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Minimální mzdu lze podle zákoníku 

práce definovat jako „nejnižší 

přípustnou výši odměny za práci 

v základním pracovněprávním vztahu. 

Mzda, plat nebo odměna z dohody 

nesmí být nižší než minimální mzda“ 

(Zákoník práce, část 6, hlava 1, § 111). 

Minimální mzda tak představuje 

zákonem zaručený minimální měsíční 

příjem zaměstnance ještě před 

odečtením daně z příjmu a příspěvků na 

sociální zabezpečení.  

 

Minimální mzda v Evropě 

Prezident Evropské komise Jean-

Claude Juncker vystoupil začátkem 

roku 2017 s návrhem, aby byla 

minimální mzda ustanovena v každé 

evropské zemi. K lednu 2017 mělo 

zákonem upravenou minimální mzdu 

22 členských států EU. Belgie, 

Lucembursko, Francie, Nizozemsko  

a Portugalsko zavedlo v sedmdesátých 

letech národní zákonné minimální 

mzdy. Následovaly je východoevropské 

země začátkem let devadesátých. Irsko 

a Spojené království implementovaly 

minimální mzdu do svého právního 

řádu na přelomu let 1999 a 2000. 

Relativním nováčkem je pak v tomto 

ohledu Německo, které zavedlo 

zákonnou minimální mzdu až v roce 

2015 (Minimum Wage Regimes 2015).  

 

V jiných zemích je úroveň minimální 

mzdy stanovená de facto v odvětvových, 

kolektivních smlouvách. Pokrytí těchto 

smluv se však v každém státě liší  

a někteří zaměstnanci v nich nemusí být 

zahrnuti (Eurofound 2017). Výše 

minimální mzdy se pak v evropských 

státech zásadně odlišuje. Pokud se však 

na to díváme z pohledu velikosti kupní 

síly ve státě, je rozdíl mezi nejvyšší  

a nejnižší minimální mzdou "pouze" 

trojnásobný (Echo24 2017). Nastavení 

jednotné úrovně minimální mzdy 

v rámci EU je už kvůli velmi rozdílným 

sociálním i ekonomickým podmínkám 

členských států nereálné. V září 2017 

proto francouzský prezident E. Macron 

apeloval na zavedení "minimálních 

mezd přizpůsobených ekonomické 

realitě každé země" (Agence France-

Presse 2018). 

 

Obecně jsou zákonné měsíční 

minimální mzdy v evropských státech 

upraveny formálními předpisy 

platnými pro celé území bez omezení 

podle sektorů, náročnosti a druhu 

povolání či kvalifikace zaměstnanců. 

Minimální mzda se v konkrétní zemi 

obvykle vztahuje na všechny 

zaměstnance celoplošně a její výše bývá 

zpravidla určena po konzultaci se 

sociálními partnery či přímo 

vnitrostátní meziodvětvovou dohodou. 

 

Na základě tohoto faktu můžeme 

evropské státy rozdělit do tří základních 

skupin: 

 

• zákonná minimální mzda existuje  

a je (téměř) obecně použitelná: 
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- Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, 

Česká republika, Estonsko, 

Francie, Německo, Řecko, 

Maďarsko, Irsko, Litva, 

Lotyšsko, Lucembursko, Malta, 

Nizozemsko, Portugalsko 

Polsko, Rumunsko, Slovensko, 

Španělsko, Velká Británie, 

• zákonná minimální mzda existuje, 

ale platí jen pro určitá povolání: 

- Kypr, 

• minimální mzdy jsou stanoveny 

pouze v kolektivních smlouvách: 

- Rakousko, Dánsko, Finsko, 

Itálie, Švédsko (Fric 2018). 

 

Obr. 1: Režimy minimální mzdy v EU. 

Zdroj: Minimum Wage Regimes, 2015. 

 

 

Země se zákonem stanovenými 

minimálními mzdami musely zavést 

různé způsoby její regulace a úprav. 

