připadá na zaměstnance, kteří jsou odměňováni formou 

měsíční mzdy, u jiných forem mezd se uplatňuje hodinová minimální mzda.75 

Výška měsíční minimální mzdy je stanovena tak, aby se rovnala součinu průměrné 

měsíční nominální mzdy zaměstnance (fyzické osoby) za předešlý kalendářní rok  

a koeficientu. Na hodnotě koeficientu se dohodují zástupci státu se sociálními partnery  

na základě návrhu Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SR předloženého Radě 

hospodářské a sociální dohody (tripartitní orgán). Pokud se sociální partneři nedohodnou  

na hodnotě koeficientu ve stanovené lhůtě, o výšce minimální mzdy rozhodne vláda.76 

Obdobně jako v ČR jsou stanoveny nižší sazby minimální mzdy pro zaměstnance, 

kteří pobírají částečný či plný invalidní důchod, pro mladistvé zaměstnance mladší či starší  

16 let. 

 

Slovinsko 

 Slovinsko má zákonem stanovenou měsíční minimální mzdu od roku 1995. Tato mzda 

je vyplácena všem zaměstnancům ve veřejném a soukromém sektoru bez rozdílu věku,  

je stanovena vládou po konzultaci se sociálními partnery. Valorizaci realizuje opět vláda dle 

vývoje spotřebitelských cen a předpokládaného vývoje inflace. Valorizace je prováděna 

pravidelně, zpravidla dvakrát do roka.77 

 

Španělsko 

 Legislativní úprava k minimální mzdě vznikla roku 1963, v roce 1980 byla pak z velké 

části pozměněna. Výše minimální mzdy je platná pro všechna odvětví a pro všechny 

zaměstnance, upravována bývá každý rok královským dekretem. Stanovuje se jako roční 

minimum, skládá se ze čtrnácti plateb. Jsou do ní zahrnuty také platby, na které má každý 

zaměstnanec právo. 
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 Dostpuné z: http://www.employment.gov.sk/minimalna_mzda.html  
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 Není zde nastavena žádná věková hranice. Osoby zaměstnané na částečný úvazek 

získají minimální mzdu dle skutečně odpracované doby, brigádníci mají narok na mzdu 

vyplácenou denně či hodinově. Neexistují zde rozdíly v minimální mzdě dle zkušeností  

a praxe. 

K valorizaci dochází každý rok, zohledňuje se očekávaný vývoj inflace jak ze strany 

vlády, tak ze strany zástupců odborových svazů. Od výše minimální mzdy se odvíjí také 

podpora v nezaměstnanosti a mzda učňů.78 

 

Velká Británie 

 Zákon o minimální mzdě nabyl platnost v roce 1999. Vznikla vícečlenná nezávislá 

Komise pro nízké mzdy, jejímiž členy byli podnikatelé, zaměstnanci a akademičtí odborníci.  

 K valorizaci dochází pravidelně, vláda bere ohled na doporučení Komise, jelikož ta 

mapuje a predikuje dopady zvýšení minimální mzdy na ekonomiku země, jednotlivá odvětví 

či na samotné pracovníky. Kontrolu dodržování zákona realizují finanční úřady. Komise 

dotazníkovým šetřením zjišťuje dopady minimální mzdy na podniky, vytváří hodnotící zprávu 

a doporučuje vládě určitou výši minimální mzdy na dva následující roky.79 

 Nižší sazby jsou vypláceny osobám ve věku 16-17 let a 18-21 let, které prochází 

zaškolováním a tréninkem, učňům do 19 let, případně osobám starším 21 let, které nastoupily 

do prvního zaměstnání.80 

 

Aktuálně platné výše minimálních mezd v EU jsou zapsány níže, viz Tab. 3.3.  
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 Dostupné z: 
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/layer?r.l1=1073858787&r.l2=1081657912&r.l3=1081685623&to
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Tab. 3.3 Měsíční hrubé statutární minimální mzdy v EU  

Země 
Minimální mzda 
v domácí měně 

Minimální mzda 
v Eurech 

Datum zavedení 

Lucembursko 1 802 EUR 1 802 1. 1. 2011 
Irsko 1 499,33 EUR 1 499,33 1. 7. 2011 
Belgie 1 498,87 EUR 1 498,87 1. 5. 2011 
Nizozemí 1 446,60 EUR 1 446,60 1. 1. 2012 
Francie 1 398,37 EUR 1 398,37 1. 1. 2012 
Velká Británie 1 053 GBP 1 259,57 1. 10. 2011 
Řecko 751 EUR 751 1. 7. 2011 
Slovinsko 748,10 EUR 748,10 1. 3. 2011 
Malta 685,14 EUR 685,14 1. 1. 2012 
Španělsko 641,50 EUR 641,50 1. 1. 2011 
Portugalsko 485 EUR 485 1. 1. 2011 
Polsko 1 500 PLN 359,88 1. 1. 2012 
Slovensko 327 EUR 327 1. 1. 2012 
Česká republika 8 000 CZK 321,19 1. 1. 2007 
Maďarsko 92 000 HUF 320,11 1. 1. 2012 
Estonsko 290 EUR 290 1. 1. 2012 
Lotyšsko 200 LVL 286,53 1. 1. 2011 
Litva 800 LTL 231,68 1. 1. 2008 
Rumunsko 700 RON 160,80 1. 1. 2012 
Bulharsko 290 BGN 148,26 1. 1. 2012 
Zdroj: Federation of European Employers. Vlastní zpracování. 

Pozn. Kurzy přepočteny dle platného kurzu Evropské centrální banky ke dni 20. 2. 2012. 

 

Jelikož země jsou seřazeny dle výše minimální mzdy, můžeme vidět, že nejvyšších 

mezd je dosahováno v Lucembursku (1 802 EUR), dále pak v Irsku a Belgii.  

Naopak nejnižších hodnot dosahuje minimální mzda v Rumunsku (160,80 EUR) a Bulharsku 

(148,26 EUR). Většina zemí navýšila sazbu buď k 1. 1. 2011 nebo pak k 1. 1. 2012. Členské 

země se snaží navyšovat minimální mzdu tak, aby byl zachován poměr mezi průměrnou 

mzdou a minimální mzdou. Nezměněnou výši měsíční hrubé minimální mzdy má Litva, 

konkrétně od roku 2008, dále pak nezměnila výši minimální mzdy ani Česká republika,  

a to od roku 2007.  

Velké rozdíly ve výši mzdy jsou patrné ne jen mezi členy původními a členy,  

kteří přistoupili v roce 2004 a 2007, ale také v rámci původní členské základny EU-15. 

Rozdíly jsou patrné nejen v absolutní hodnotě jako takové, ale v přepočtu na kupní sílu. Země 

se liší také v poměru pracujících, kteří minimální mzdu pobírají. 

Při porovnávání výše minimální mzdy je třeba brát zřetel na národní charakter zákona  

a některé zvláštnosti u jednotlivých zemí. V případě Francie je minimální mzda ve výši 

1 389,37 EUR, ovšem Francouzi pracují pouze 35 hodin týdně. Maďarské základní národní 
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minimum je 320,11 EUR, tato minimální mzda je navýšena o 20 % v případě, že je vyplácena 

osobě se středním či odborným vzděláním s praxí kratší než dva roky, o 25 % se navyšuje 

minimální mzda osobám s praxí delší než dva roky nebo osobám starším padesáti let. 

Vysokoškolští pracovníci mají narok na minimální mzdu, která je o 60 % vyšší než státem 

stanovené základní minimum. V Lucembursku představuje statutární minimální mzda 

ochranu pro nekvalifikovanou pracovní sílu. V Rumunsku je výše minimální mzdy z tabulky 

vyplácena při odpracování 170 hodin. V Řecku, Španělsku a Portugalsku je minimální mzda 

vyplácena ve čtrnácti platech.81 

 

Tab. 3.4. Podíl zaměstnanců pobírajících statutární minimální mzdu v zemích EU, 2006 

Podíl zaměstnanců pobírajících minimální 
mzdu v % 

Stát 

méně než 3 % 
Česká republika, Slovensko, Španělsko, Malta, 
Polsko, Nizozemí, Velká Británie, Slovinsko 

3 – 8 % Maďarsko, Portugalsko, Irsko, Estonsko 

8 – 15 % 
Rumunsko, Lotyšsko, Lucembursko, Litva, 

Belgie, Bulharsko 
více než 15 %  Francie, Řecko 

Zdroj: Eurostat. Vlastní zpracování. 

 

V Evropské unii pobírá minimální mzdu kolem 15 % zaměstnanců, což je přibližně  

16,5 milionu lidí. Více než dvě třetiny pracujících pobírající minimální mzdu tvoří ženy.82 

 Tabulka 3.4 ukazuje, že nejmenší podíl zaměstnanců ohodnocených minimální mzdou 

je v České republice, na Slovensku, ve Španělsku, na Maltě, v Polsku, Nizozemí, ve Velké 

Británii a ve Slovinsku. Naopak nejvíce zaměstnanců pobírající minimální mzdu je ve Francii 

a Řecku. 

 

 

 

 
 

                                                      
81

 Dostupné z: http://www.fedee.com/pay-job-evaluation/minimum-wage-rates/ 
82

 Gola (2004). 
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Jednotná minimální mzda v Evropské unii? 
V Evropské unii probíhá již dlouhou dobu debata ohledně zavedení závazné jednotné 

minimální mzdy, která by platila pro všechny členské země. Za největší pozitivum je 

považována zejména sociální funkce. Díky minimální mzdě by se zlepšilo pracovní postavení 

a sociální jistoty zaměstnanců. Velkým motivačním prvkem při snižování nezaměstnanosti  

by byl značný rozdíl mezi výší minimální mzdy a výší sociálních dávek. 

Na půdě EU se najdou také odpůrci jednotné minimální mzdy. Odpůrci upozorňují,  

že minimální mzda zdražuje pracovní sílu, což deformuje trh práce a brzdí podnikání. Bude-li 

díky minimální mzdě drahá pracovní síla, nebudou se moct rozvíjet kratší pracovní úvazky  

a práce pro více zaměstnavatelů je mnohem komplikovanější. Jelikož je minimální mzda úzce 

spojena se sociálními dávkami životní podpory, zvýšení minimální mzdy by zvýšilo i sociální 

příspěvky. Dnes ovšem v EU převažuje trend nižších sociálních dávek a vyšší minimální 

mzdy, která má motivační funkci. Jsou to tedy právě sociální dávky, které tvoří velkou 

překážku přijetí jednotné minimální mzdy v EU. Problematické je také stanovení jednotné 

výše, jelikož mají země rozdílnou ekonomickou vyspělost a hospodářskou úroveň.  

Tato rozdílnost je významná zejména mezi původními zakládajícími členy EU a členy 

naposledy přistoupivšími. Zavedení jednotné minimální mzdy v rámci Evropské unie je proto 

v krátkodobém i střednědobém horizontu nepravděpodobné.83 
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 Dostupné z: http://www.evropa2045.cz/hra/napoveda.php?kategorie=2&tema=67 



45 
 

4 Minimální mzda ve vybraných zemích v kontextu s jinými 

ukazateli 

 

V této kapitole bude provedena analýza minimálních mezd ve vybraných zemích. 

K České republice je vybrána Francie, Lucembursko a Velká Británie. Francie je pro analýzu 

použita z toho důvodu, že se řadí mezi země v EU s nejvyšším počtem zaměstnanců 

pracujících za minimální mzdu. Lucembursko je vybráno, jelikož je zemí s absolutně nejvyšší 

úrovní statutární minimální mzdy v celé Evropské unii. Poslední zvolenou zemí je Velká 

Británie. Velká Británie je první zemí Evropy, která po australském vzoru začala v roce 1911 

zavádět systém minimálních mezd ve snaze o zlepšení nelehké situace domácích 

zaměstnanců, po čase dělníků v textilních a konfekčních průmyslových odvětvích. 

 V následujícím textu jsou nejprve představeny konkrétní podmínky vyplácení 

minimálních mezd ve vybraných zemích.84 Je zde znázorněna ekonomická situace v zemích 

pomocí základních ekonomických ukazatelů. Následně je zachycen vývoj minimální mzdy 

v různých podobách a formách, je zobrazen poměr mezi minimální mzdou a mzdou 

průměrnou, vztah k životnímu minimu, k zaměstnanosti, produktivitě práce  

a harmonizovanému indexu spotřebitelských cen. V kapitole je také procentní vyjádření počtu 

osob pobírajících minimální mzdu. 

 

4.1 Přístup k minimální mzdě ve vybraných zemích 

Všechny vybrané země se snaží omezovat nízké příjmy, ovšem konkrétní podoba 

institutu minimální mzdy je mezi jednotlivými zeměmi rozdílná. Všechny čtyři země 

uplatňují statutární minimální mzdu – jde tedy o celonárodní působnost jediné minimální 

mzdové sazby stanovené vládou. Výhodou je administrativní jednoduchost uplatňování, 

nevýhodou je pak komplikované stanovení výše. Je třeba zohlednit rozdílné ekonomické 

podmínky v regionech, sektorech atd. 

Institutu minimální mzdy v České republice byla věnována značná část kapitoly třetí,  

ve které byl současně nastíněn obecný rámec statutárních minimálních mezd ve zbylých  

19 zemích EU. Nyní budou hlouběji rozebrány konkrétní podmínky vyplácení a výjimky při 

vyplácení minimálních mezd ve vybraných zemích, tedy ve Francii, Lucembursku, a Velké 

Británii. 

                                                      
84

 Vyjma České republiky. Ta je podrobně rozebrána v kapitole 3.2. 
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Ve Francii se vztahuje zákonem stanovená minimální mzda na zaměstnance,  

kteří odpracují 35 hodin týdně v soukromém sektoru a jsou starší 18 let. Aktuální měsíční 

výše činí 1 398,37 EUR, hrubá hodinová mzda je 9,22 EUR. K valorizaci dochází každým 

rokem v červenci, ohled se přitom bere na růst spotřebitelských cen, inflaci, případně je výše 

ovlivněna rozhodnutími vlády. Jestliže se během roku zvýší index spotřebitelských cen o 2 % 

a více, dochází k automatickému navýšení ve stejném rozsahu také u minimální mzdy. Stejně 

jako v jiných zemí je i ve Francii řada výjimek pro vyplácení minimální mzdy. Osobám  

ve věku 16-17 let a s praxí kratší než šest měsíců je vypláceno 80 % zákonem stanovené 

minimální mzdy. Pro osoby ve věku 17-18 let s praxí kratší než šest měsíců je pak vypláceno 

90 % její výše. Učni mohou obdržet částku ve výši 25-78 % minimální mzdy, záleží na jejich 

věku a počtu odpracovaných let v rámci učňovské praxe. Stejně tak je vyplácena nižší částka 

zdravotně postiženým osobám. V tomto případě záleží na tom, zda osoba pracuje v chráněné 

dílně či nikoliv.85 

 

Lucembursko má zákonem stanovenou jednotnou měsíční minimální mzdu, která se 

vztahuje na dospělé zaměstnance starší 18 let, kteří odpracují 40 hodin za týden. Zákon 

zaopatřuje minimální mzdou všechny zaměstnané osoby vykonávající činnost na základě 

pracovní smlouvy, zaměstnané v podnicích v soukromém sektoru na území Lucemburska.  

Na výši minimální mzdy má vliv věk zaměstnance spolu s jeho kvalifikací. Valorizace se 

odvíjí od indexu životních nákladů. Jestliže inflace poroste za určité referenční období  

o 2,5 %, dojde k valorizaci minimální mzdy. Vláda je povinna předložit poslanecké sněmovně 

správu o aktuálním vývoji příjmů a ekonomické situaci země. Jestliže si ekonomická situace 

žádá navýšení minimální mzdy, je k předkládané správě přiložen také návrh na zvýšení 

minimální mzdy. Co se týče frekvence úpravy, minimální mzda se mění dle potřeby a aktuální 

ekonomické situace, současně dochází k revizím (s možností změnit výši) v pravidelných 

dvouletých intervalech. Aktuálně platná minimální mzda dosahuje výše 1 802 EUR měsíčně 

pro nekvalifikované pracovníky starší 18 let, pro kvalifikované pracovníky starší 18 let 

dosahuje minimální mzda 120 % měsíční hodnoty. Garantovaná minimální mzda se uplatňuje 

v profesích, které zaměstnanci vykonávají na základě odborné kvalifikace získané vzděláním 

nebo vyučením, případně potvrzením o desetileté odborné praxi. Osobám mladším 18 let je 
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 Touret (2008). 
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vyplácena minimální mzda nižší. Osobám ve věku 15-16 let je to 75 % garantované 

minimální mzdy, osobám ve věku 17 let je to 80 %.86 

 