Schulten (2014) rozlišuje čtyři základní 

způsoby regulace a implementace 

minimální mzdy: 

 

• indexová metoda – automatické 

úpravy na základě ekonomických 

ukazatelů (např. spotřebitelské 

ceny). Během období vyšší 

nezaměstnanosti může být 

zvyšování minimální mzdy dočasně 

pozastaveno (Belgie, Francie, 

Lucembursko, Malta, Nizozemsko, 

Slovinsko), 

• kolektivní nebo tripartitní dohoda – 

úprava minimální mzdy podléhá 

vyjednáváním mezi zástupci 

zaměstnanců a zaměstnavatelů  

(včetně akademických poradců), 

(Bulharsko, Estonsko, Německo, 

Polsko, Slovenská republika, a do 

jisté míry i Belgie), 

• institucionální konzultace se 

zástupci zaměstnavatelů  

a zaměstnanců (a akademickými 

poradci) - konečné rozhodnutí  

a politickou odpovědnost nese vláda 

na základě konzultací se sociálními 

partnery (Chorvatsko, Lotyšsko, 

Litva, Portugalsko, Spojené 

království, Francie, Lucembursko, 

Nizozemsko, a do jisté míry  

i Slovinsko), 

• jednostranné rozhodnutí vlády – 

vláda se rozhoduje bez 

předdefinovaných pravidel. Tato 

metoda se objevila hlavně jako 

důsledek hospodářské krize, 

přestože země dříve používaly jiné 

výše uvedené metody. Existuje 

možná určitá úroveň konzultace se 

sociálními partnery, ale není 

institucionalizována (Irsko, Řecko, 

Maďarsko, Rumunsko, Španělsko  

a Schulten sem zařazuje i Českou 

republiku) (Schulten 2014). 



POLICY PAPER | září 2018 
 

Růst minimální mzdy v Evropě 

Z výsledků průzkumu Eurostatu, který 

zkoumá výši minimální mzdy vždy  

k 1. lednu a 1. červenci každého roku, 

vyplývá, že výše minimální měsíční 

mzdy v Evropě se pohybuje od 261 eur v 

Bulharsku do 1999 eur v Lucembursku. 

V následujícím grafu můžeme vidět 

nárůst výše minimální mzdy od roku 

2008 do roku 2018 v jednotlivých 

evropských státech. 

 
Graf č. 1: Výše minimální mzdy v jednotlivých 

evropských státech v letech 2008 a 2018. 

Zdroj: Eurostat, 2018a. 

Po levé straně grafu je znázorněna výše 

mzdy v eurech za měsíc a po pravé 

straně je procentuálně vyjádřená 

průměrná roční míra změny. Sloupce 

žluté barvy znázorňují výši minimální 

mzdy v roce 2008 a modré sloupce  

v roce 2018 (Eurostat 2018). 

 

Jak můžeme vidět v grafu, státy lze na 

základě výše minimální mzdy rozdělit 

do tří skupin: 

 

• první skupinu tvoří státy, jejichž 

měsíční minimální mzda je na 

úrovni 500 eur a méně; 

• druhou skupinu tvoří státy, kde se 

minimální mzda pohybuje mezi 500 

a 900 euro měsíčně; 

• třetí skupinu tvoří evropské státy  

s minimálními mzdami ve výši 

přibližně 1450 a více euro měsíčně 

(Fric 2018).  



POLICY PAPER | září 2018 
 

V období mezi 1. lednem 2017  

a 1. lednem 2018 byl v 19 z 22 států 

zaznamenán růst výše minimální mzdy. 

Tempo růstu minimální mzdy bylo 

nejvyšší v zemích první skupiny (kde je 

minimální mzda pod hranicí 500 eur 

měsíčně). Na prvním místě je proto 

Rumunsko s reálným nárůstem o 50,4 

% (a nominálním nárůstem o 52 %) 

(Fric 2018). Někteří analytici tvrdí, že 

toto tempo růstu nebylo podporované 

odpovídajícím růstem produktivity, což 

poškozuje konkurenceschopnost země. 

Čtyři další země z této skupiny 

(Bulharsko, Česká republika, Lotyšsko  

a Slovensko) zaznamenaly rychlý růst 

reálné minimální mzdy nad 8 % (10 %  

v nominálních hodnotách) (Fric 2018). 

Růst minimální mzdy v ostatních 

skupinách nebyl tak velký jako ve 

skupině první. Nejvyšší nárůst ve svých 

skupinách si připsaly Irsko, Slovinsko  

a Španělsko, a to v průměru o 2 % (Fric 

2018).  

 

Za posledních 10 let nominální úroveň 

zákonem stanovených minimálních 

mezd neustále narůstala ve všech 

evropských státech s výjimkou Řecka. 

Řecko je specifický případ, neboť je zde 

minimální mzda v současnosti o 20 % 

nižší, než byla v roce 2010 (Eurofound 

2018). 

 

Minimální mzda v ČR 

Od 1. ledna 2018 je výše minimální 

mzdy stanovena na 12 200 korun, 

respektive 73,20 Kč za hodinu 

(Aktuálně.cz 2018). Pro porovnání 

v lednu 1992 činila minimální mzda 

2 200 korun / 10,80 Kč za hodinu 

(Kurzy.cz 2018). Navyšování minimální 

mzdy je postupný proces, který od roku 

1992 probíhal poměrně pomalu. 

Zatímco za vlád vedených ODS se 

minimální mzda od roku 2007 

nezvyšovala (v lednu 2007 byla výše 

minimální mzdy 8000 Kč) (Kurzy.cz 

2018), v srpnu 2013 ji vláda Jiřího 

Rusnoka zvýšila na 8500 korun. 

Výraznější zvyšování pak odstartovala 

koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL 

(Aktuálně.cz 2018). 

 

Otázka minimální mzdy patří mezi 

jednu z předních priorit posledních 

českých vlád. Vláda Bohuslava Sobotky 

(29.1.2014 - 13.12.2017) si stanovila za 

úkol připravit návrh na úpravu 

minimální mzdy (úprava příslušného 

nařízení vlády č. 567/ 2006 Sb.,  

o minimální mzdě) a její zvýšení po 

projednání se sociálními partnery tak, 

aby zajišťovala důstojný život 

zaměstnanců nezávislý na sociálních 

dávkách. Koaliční vláda ČSSD, ANO  

a KDU-ČSL proto „od začátku svého 

funkčního období navýšila minimální 

mzdu z 8 500 korun na 11 000 korun, 

tedy o 2 500 korun“ (Vláda ČR 2017). 

Minimální mzda se pak naposledy 

zvedla letos v lednu, a to na aktuálních 

12 200 korun. 

 

Podle údajů Ministerstva práce  

a sociálních věcí České republiky počet 

příjemců minimální mzdy od roku 2014 

opět narůstá. Zatímco v roce 2013 

dostávalo za odvedenou práci 

minimální mzdu 108 tisíc zaměstnanců, 

v roce 2014 jich bylo 90 tisíc, v roce 

2015 již 115 tisíc a v 2016 132 tisíc 

zaměstnanců (ČT 2017b). I v souvislosti 

s těmito čísly se stále častěji diskutuje 

otázka, zda je pro Českou republiku – 

její obyvatele i ekonomiku – žádoucí 

minimální mzdu výrazněji navyšovat. 
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Nová koalice Andreje Babiše s ČSSD se 

ve svém červnovém prohlášení vlády 

zavázala k přípravě závazných pravidel 

pro předvídatelný růst minimálních 

mezd (Programové prohlášení vlády ČR 

2018: 10). Současná ministryně práce 

Jana Maláčová chce prosadit další 

navýšení minimální mzdy od příštího 

roku, a to o 1500 korun. Na částce se 

shodla se zástupci Českomoravské 

konfederace odborových svazů. 