Ve Velké Británii je minimální mzda stanovena jako základní hodinová sazba pro 

zaměstnané dospělé osoby starší 21 let a dále pak tzv. zaručující hodinová sazba pro osoby 

mezi 16-17 lety. Mzda je vyplácena buď týdně anebo měsíčně, záleží na ujednání mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. Počet odpracovaných hodin závisí na tom, jakou práci 

zaměstnanec vykonává, zaměstnavatel však může nařídit maximálně 48 pracovních hodin 

týdně. Od října 2011 je minimální mzda nastavena takto: 

• pro pracovníky od 16 do 17 let – 3,68 £/h, 

• pro pracovníky od 18 do 20 let – 4,98 £/h, 

• pro pracovníky od 21 let – 6,08 £/h, 

Současná měsíční minimální mzda činí 1 053 GDP (1 259,57 EUR). Nárok na 

minimální mzdu mají legálně pracující osoby na území Velké Británie, včetně pracovníků 

v domácnostech, osob pracujících skrze personální agentury, včetně zaměstnanců na částečný 

úvazek či pracujících příležitostně. Nárok mají také zahraniční pracovníci. Není zde nutno 

dokládat praxi ani písemnou pracovní smlouvu. Nárok na minimální mzdu nemají osoby 

zaměstnané permanentně mimo území Velké Británie nebo na území Normanských ostrovů  

a Ostrovu Man. Nárok na minimální mzdu nemají ani učni do 19 let či učni starší 19 let,  

kteří pracují prvním rokem v učňovském poměru. Nárok nemají ani vysokoškolští studenti na 

praxi, která je kratší než 1 rok. 

Výše minimální mzdy je ovlivněna doporučeními Komise pro nízké mzdy, která je 

tvořena zástupci podnikatelů, zaměstnanců a odborníků. Hlavní náplň činnosti Komise 

spočívá ve sledování a predikci dopadů změn výše minimální mzdy na ekonomiku země,  

na jednotlivé sektory a pracovníky. Komise utváří doporučení ohledně sazby minimální mzdy 

na dva nadcházející roky, které předkládá vládě. Vláda upravuje minimální mzdu vládním 

nařízením.87 

 

 

 

 
                                                      

86
 Dostupné z: http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-

pratiques,91/remuneration,113/le-smic,1027.html 
87 Dostupné z: 
http://www.direct.gov.uk/en/Employment/Employees/TheNationalMinimumWage/DG_10027201 
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4.2 HDP, míra nezaměstnanosti a inflace ve vybraných zemích 

Dříve než bude pozornost věnována analýze minimální mzdy v České republice a ve 

vybraných zemích, je třeba ukázat 3 základní makroekonomické ukazatele, které čtenáři 

umožní utvořit si obecnou představu o ekonomické situaci v dané zemi. Jedná se hrubý 

domácí produkt, inflaci a míru nezaměstnanosti.  

 

HDP je klíčovým ukazatelem a používá se ke stanovení výkonnosti ekonomiky.  

HDP představuje peněžní hodnotu statků a služeb vytvořenou za určité období na určitém 

území. Grafu 4.1, viz níže, zachycuje z důvodu lepší vypovídací schopnosti HDP na obyvatele 

v běžných cenách, v PPS88.  

 

Graf 4.1 HDP na obyvatele (v PPS, v běžných cenách) 

 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování. 

 

Graf 4.1 ukazuje výši hrubého domácího produktu na obyvatele v PPS. Z grafu je 

patrné, že nejvyšších hodnot v rámci celého sledovaného období 2000-2010 dosahuje 

Lucembursko. Je zde patrný rostoucí trend (výjimkou je rok 2009). Vývoj ukazatele  

ve Francii a Velké Británii je v grafu velice podobný, Velká Británie dosahuje nepatrně 

vyšších hodnot. Pro představu byl do grafu zahrnut také průměr EU-27. Na první pohled je 

zřejmé, že ve všech sledovaných zemích vyjma České republiky je HDP na obyvatele  

nad průměrem EU-27. Česká republika dosahuje nejnižších hodnot, HDP na obyvatele v PPS 

                                                      
88

 PPS (Purchasing Power Standard, standard kupní síly) je uměle vytvořená měnová jednotka, která se používá 
při mezinárodních srovnáních k vyjádření objemu ekomických souhrnných ukazatelů. V této jednotce se 
navzájem vyrovnávají rozdíly mezi kupní silou jednotek národních měn členských zemí EU. 
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dosáhlo nejvyšší hodnoty v roce 2007 (20 700 EUR), což je více než třikrát menší  

než v Lucembursku. 

 

Dalším významným ukazatelem je míra nezaměstnanosti, která silně závisí  

na výkonnosti ekonomiky. Když ekonomika prochází fází expanze nebo je na vrcholu 

hospodářského cyklu, nezaměstnanost klesá a naopak.  

 

Graf 4.2 Míra nezaměstnanosti (v %)  

 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování. 

 

Graf 4.2 zachycuje průměrnou roční míru nezaměstnanosti v procentech ve vybraných 

zemích a v EU-27 v letech 2000-2010. Nejnižší mírou nezaměstnanosti v rámci vybraných 

zemí se vyznačuje Lucembursko, naopak Francie se potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti 

ne jen v rámci sledovaných čtyř zemí, ale nezaměstnanost zde přesahuje v letech 2004-2010 

dokonce průměr EU-27. V grafu je významný rok 2008, ve kterém světová ekonomika  

již silně pocítila dopady dluhové krize či přijímání úsporných opatření a míra nezaměstnanosti 

ve všech sledovaných zemích v následujících letech prudce rostla. Výjimkou je Lucembursko, 

které jako jediné v roce 2010 zaznamenalo pokles průměrné míry nezaměstnanosti. 

Nezaměstnanými po propuknutí krize byli ve všech zemích zejména mladí lidé do 25 let.  

 

Inflace představuje růst cenové hladiny v čase, neboli pokles kupní síly peněz. Míra 

inflace je měřena pomocí cenových indexů. V této práci je použit harmonizovaný index 

spotřebitelských cen (HICP), který slouží pro mezinárodní srovnání inflace spotřebitelských 

cen. 
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Tab. 4.1 Harmonizovaný index spotřebitelských cen (v %) 

země\rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

EU 1,9 2,2 2,1 2 2 2,2 2,2 2,3 3,7 1 2,1 3,1 

Česká republika 3,9 4,5 1,4 -0,1 2,6 1,6 2,1 3 6,3 0,6 1,2 2,1 

Francie 1,8 1,8 1,9 2,2 2,3 1,9 1,9 1,6 3,2 0,1 1,7 2,3 

Lucembursko 3,8 2,4 2,1 2,5 3,2 3,8 3 2,7 4,1 0 2,8 3,7 

Velká Británie 0,8 1,2 1,3 1,4 1,3 2,1 2,3 2,3 3,6 2,2 3,3 4,5 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování. 

 

V tabulce 4.1 je zachycena průměrná roční míra změny inflace v procentech  

ve sledovaných zemích a v EU během let 2000-2011. Ve všech zemích docházelo ke střídání 

fází přírůstků a úbytků inflace. Česká republika se, jako jediná ze sledovaných zemí, potýkala 

dokonce s deflací, a to v roce 2003. Růst inflace u všech zemí současně byl zřejmý zejména 

v roce 2008, kdy téměř v celé Evropské unii rostly ceny potravin a energií. Růst byl hned 

v následujícím roce vystřídán poklesem, který lze opět připsat krizi a jejím dalekosáhlým 

negativním ekonomickým dopadům. Optimální míra inflace dle OECD je 2 %, v roce 2011 se 

této hodnotě nejvíce blížila výší své inflace Česká republika a Francie. Naopak Velká Británie 

má ve zmíněném roce více než dvojnásobně vyšší míru inflace, než je optimální stav. 
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4.3 Minimální mzda v ČR v porovnání s vybranými zeměmi 

Následující grafy 4.3 a 4.4 ukazují vývoj úrovně měsíční minimální mzdy  

ve sledovaných zemích. Údaje tvoří výše minimálních mezd platné vždy k 1. lednu 

příslušného roku. Vývoj je zobrazen na období let 2000-2012. Graf 4.3 vyjadřuje hodnoty 

v eurové měně. Graf 4.4 pracuje se standardem kupní síly (PPS) 

 

Graf 4.3 Minimální mzda k 1. 1. ve vybraných zemích v EUR 

 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování. 