„Postupně bychom se měli dostat k cíli 

padesát procent průměrné mzdy. Je to 

věc vyjednávání a hospodářského 

rozvoje, ale myslím, že bychom měli 

směřovat minimálně k částce 16 tisíc  

a uvidíme, jak se bude vyvíjet průměrná 

mzda,“ okomentovala svůj záměr 

ministryně Maláčová (ČTK 2018). 

 
Obr. 2: Vývoj minimální mzdy v ČR (v Kč). 

Zdroj: ČT24, 2018e. 

 

MPSV již předložilo návrh novely 

zákoníku práce do mezirezortního 

připomínkového řízení. Jeho součástí je 

také tzv. valorizační mechanismus, 

podle kterého by minimální mzda 

mohla každý rok dosahovat poloviny 

dva roky staré průměrné mzdy. Podle 

propočtů by pak minimální mzda mohla 

v roce 2020 dosáhnout na 17 400 Kč. 

Nyní je v Česku minimální měsíční 

mzda nižší než na Slovensku nebo 

v Polsku, ale naopak vyšší než 

v Maďarsku nebo v Chorvatsku. 

Současná diskuze 

Pozitivem stanovení minimálních mezd 

je zejména ochrana zaměstnanců 

prostřednictvím stanovení dolní 

hranice odměny, kterou jim je 

zaměstnavatel povinen vyplatit. Podle 

zastánců zvyšování minimální mzdy je 

spolu s tím propojeno zvyšování životní 

úrovně pracovníků na hranici chudoby. 

V případě, že by byl lidem žijícím 

v chudobě či chudobou ohroženým 

zaručen dostatečný příjem, snížilo by se 

rovněž výdajové zatížení státu v této 

oblasti (Doyle 2018). V současnosti jsou 

totiž mnozí občané, kteří jsou za svou 

práci odměňováni právě minimální 

mzdou, nuceni žádat o pomoc stát 

prostřednictvím různých finančních 

dávek, např. příspěvku na bydlení. 

Vyšší minimální mzda by také měla pro 

lidi působit jako motivační 

faktor v jejich snaze získat  

a udržet si zaměstnání, před 

upřednostněním pobírání 

sociálních dávek a příspěvků  

v nouzi (Uhlerová 2018).  

 

Podle odborů je česká 

minimální mzda ve srovnání  

s ostatními státy EU nízká a její kupní 

síla je slabá (ČT24 2018c). „Situace u 

nás je skutečně tristní. Česká minimální 

mzda je neustále pod hranicí příjmové 

chudoby pro jednotlivce. Nejde za ni 

vyžít,“ uvedl odborový předák Josef 

Středula (ČT24 2018d). Šéf ČMKOS 

proto podporuje návrh z dílny 

ministryně za ČSSD – zvýšit minimální 

mzdu od příštího roku o 1500 korun.  
 

S návrhem ovšem nesouhlasí předseda 

Asociace samostatných odborů (ASO) 

Bohumír Dufek, který míní, že by 
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skokové zvýšení minimální mzdy táhlo 

ostatní mzdové třídy, ale současně by to 

zlikvidovalo místa lidí, kteří nejsou 

schopni vytvořit takový ekonomický 

výkon (např. tělesně postižení). ASO tak 

upřednostňuje zvyšování minimální 

mzdy o jeden tisíc každý rok, aby 

nedošlo ke skokovému růstu a bylo tím 

zajištěno udržení většího počtu 

pracovních míst. „Za dva roky zvedat 

minimální mzdu o tak velké peníze je 

prostě mimo ekonomickou realitu,“ řekl 

Dufek v pořadu ČT (ČT24 2018e).  

 

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR 

Jaroslav Hanák pak v rozhovoru pro ČT 

zdůraznil, že se minimální mzda netýká 

úspěšných odvětví, která táhnou 

ekonomiku, např. zpracovatelského 

průmyslu. Její nadměrný růst by byl 

podle něho problémem pro stát, pro 

samosprávu, pro zemědělství, lesnictví 

a brigády v průběhu roku (ČT24 2018e). 

 
Obr. 3: Práce za minimální mzdu. 

Zdroj: ČT24 2018d.  

 

Rovněž Hospodářská komora ČR 

upozorňuje na fakt, že zvýšení 

minimální mzdy se nedotýká všech 

firem, protože některé společnosti 

nezaměstnávají lidi za minimální 

příjem, avšak není neobvyklé, že 

v některých podnicích se naopak 

                                                   
1 Odvody ze mzdy jsou v ČR sedmé nejvyšší ze 
zemí OECD. Studie OECD ukazuje, že přes 40 % 
ze všech prostředků, které vyplácejí firmy na 
průměrné mzdy, jdou v ČR státu. Daňové 

kumulují převážně zaměstnanci 

pobírající minimální mzdu (viz analýza 

MPSV ČR výše - obr. 3). S růstem 

mzdových nákladů se nejhůře 

vypořádávají především malé a střední 

podniky, živnostníci a zaměstnavatelé 

na venkově (Diro 2018a).  

 

HK ČR, resp. zaměstnavatelé nejsou 

zastánci navyšování minimální mzdy, 

ale prosazují místo toho snížení celkové 

odvodové zátěže zaměstnavatelů (Diro 

2018). „Práce v tuzemsku totiž podléhá 

jedné z nejvyšších odvodových zátěží  

v zemích OECD1. Snížením celkové 

odvodové zátěže by si přitom mohli 

výrazně polepšit všichni zaměstnanci 

bez ohledu na výši jejich mezd“ (Diro 

2018a). „Je přece jasné, že zvyšování 

minimální mzdy přibližování českých 

výdělků příjmům v západních zemích 

nezajistí. Cestou ke zvýšení mezd je 

vyšší produktivita práce a související 

orientace na výrobky s vyšší přidanou 

hodnotou,“ doplnil prezident HK ČR 

Vladimír Dlouhý (Diro 2018a). 

 

Vzhledem k aktuálně příznivému vývoji 

českého hospodářství bude česká 

ekonomika skrze zvyšování přidané 

hodnoty práce rychleji konvergovat  

k vyspělým zemím eurozóny. Podle 

predikcí HK ČR bude letošní růst 

českého hospodářství pokračovat  

i v příštím roce. Podnikatelé nicméně 

vnímají dva klíčové faktory brzdění 

dalšího růstu – nedostatek 

kvalifikované pracovní síly a s tím 

spojené rostoucí náklady na pracovní 

sílu. Předpokládá se, že míra 

zatížení se dostává na úroveň nejvyspělejších 
států (Mešec.cz 2018). 



POLICY PAPER | září 2018 
 

nezaměstnanosti se bude držet  

i v příštím roce kolem 3 %. Růst výše 

mezd by měl pokračovat i další rok, 

přičemž by neměl klesnout pod 8 %. 

„Na základě analýzy vnímáme aktuální  

a predikovaný vývoj mezd v zásadě jako 

zdravý, reflektující vývoj na trhu práce 

včetně růstu produktivity,“ míní Dlouhý 

(Diro 2018b). V důsledku zásahů ze 

strany státu ale „dochází k deformaci 

mezd,“ uvedla Hospodářská komora 

(ČT24 2018c). 