 

V grafu 4.3 jsou na první pohled patrné výrazné rozdíly ve vývoji minimální mzdy 

v jednotlivých zemích. Lucembursko, Francie a Velká Británie mají podstatně vyšší 

minimální mzdu, než je tomu v České republice. Tyto země byly voleny záměrně, aby byl 

patrný značný rozdíl v úrovni minimální mzdy u reprezentantů západní a střední Evropy. 

Minimální mzda v České republice se pohybuje rostoucím trendem od 100 do 320 EUR. 

Oproti tomu Lucembursko dosahuje nejen nejvyšší úrovně minimální mzdy v rámci 

zvolených zemí (a současně v celé Evropské unii), ale také nejvyššího růstu za sledované 

období. Hodnota minimální mzdy se pohybuje v rozmezí 1 191 – 1 801 EUR, za sledovaných 

dvanáct let došlo tedy k nárůstu o více než 51%. V roce 2012 je minimální mzda 

v Lucembursku téměř šestkrát vyšší než v České republice. Druhou nejvyšší minimální mzdu 

má ve vybraném vzorku zemí Francie (vyjma roku 2007), ve kterém je stanovena výše 

minimální mzdy pro letošní rok na úrovni 1 398,37 EUR. V případě Velké Británie je 

zajímavé sledovat nelineární vývoj minimální mzdy. Do roku 2002 minimální mzda rostla, 

v následujících dvou letech došlo k mírnému poklesu, konkrétně o 105 EUR. V letech  
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2005–2007 dochází k opětovnému nárůstu, který byl vystřídán snížením o 320 EUR v roce 

2009. Tento strmý pokles křivky reprezentující Velkou Británii v letech 2007-2009 byl však 

ovlivněn devalvací libry, nikoliv snižováním sazeb minimální mzdy. Směnný kurz má vliv 

také na grafický vývoj u modré křivky představující minimální mzdu v České republice. 

Ačkoliv se výše mzdy od roku 2007 nemění, část křivky znázorňující období 2007-2012 není 

konstantní. Tento jev je zapříčiněn opět směnným kurzem, který byl použit pro výpočty  

ve statistické databázi Eurostatu. 

 

Graf 4.4 Minimální mzda k 1. 1. ve vybraných zemích v PPS 

 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování. 

 

Graf 4.4 zachycuje vývoj měsíční výše minimální mzdy v zemích v PPS. 

K efektivnímu srovnání výše statutární minimální mzdy je třeba zohlednit odlišné úrovně 

cenové hladiny mezi zeměmi. Za tímto účelem se využívá koncept parity kupní síly 

(Purchasing Power Parities - PPP), v rámci kterého je minimální mzda přepočítána  

do umělých zúčtovacích jednotek (PPS). Po tomto převedení minimální mzdy do PPS  

se nepatrně zmenšily rozdíly mezi zeměmi, i když jejich pořadí zůstává zachováno a pořád 

jsou patrné rozdíly mezi Českou republikou na jedné straně a Lucemburskem, Francií  

a Velkou Británií na straně druhé. Z grafu je zřejmé, že došlo k relativnímu zvýšení minimální 

mzdy v České republice a v ostatních zemích nastalo naopak relativní snížení. K velkým 

změnám došlo na křivce představující situaci ve Velké Británii, fáze poklesů patrné v grafu 

4.3 jsou eliminovány a nyní je možno pozorovat pouze rostoucí vývoj.  

 

 

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1 000,00

1 200,00

1 400,00

1 600,00

v PPS

Česká republika

Francie

Lucembursko

Velká Británie



53 
 

Graf 4.5 Meziroční tempo růstu minimální mzdy v národních měnách (v %) 

 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování. 

 

Z grafu 4.5, jenž zachycuje meziroční tempo růstu minimální mzdy za období let  

2001-2009, je patrné, že meziroční tempo růstu minimálních mezd u všech sledovaných zemí 

nemá lineární vývoj. Teoretické zdroje hovoří o tom, že vysokých temp růstu minimální mzdy 

dosahují zejména ekonomiky, které v nedávných letech prošly transformačním procesem. 

Nejvyšší tempo růstu minimální mzdy sledujeme u České republiky. V roce 2001 dosahovalo 

nejvyššího hodnoty za celé sledované období, konkrétně 20 % a v následujících letech 

klesalo, až se zastavilo v roce 2007. Česká republika až do roku 2007 pravidelně navyšovala 

minimální mzdu. Od tohoto roku se její výše až doposud nezměnila. Tempo růstu  

ve Velké Británii v námi sledovaném období prochází značnými výkyvy. Minimální mzda 

byla ve sledovaném intervalu celkem čtyřikrát snížena, což se projevuje v záporných 

hodnotách u tempa růstu. V případě Lucemburska je patrné pravidelné střídání fází růstů  

a poklesů. Ve Francii tempo růstu neprochází žádnými velkými výkyvy, po celé sledované 

období se křivka pohybuje v intervalu (0;5). 
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Ačkoliv je vývoj samotné nominální minimální mzdy v absolutním vyjádření velmi 

působivý, měla by být minimální mzda srovnána s vývojem mezd ostatních. Z tohoto důvodu 

je často vyjadřována v poměru ke mzdě průměrné. Tento poměr je znám jako „Kaitz index“. 

 

Tab. 4.2 Podíl minimální mzdy na průměrné mzdě (v %) 

Země\rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Česká republika 31,0 34,2 36,9 38,1 38,4 39,1 39,7 38,1 35,0 34,1 33,4 : 
Francie : : : : : 47 : 46,9 46,5 47,6 : : 
Lucembursko : : 45,5 46,6 46,0 46,8 46,2 46,8 46,2 47,2 45,9 46,7 
Velká Británie 34,2 33,0 34,6 34,5 36,5 37,9 37,9 38,9 38,2 38,6 38,2 38,5 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování. 

 

Tabulka 4.2 zahrnuje podíly minimálních mezd na průměrných hrubých mzdách 

v procentech za období let 2000-2011 v průmyslu a službách89. Nutno podotknout,  

že potřebná data nejsou dostupná pro všechny země. Nedostatek dat je patrný zejména  

u Francie. Jelikož nejsou známy hodnoty průměrné mzdy, není možno určit hodnoty podílu 

minimální mzdy na mzdě průměrné.  

Nejnižších průměrných hodnot dosahuje v Kaitzově indexu Česká republika. Podíl  

za sledované období nabývá hodnot v rozmezí 31-40% %. Minimální mzda se nejvíce blížila 

mzdě průměrné v roce 2006. Výšemi podílu je České republice blízká Velká Británie. 

Hodnoty zde oscilují v rozmezí 33-39%, nejblíže byla minimální mzda mzdě průměrné v roce 

2007. Co se týče Lucemburska, minimální mzda zde dosahuje téměř 50 % mzdy průměrné. 

V případě Francie sice není dostatek hodnot pro srovnání, přesto je zřejmé, že v období let 

2005 a 2007-2009 dosahují podíly vyšších hodnot, než je tomu v Lucembursku. Z toho lze 

usoudit, že institut minimální mzdy ve Francii je nejvíce štědrý v porovnání s ostatními 

sledovanými zeměmi. Dle doporučení OECD a Rady Evropy by měla minimální mzda tvořit 

68 % hrubé průměrné mzdy. V rámci všech čtyř sledovaných zemí bylo zjištěno, že žádná 

nedosahuje doporučené výše a ani samotný vývoj Kaitzova indexu nevypovídá o tom,  

že by byla tato výše u některé z nich v brzké době dosažena.  

 

 

 

                                                      
89

 Vyjma služeb veřejné správy, komunitních služeb, činností domácností a exteritoriálních organizací. 
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Pro ucelenější závěry je nutno prozkoumat také v jakém poměru je hrubá minimální 

mzda s životním minimem (viz Tab. 4.3 a Graf 4.6) a kolik zaměstnanců ve sledovaných 

státech tuto mzdu pobírá (Graf 4.7).  

 

Tab. 4.3 Životního minimum a hrubá minimální mzda v roce 2008 (EUR/měsíc) 

2008 
Životní minimum bezdětného 

jednotlivce (v EUR) 
Hrubá minimální mzda  

(v EUR) 

Česká republika 128 300,44 

Francie 441 1280,07 

Lucembursko 1184 1570,28 

Velká Británie 742 1242,24 

Zdroj: ČeskéNoviny.cz, Eurostat, vlastní zpracování. 

 

Vliv poměru mezi minimální mzdou a životním minimem na motivaci 

nezaměstnaných k práci je významný. Lze tvrdit, že čím více se hodnoty minimální mzdy  

a životního minima sbližují, tím menší je motivace nezaměstnaných k hledání si práce  

a současně zvyšuje motivaci zaměstnaných osob, které pobírají minimální mzdu, aby se svého 

zaměstnání vzdali a stali se závislými na sociálních příspěvcích a dávkách. Tímto se 

deformuje funkce minimální mzdy. Tabulka 4.3 zachycuje životní minimum pro jednotlivce 

za rok 2008 spolu s výší hrubé minimální mzdy90 v témže roce. Největší rozdíl mezi výší 

životního minima pro jednotlivce a minimální mzdou byl v roce 2008 ve Francii. Je zde 

patrná silná motivační funkce minimální mzdy, jelikož životní minimum přesahuje o 839 

EUR. V případě Velké Británie dosahuje rozdíl výše 500 EUR. Ačkoliv je životní minimum 

(stejně jako minimální mzda) nejvyšší ze všech sledovaných zemí v Lucembursku, rozdíl činí 

„pouhých“ 386 EUR. Lucemburská minimální mzda je více než pětkrát vyšší než česká, 

životní minimum pro Lucemburčany je dokonce devětkrát vyšší než životní minimum 

v Česku. Nejnižší rozdíl životního minima a minimální mzdy je patrný u České republiky. 

Rozdíl činí pouhých 172 EUR. Je to dáno zejména tím, že v 90. letech minulého stolení 

docházelo v některých letech k tomu, že vyplácené životní minimum bylo vyšší než samotná 

minimální mzda, což silně demotivovalo lidi k práci, jelikož pro ně bylo výhodnější stát se 

závislými na sociálních dávkách. Minimální mzda však na přelomu tisíciletí výši životního 

minima dohnala a s přibývajícími lety se začaly nůžky rozevírat, což je patrné níže, v grafu 

4.6. 

 

                                                      
90

 Výše čisté minimální mzdy nebyla dohledatelná. 
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V současné době v Evropě převládá názor, aby sociální dávky byly výrazně nižší než 

minimální mzda. Občané musí být nuceni k aktivnímu hledání zaměstnání. Občanovi se musí 

vyplatit i dojíždění za hůře placenou prací. Současně dochází k neustálému zpřísňování 

vyplácení sociálních dávek. Ze zemí Evropské unie je finanční situace žadatelů o dávky 

životního minima nejpřísněji kontrolována ve Velké Británii a Irsku. 

 

Graf 4.6 Vývoj hrubé a čisté minimální mzdy a životního minima v České republice 

 

Zdroj: MPSV, ČSÚ, vlastní zpracování. 

 

Graf 4.6 zobrazuje vývoj hrubé a čisté minimální mzdy a vývoj životního minima 

v České republice za období 2000-2012. Na první pohled je z grafu patrný rostoucí trend 

hrubé minimální mzdy, a to až do roku 2007. Od roku 2007 zůstala výše minimální mzdy  

až doposud nezměněna. Rostoucí trend je charakteristický také pro křivku představující vývoj 

čisté minimální mzdy. Křivka není od roku 2007 konstantní, jelikož docházelo k různým 

změnám u zdanění příjmu fyzických osob. Významné jsou v grafu zejména rozevírající se 

nůžky mezi životním minimem a minimální mzdou, jak je patrné od roku 2000. V roce 2006 

se čistá minimální mzda vyšplhala až na 145,2 % životního minima, v roce 2011 dokonce  

až na 227,7 % životního minima. V 90. letech došlo totiž několikrát k tomu, že životní 

minimum převyšovalo minimální mzdu a docházelo tak k sociálnímu parazitismu. 

 

Kolik lidí pobírá minimální mzdu? Téměř každý sedmý pracovník  Evropské Unie 

(celkem 15 % všech zaměstnanců) pobírá minimální mzdu, z toho 77 % žen. Ve 43 % případů 

je minimální mzda vyplácena zaměstnancům, kteří pracují na částečný úvazek, v 37 % je 
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minimální mzda vyplácena zaměstnancům, kteří nemají odbornou kvalifikaci, a v 11 % je 

minimální mzda vyplácena nekvalifikovaným pracovníkům pracujícím na částečný úvazek.91  

 

Tab. 4.4 Podíl zaměstnanců pracujících na plný úvazek odměňovaných statutární 

minimální mzdou (v %) 

 
2002 2006 

Změna 
06/02 p.b. 

Muži, 2006 Ženy, 2006 Rozdíl ž-m 

Česká 
republika 

2 2,3 0,3 1,4 3,5 2,1 

Francie 14 15,1 1,1 : : : 

Lucembursko 15,1 11 -4,1 8,4 16,4 8 

Velká 
Británie 

1,8 1,9 0,1 1,7 2,1 0,4 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování. 

 

Tabulka 4.4 obsahuje podíly zaměstnanců pracujících na plný úvazek odměňovaných 

statutární minimální mzdou za roky 2002 a 2006. Mladší data nejsou na evropském 

statistickém úřadu k dispozici, jelikož se data o zaměstnancích a jejich platech shromažďují  

za čtyřleté období a následné vyhodnocení trvá přibližně další dva roky. 

Z tabulky je patrné, že nejvíce lidí pracujících za minimální mzdu bylo v roce 2002 

v Lucembursku, později v roce 2006 připadlo prvenství na Francii, ve které 15,1 % osob 

zaměstnaných na plný úvazek pobíralo minimální mzdu. Česká republika spolu s Velkou 

Británií představují země, kde pobírají minimální mzdu pouhá 2 % zaměstnanců. Na první 

pohled je také zřejmé, že častěji pobírají minimální mzdu ženy. Většina žen v EU pracuje  

na částečný úvazek z důvodu péče o svou rodinu a děti. Ženy také raději vykonávají hůře 

placené zaměstnání, než aby byly odkázány na sociální dávky. Nejvíce žen pracujících za 

minimální mzdu je v Lucembursku. 

 

Dosažený stupeň vzdělání je jedním z nejvýznamnějších faktorů, které ovlivňují cenu 

práce zaměstnanců. Z tohoto důvodu je do této kapitoly zahrnut také graf, který vypovídá  

o stupni vzdělání a množství pracovníků pobírajících minimální mzdu. 

 

 

 

                                                      
91

 Dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Earnings_statistics#Low-
wage_earners_full-time_employed 
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Graf 4.7 Podíl zaměstnanců pracujících na plný úvazek odměňovaných statutární 

minimální mzdou, dle stupně vzdělání (v %, 2006)92 

 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování. 

 

Graf 4.7 ukazuje procento zaměstnanců o různém stupni dosaženého vzdělání, které 

pobírá minimální mzdu. Z grafu je zřejmé, jak se dalo očekávat, že s rostoucím stupněm 

vzdělání klesá podíl zaměstnanců pracujících za minimální mzdu. Nejvyšších procent u všech 

tří stupňů vzdělání dosahuje Velká Británie. Největší rozdíl mezi zaměstnanci s nízkým 

stupněm dosaženého vzdělání a vysokým stupněm dosaženého vzdělání, kteří pobírají 

minimální mzdu, je u České republiky, a to konkrétně 38 %. 

 

Následující grafy 4.8-4.11 zobrazují vývoj výše nominální minimální mzdy v EUR 

spolu s vývojem inflace a produktivity práce. Sledovaným obdobím jsou roky 2000-2010. 

Inflace je vyjádřena mírou změny harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v %. Reálný 

růst produktivity práce je vyjádřena jako procentní změna za odpracovanou hodinu, index 

2000 = 100. 

 

                                                      

92
 Klasifikace vzdělání je dle ISCED 1997 rozdělena do 6 stupňů. Nízké vzdělání obsahuje stupeň 0, 1, a 2. Stupeň 

0 značí osoby bez vzdělání a nedokončený první stupeň základní školy. Stupeň 1 značí neúplně základní vzdělání 
s dokončeným prvním stupněm základní školy. Stupeň 2 značí základní vzdělání, nižší střední vzdělání, nižší 
střední odborné vzdělání (učiliště, odborná učiliště). Do středního vzdělání spadají stupně 3 a 4. Stupeň 3 
představuje střední odborné vzdělání s výučním listem, střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i 
výučního listu a úplné střední všeobecné vzdělání. Stupeň 4 tvoří úplné střední odborné vzdělání s vyučením i 
maturitou a úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení). Do vysokého vzdělání je řazen stupeň 5 
a 6. Stupeň 5 se skládá z vyššího odborného vzdělání, bakalářského vzdělání a vysokoškolského vzdělání 
dosaženého absolvováním studijních programů vysokých škol. Stupeň 6 je vysokoškolské doktorské vzdělání 
dosažené absolvováním studia v doktorském studijním programu, postgraduální studium a vědecká výchova. 
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Graf 4.8 Vývoj minimální mzdy, růst produktivity práce a HICP v České republice 

 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování. 

 

Graf 4.8 porovnává vývoj minimální mzdy s inflací a produktivitou práce. Minimální 

mzda během celého sledovaného období rostla, a to až do roku 2007, kdy se její růst zastavil. 

Křivka od roku 2007 není konstantní, jelikož se do jejího vývoje promítly kurzové rozdíly. 

Ačkoliv zákon předepisuje upravování minimální mzdy dle vývoje inflace, z grafu je patrné, 

že ne vždy tomu tak bylo. Příkladný je rok 2008 a 2010, kdy došlo k výrazným změnám  

ve vývoji HICP, avšak výše minimální mzdy zůstala nezměněna. Stejně tak je z grafu patrná 

nezávislost vývoje minimální mzdy s ohledem na vývoj produktivity práce v ekonomice.  

Lze říci, že vývoj minimální mzdy v ČR neodráží změny reálných ekonomických podmínek  

a je určován zejména na základě politických rozhodnutí. Důkazem je zejména šest let 

neměnící se výše statutární minimální mzdy, jelikož se vláda po odeznění světové 

ekonomické krize obává vývoje ekonomiky v letošním roce. Ačkoliv reálný růst produktivity 

práce dosahuje poměrně vysokých hodnot, produktivita práce v České republice nedosahuje 

ani dvou třetin průměru EU. 
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Graf 4.9 Vývoj minimální mzdy, růst produktivity práce a HICP ve Francii 

 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování. 

 

V grafu 4.9 je zachycen vývoj minimální mzdy, produktivity práce a inflace  

ve Francii. Francie se řadí mezi země EU s nejvyšší produktivitou práce. Samotné hlavní 

město, Paříž, má nejvyšší produktivitu práce ze všech měst v EU. V rámci sledovaného 

období je patrné střídání fází růstů a poklesů produktivity práce. V roce 2008 a 2009 ukazatel 

dokonce dosahuje i záporných hodnot, konkrétně -1,7 % a -0,2 %. Záporná čísla mohou být 

důsledkem světové ekonomické krize. Firmy byly nuceny omezit či zcela uzavřít své výroby  

a produkce, narůstala nezaměstnanost. Jestliže se podnik potýká s problémy a je nucen 

propouštět, jako první opouští svá místa málo kvalifikovaní pracovníci a pracovníci  

bez praxe. Tedy ti, kteří jsou odměňováni minimální mzdou. Produktivita práce byla 

podemílána také vysokými sociálními náklady na zaměstnance na bedrech zaměstnavatelů, 

daňové poplatky a krátká pracovní doba (35 hodin týdně). Co se týče valorizace, francouzská 

vláda v pravidelných intervalech přizpůsobovala výši minimální mzdy vývoji inflace.  

Jakmile rostly ceny a cenová hladina, minimální mzda byla vyšší, o čemž svědčí vývoj 

v letech 2000-2004. Při poklesu cenové hladiny se úměrně snižovala také minimální mzda, 

což je patrné v letech 2005-2006. Následný vývoj byl již silně ovlivněn zmiňovanou krizí. 
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Graf 4.10 Vývoj minimální mzdy, růst produktivity práce a HICP v Lucembursku 

 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování. 

 

Z grafu 4.10, který zachycuje vývoj minimální mzdy, růst produktivity práce  

a harmonizovaný index spotřebitelských cen v Lucembursku, je zřejmé, že minimální mzda 

má rostoucí trend. Každoročně zde docházelo k její valorizaci, výjimkou je pouze rok 2008, 

kdy její výše zůstala nezměněna. Hodnoty reálného růstu produktivity práce jsou k dispozici 

až od roku 2003, přičemž do roku 2005 je patrné zvyšování růstu. V letech 2008 a 2009 

dosahoval růst produktivity práce záporných hodnot, což lze stejně jako v případě Francie 

připsat působení nedávné ekonomické krize. Ačkoliv je pro Lucembursko typické, že mzdové 

náklady rostou rychleji než produktivita práce, tato země se řadí mezi státy s nejvyšší 

hodinovou produktivitou práce v Evropě. Svou výší dokonce přesahuje hodnoty v USA.  

U HICP není dostupná hodnota za rok 2009. Ze zbylých hodnot je patrné, že i v případech 

poklesu cenové hladiny byla minimální mzda navyšována. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1 000,00

1 200,00

1 400,00

1 600,00

1 800,00

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

EUR%

HICP (v%)

reálný růst produktivity 
práce (v %)

minimální mzda (v EUR)



62 
 

Graf 4.11 Vývoj minimální mzdy, růst produktivity práce a HICP ve Velké Británii 

 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování. 

 

 Z grafu 4.11 je na první pohled patrný kolísavý vývoj křivky výše minimální mzdy. 

Jak již bylo zmíněno, na pokles má vliv zejména vývoj směnných relací. Produktivita práce je 

ve Velké Británii vysoká a samotný reálný růst dosahoval na počátku tisíciletí vysokých 

hodnot. Je to dáno zejména vysoce vzdělanou pracovní silou a také tím, že zde pracuje velké 

procento lidí na zkrácený pracovní úvazek a takto zaměstnaní lidé pracují s chutí, vyšší 

soustředěností a přesností. Co se týče harmonizovaného indexu spotřebitelských cen, je zde 

patrný v rámci celého sledovaného období rostoucí trend. Výjimkou je pouze rok 2009. Růst 

cenové hladiny, který je patrný od roku 2009, je zapříčiněn zejména růstem cen potravin  

a pohonných hmot.  
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5 Návrhy a doporučení 

Zákonná minimální mzda je spjata s mnohými rozporuplnými názory na její vliv 

v hospodářství země. Na jedné straně vystupují zastánci minimální mzdy, kteří mají celou 

řadu argumentů ve prospěch minimální mzdy. Na straně druhé vystupují odpůrci minimální 

mzdy s jejich taktéž silnými argumenty. 

Mezi zastánce minimální mzdy jsou řazeni zejména odbory a levicově orientované 

politické strany, jelikož jsou toho názoru, že minimální mzda vede k poklesu 

nezaměstnanosti. S růstem výše minimální mzdy se zvětšuje rozdíl mezi touto mzdou  

a sociálními příjmy nezaměstnaného. Tento jev motivuje lidi k práci a stát nemusí vyplácet 

velké částky na sociálních dávkách. Nutno zmínit také fakt, že s růstem minimální mzdy 

rostou také příjmy do státního rozpočtu. 

Jako pozitivum institutu minimální mzdy je možno uvést snižování rozdílů mezi 

chudými a bohatými. Současně dochází k ochraně nízko-kvalifikované pracovní síly, 

čerstvých absolventů a nezapracované pracovní síly. Minimální mzda může vést k růstu 

poptávky po výrobcích a službách, dále pak k lepší alokaci výdajů ze státního rozpočtu, 

jelikož dochází k poklesu prostředků jdoucích na výplatu sociálních příspěvků a dávek. 

Odpůrci minimální mzdy, kam patří zaměstnavatelé, liberální a pravicově orientované 

strany, zastávají opačný názor. Minimální mzda je jednou z příčin nezaměstnanosti. Jakmile 

podnikům rostou mzdové náklady, rostou také ceny výrobků a služeb. Jelikož podnik usiluje  

o maximalizaci zisku, musí být schopen konkurovat a uspět na trhu. S růstem mzdy častokrát 

podnik propouští málo kvalifikované zaměstnance. 

Minimální mzda dle odpůrců působí negativně zejména na malé podniky, které častěji 

zaměstnávají osoby pracující za minimální mzdu. 

Jakmile roste minimální mzda, je třeba úměrně upravit mzdovou úroveň ostatních 

zaměstnanců, protože je odměňování závislé na minimální mzdě, respektive na její výši, a je 

od ní odstupňováno. Tímto pak rostou celkové mzdové náklady podniků. Tento krok sice 

může být motivujícím prvkem pro zaměstnance, kteří se budou práci více věnovat, a jejich 

výkon může být kvalitnější, ovšem podniky mohou propouštět méně kvalifikovanou pracovní 

sílu v případě, že na tom nejsou zrovna finančně dobře, nebo má-li růst mzdových nákladů 

vliv na růst cen a tím i na konkurenceschopnost. 

Minimální mzda v České republice dosahuje výše 8 000 Kč, což je třetina průměrné 

mzdy. Tato výše je stanovena již od roku 2007, tudíž je Česká republika jedinou zemí EU,  

ve které je úroveň minimální mzdy již šestým rokem stejná. V letošním roce mělo dojít 
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k jejímu navýšení. V návrhu se hovořilo o částce 400 Kč či 500 Kč, avšak ani jedna z variant 

nebyla vládou schválena. Vláda své rozhodnutí učinila s ohledem na nejistý ekonomický 

vývoj v zemi. 

Institut minimální mzdy by určitě neměl zůstávat další rok beze změn. Prvním z celé 

řady důvodů je fakt, že současná úprava diskriminuje některé skupiny zaměstnanců, 

konkrétně tedy zaměstnance se zdravotním postižením a mladistvé zaměstnance. Vláda  

by měla přijmout taková opatření, která by omezila diskriminaci z důvodu zdravotního 

postižení nebo věku. 

Na doporučení Evropské sociální charty by měla Česká republika v brzké době navýšit 

minimální mzdu, aby se v budoucnu přiblížila k 50 % čisté průměrné mzdy. V souvislosti se 

zvyšováním je však nutno zohlednit také možné negativní důsledky přílišného růstu 

minimální mzdy. Nemusí dojít k naplnění cílů co do poklesu počtu chudých obyvatel.  

Čím více poroste minimální mzda, tím více může růst nezaměstnanost a s tím porostou také 

nároky na sociální systém. Nezaměstnaní budou nárokovat podporu v nezaměstnanosti a další 

sociální dávky. Na základě zmíněných faktů by bylo pravděpodobně vhodné změnit systém 

zajišťování minimálních výdělků. Zásadní změnou by mohlo být zrušení minimální mzdy  

a užití nového přístupu ke snižování chudoby a růstu výdělku nekvalifikované pracovní síly. 

Jako menší a ne tolik radikální zásah se nabízí změna stávajícího systému, která by mohla 

přispět k eliminaci vedlejších negativních dopadů současného systému minimální mzdy.  

Zrušení minimální mzdy není vhodným doporučením. Jednak Česká republika 

podepsala úmluvy Mezinárodní organizace práce, dále pak zde není dostatečně rozvinuto 

kolektivní jednání. Ani ve světě nejsou známy případy, že by některé země vážně uvažovaly  

o zrušení institutu minimální mzdy. 

Česká republika by mohla přizpůsobit sazby regionálnímu či sektorovému kontextu. 

Toto řešení však není zcela vhodné, jelikož by vyžadovalo vysoké administrativní náklady  

a vhodná úroveň sazby minimální mzdy by se stanovovala velice obtížně. Další problémy  

by se následně projevily v systému sociální podpory. Nižší sazby v některých odvětvích  

by mohly z dlouhodobějšího hlediska napomoci ke stagnaci technického rozvoje  

a produktivity. Rozdílné mzdy v různých sektorech by vyžadovaly také vyšší nároky  

na kontrolu a dodržování vyplácení. Dále by mohlo díky rozdílné výši minimální mzdy dojít 

k regionálnímu či mezi-sektorovému pohybu pracovní síly. Obory či regiony s nižší 

minimální mzdou by tak trpěly nedostatkem nabídky pracovní síly na trhu práce.  

Dalším navrhovaným opatřením pro Českou republiku v oblasti minimální mzdy je 

pravidelně sledovat a analyzovat fungování a dopady stanovené minimální mzdy. Pozorovat 
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také situaci v ostatních členských státech Evropské unie. Mohla by sledovat trendy vývoje, 

úpravu minimální mzdy a dopady jejího působení i v zemích, které jsou jí po ekonomické 

stránce velmi blízké. V těchto zemích by čerpala inspiraci, případně by se vyvarovala 

nesprávným rozhodnutím. 

Česká republika by měla mít zájem o informace a výsledky analýz OECD a Eurostatu 

či jiných mezinárodních institucí. Vysoká pozornost by měla být věnována působení 

minimální mzdy v nákladové oblasti u podnikání a zaměstnanosti. Je třeba sledovat vztah 

minimální mzdy a sociálních příjmů. I nadále by měly být rozevírány pomyslné nůžky mezi 

minimální mzdou a životním minimem, aby se zabránilo sociálnímu parazitismu. Neustále  

by měla být udržována motivační funkce minimální mzdy.  

Nositelé hospodářské politiky by měli při úpravách daňového zatížení zohledňovat 

následné dopady na relace hrubých a čistých výdělků na úrovni zákonných minimálních 

mezd. Za zmínku jistě stojí také možnost snížení zákonných sazeb placených příspěvků  

ze strany zaměstnavatelů na zdravotní a sociální pojištění u minimálních mezd. Snížilo by se 

tím zatížení podnikatelských subjektů a došlo by k nárůstu zaměstnanosti málo kvalifikované 

či nekvalifikované pracovní síly. 

V souvislosti s minimální mzdou je nutno zmínit také fakt, že institut minimální mzdy 

rozšiřuje nebo přinejmenším nezužuje prostor pro šedou ekonomiku. Často se totiž stává, 

zejména v oblasti služeb, že zaměstnanec obdrží minimální mzdu a vedle tohoto příjmu získá 

další hotovost, která nespadá do účetní evidence. Vláda by proto měla realizovat také opatření 

přispívající k eliminaci šedé ekonomiky. Měly by být zaváděny zákony eliminující daňové 

úniky. Měly by být zpřísněny postihy pro neplnění těchto zákonů. Současně by měla být 

poskytnuta větší daňová spravedlnost těm, kteří poctivě daně platí. 

Mzdová politika je v kompetenci jednotlivých členských států Evropské unie. 

V posledních letech však probíhá debata ohledně zavedení jednotné výše minimální mzdy  

pro všechny členské státy. Uskutečnění tohoto kroku je ovšem značně problematické a proto 

jej autor práce nedoporučuje. S jednotnou minimální mzdou se pojí celá řada problémů.  

Je nutno zohlednit, že ne všechny země dnes užívají institut minimální mzdy. Například 

Německo či Itálie, to jsou země, které nemají oblast minimálních mezd ve svých mzdových 

politikách vůbec zakořeněnu. „Dvacítka“ zemí EU má sice zákonem stanovenou minimální 

mzdu, avšak mají rozdílnou ekonomickou úroveň, hospodářskou vyspělost, různou 

produktivitu práce, jinak konstruované sociální systémy a institucionální prostředí. Rozdíly 

v úrovni minimálních mezd jsou až stovky EUR. Pokud by měla být stanovena jednotná 

sazba, musela by dosahovat takové úrovně, která by nepohoršila žádnému státu. Z toho plyne, 
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že výše jednotné minimální mzdy by musela dosahovat hodnoty, která je dnes platná 

v Lucembursku, tedy v zemi s nejvyšší úrovní minimální mzdy. Takto nastavená jednotná 

minimální mzda by v některých zemích převýšila dokonce průměrnou mzdu. 

V současné době mohou realizovat země akorát taková opatření, která by přispěla 

k tomu, že minimální mzda bude tvořit 50 % mzdy průměrné. Dalším krokem,  

který by přispěl k přiblížení se jednotné úrovni minimální mzdy v EU, by mohlo být zřízení 

nezávislé instituce na nadnárodní úrovni, která by byla tvořena zástupci jednotlivých států, 

vyhodnocovala by situaci v jednotlivých zemích a následně vydávala doporučení,  

která by přispívala k přibližování minimální mzdy a k budoucímu zavedení jednotné úrovně.  
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6 Závěr 

Statutární minimální mzda představuje jednu z nejvýznamnějších intervencí v tržní 

ekonomice, která má mnohostrannou působnost. Stala se součástí legislativy ne jen České 

republiky, ale také mnoha zemí Evropské unie. 

Cílem předkládané diplomové práce bylo analyzovat minimální mzdu v České 

republice a ve vybraných zemích Evropské unie. Pro porovnání byla vybrána Francie, 

Lucembursko a Velká Británie. Francie byla zvolena z toho důvodu, že se řadí mezi země 

Evropské unie s nejvyšším počtem zaměstnanců, kteří pobírají minimální mzdu. 

Lucembursko bylo vybráno proto, že úroveň statutární minimální mzdy dosahuje absolutně 

nejvyšší úrovně v celé Evropské unii. Velká Británie byla první zemí v Evropě,  

která po australském vzoru začala již v roce 1911 zavádět systém minimálních mezd, což byl 

důvod pro její vybrání. 

Celá práce byla rozdělena do několika kapitol. Po úvodní kapitole následovala druhá 

kapitola, jež zachycovala teoretická východiska minimální mzdy. Byly definovány cíle 

minimální mzdy, byla rozebrána ekonomicko-kriteriální a sociálně-ochranná funkce. 

Stanovení minimální mzdy je realizováno buďto legislativní cestou, pak hovoříme o zákonné 

či statutární minimální mzdě, nebo skrze kolektivní vyjednávání. Určení optimální úrovně 

minimální mzdy je velice obtížné. Je třeba zohlednit potřeby zaměstnanců, životní náklady, 

mzdové náklady zaměstnavatelů, ekonomickou situaci a předpokládaný vývoj. Co se týče 

mezinárodní úpravy, je třeba zmínit úmluvy Mezinárodní organizace práce a Evropskou 

sociální chartu. 

Třetí kapitola byla zaměřena zejména na minimální mzdu v České republice. Institut 

statutární minimální mzdy je v prostředí České republiky uplatňován od roku 1991. Do dnešní 

doby byla částka minimální mzdy několikrát valorizována. Aktuálně stanovená základní výše 

dosahuje hodnoty 8 000 Kč za 40 odpracovaných hodin týdně, přičemž tato částka je platná 

od 1. ledna 2007. Pro různé zaměstnance s různými omezujícími vlivy při pracovním 

uplatnění zákon stanovuje určité procento ze základní výše minimální mzdy. Minimální mzdu 

v Česku pobírá 2-3 % zaměstnanců, z toho jsou 2/3 ženy.  

Minimální mzda je v rámci EU v kompetenci jednotlivých členských států. 

V současné době 20 členských zemí užívá statutární minimální mzdu, zbylé země stanovují 

minimální mzdu na základě kolektivních smluv. Některé země užívají oba způsoby stanovení, 

přičemž jeden z nich je vždy dominantní. Závěr třetí kapitoly nastínil základní prvky 

minimální mzdy všech dvaceti členských zemí Evropské Unie, ve kterých je zavedena 
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statutární minimální mzda. Byly představeny způsoby stanovení minimální mzdy, valorizace, 

výjimky při vyplácení minimální mzdy a kontrolní orgány. 

Mezi země s nejvyšší minimální mzdou v EU řadíme Lucembursko, Irsko či Belgii, 

nejnižší minimální mzdy jsou vypláceny v Bulharsku, Rumunsku a na Litvě. Nejvíce 

zaměstnanců pobírajících minimální mzdu je ve Francii a Řecku, nejméně lidí pracuje  

za minimální mzdu například v České republice, na Slovensku, ve Slovinsku, na Maltě  

či v Polsku.  

Čtvrtá kapitola byla věnována srovnání minimální mzdy v České republice  

a ve vybraných zemích Evropské unie. V úvodu kapitoly byla přiblížena úprava minimální 

mzdy v jednotlivých vybraných zemích, dále pak byla nastíněna ekonomická situace pomocí 

třech ekonomických ukazatelů – HDP na obyvatele, nezaměstnanosti a inflace. Co se týče 

samotného vývoje minimální mzdy a jeho srovnání s dalšími ukazateli, byly použity grafy  

a tabulky, které zobrazovaly časové řady zahrnující období let 2000-2011 či 2012.  

Z provedené analýzy bylo zjištěno několik závěrů. Minimální mzda České republiky, 

převedená na eurovou měnu, byla během sledovaného období nejnižší ze všech srovnávaných 

zemí. Co se týče přepočtu minimální mzdy do standardu kupní síly, hodnotově se minimální 

mzda v ČR navýšila, avšak stále zaujímá mezi sledovanými zeměmi poslední místo. Součástí 

práce bylo také srovnání meziročního tempa růstu minimální mzdy v národních měnách 

v procentech. Z grafického vyjádření vyšlo najevo, že vývoj minimální mzdy ve všech zemích 

není lineární. Teoretické zdroje hovoří o tom, že vysokých temp růstu minimální mzdy 

dosahují zejména ekonomiky, které v nedávných letech prošly transformačním procesem. 

Toto tvrzení bylo potvrzeno na příkladu České republiky, která dosahovala nejvyšších temp 

růstu ze všech sledovaných zemí až do roku 2006. 

V práci byl sledován také „Kaitz index“, což je podíl minimální mzdy na mzdě 

průměrné. Evropská sociální charta doporučuje, aby minimální mzda dosahovala 50 % čisté 

výše mzdy průměrné. Obdobně pak OECD doporučuje, aby minimální mzda dosahovala 68 % 

výše hrubé minimální mzdy. V případě České republiky tento podíl dosahuje 30-40 %. 

Významný je také poměr mezi minimální mzdou a životním minimem, jelikož působí  

na motivaci nezaměstnaných k práci. Čím více se hodnoty minimální mzdy blíží k životnímu 

minimu, tím je motivace menší. Největší rozdíl mezi hrubou minimální mzdou a životním 

minimem jednotlivce byl zjištěn u Francie, nejmenší rozdíl pak u České republiky. Česká 

republika se v devadesátých letech ocitla dokonce v situaci, kde výše částky životního minima 

přesahovala výši minimální mzdy. Motivační funkce zde byla nulová a situace vedla 
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k sociálnímu parazitismu. Od devadesátých let se však pomyslné nůžky začaly rozevírat  

a výše minimální mzdy se začala částce životního minima vzdalovat. 

Práce se zabývala také otázkou, kolik lidí pobírá minimální mzdu? Odpověď zní,  

že každý sedmý pracovník  Evropské Unie (celkem 15 % všech zaměstnanců) pobírá 

minimální mzdu, z toho 77 % žen. Ve 43 % případů je minimální mzda vyplácena 

zaměstnancům, kteří pracují na částečný úvazek, v 37 % je minimální mzda vyplácena 

zaměstnancům, kteří nemají odbornou kvalifikaci, a v 11 % je minimální mzda vyplácena 

nekvalifikovaným pracovníkům pracujícím na částečný úvazek. V rámci sledovaných zemí 

pobírá nejvíce mužů a žen minimální mzdu v Lucembursku, nejméně mužů pracuje  

za minimální mzdu v České republice, nejméně žen ve Velké Británii. 

Do práce byl zapracován také stupeň vzdělání, který má vliv na počet zaměstnanců, 

kteří pobírají minimální mzdu. Jak se dalo předpokládat, s růstem vzdělání klesal v grafickém 

vyjádření počet pracovníků pobírajících minimální mzdu. 

V závěru čtvrté kapitoly byl vytvořen pro každou zemi zvlášť graf, který zachycuje 

vývoj nominální minimální mzdy, inflace a produktivity práce. Z těchto grafů bylo zjištěno, 

že vývoj minimální mzdy v ČR neodráží změny reálných ekonomických podmínek  

a je určován zejména na základě politických rozhodnutí. V případě Francie docházelo 

k pravidelné valorizaci minimální mzdy s ohledem na vývoj inflace. U Lucemburska bylo 

zjištěno, že mzdové náklady rostou rychleji než produktivita práce. Tato země se řadí mezi 

státy s nejvyšší hodinovou produktivitou práce v Evropě. Svou výší dokonce přesahuje 

hodnoty v USA. U Velké Británie je produktivita práce taktéž vysoká a samotný reálný růst 

dosahoval na počátku tisíciletí vysokých hodnot. Je to dáno zejména vysoce vzdělanou 

pracovní silou a také tím, že zde pracuje velké procento lidí na zkrácený pracovní úvazek  

a takto zaměstnaní lidé pracují s chutí, vyšší soustředěností a přesností. 

Do závěru diplomové práce byly zapracovány jak obecné návrhy a doporučení 

k minimální mzdě, tak návrhy a doporučení pro Českou republiku. 
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celosvětová síť 

£   libra 

§   paragraf zákona 

( ; )  interval 

%  procento 
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