 

O zvyšování minimální mzdy rozhoduje 

v České republice vláda. Probíhají sice 

jednání v rámci vládní tripartity, 

zástupci státu, zaměstnavatelé a odbory 

se ale na optimální částce zpravidla 

neshodnou. Zaměstnavatelé proto 

dlouhodobě žádají, aby měl růst jasná 

pravidla, byl předvídatelný, a hlavně 

nezávislý na politické reprezentaci. Svaz 

průmyslu a dopravy už dříve uvedl, že 

by se měl navázat na vývoj průměrné 

mzdy, HDP a cen. Prezident Svazu 

Jaroslav Hanák v rozhovoru pro ČT 

uvedl, že Svaz podporoval zavedení 

valorizačního koeficientu, který měl 

začínat na 40 % průměrné mzdy. 

„Čekali jsme, že takto nastartujeme 

mechanismus, aby se minimální mzda 

nemohla pořád stávat populistickou 

věcí před volbami, které většinou 

zneužívají levicové strany a někdy  

i některá odborová centrála,“ řekl 

Hanák (ČT24 2018e). S koeficientem 

uvedeným v návrhu MPSV ve výši 50 % 

Svaz průmyslu nesouhlasí, neboť „zvýšit 

minimální mzdu meziročně o taková 

procenta je nezodpovědné. Zvláště  

v ekonomice, která se pomaličku může 

dostat do problémů“, podotkl Hanák  

s odkazem na zhoršující se prognózy 

dalšího vývoje národního hospodářství.  

Situace v okolních státech 

Jaká je situace v sousedních státech? 

Výše minimální měsíční mzdy je 

v České republice v porovnání s jejími 

sousedy nejnižší. Slovensko, Německo  

i Polsko mají zákonem stanovenou 

minimální mzdu vyšší. Rakousko je pak 

zcela specifický případ, protože 

minimální mzda je v zemi upravována 

prostřednictvím kolektivních smluv.   

 

Německo 

V případě Německa, jak jsme již uvedli 

výše, je minimální mzda zákonem 

zavedena pouze od roku 2015, kdy ji 

představila kancléřka Angela 

Merkelová na úrovni 8,50 € na hodinu 

nebo 48 % mediánu platu zaměstnanců 

na plný úvazek. V té době ji pobíraly cca 

3 miliony zaměstnanců. Další plány 

předpokládají její každoroční 

navyšování až na úroveň 9,35 € za 

hodinu v roce 2020. Zvyšování 

minimální mzdy argumentují zejména 

pozitivním dopadem na zvyšování 

výdajů domácností, tedy nárůstem 

poptávky, které pomohou udržet chod 

ekonomiky (zejména jako reakce na 

ochranářská opatření D. Trumpa, které 

ve značné míře ohrožují růst exportu 

Německa). Navyšování minimální 

mzdy doporučuje Německu rovněž 

Mezinárodní měnový fond a OECD, což 

pozitivně přivítal tamní ministr práce 

Hubertus Heil, a po dohodě s odbory  

a zaměstnanci proto bude další nárůst 

minimálních mezd následovat. Ani  

v Německu však není situace ideální. 

Nejčastějším problémem je, že 

navzdory navýšení minimální mzdy na 

odpracovanou hodinu, zaměstnanci  

v konečné měsíční výplatě nedostanou 

více peněz, protože je jim jejich 
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pracovní doba (ne)dobrovolně zkrácena  

a odpracují tak méně hodin než předtím 

(Nienaber 2018).  

 

Specifikem však je, že navzdory přívalu 

migrantů a zavedení minimální mzdy, 

míra nezaměstnanosti se v Německu 

rekordně snížila od roku 2015, a po 

České republice je druhá nejnižší 

v Evropě. Tento fakt potvrdil i nový 

výzkum z Londýnské školy ekonomie a 

politologie (LSE). Studie, publikovaná 

jako diskusní dokument Centra pro 

výzkum hospodářské politiky (CEPR), 

je první svého druhu, která zkoumá širší 

důsledky německé minimální mzdové 

politiky na plat a regionální migraci. 

Německé regiony jsou charakteristické 

obrovskými rozdíly v úrovni 

produktivity a platů, například 

pracovníci v Bavorsku mají typicky 

vyšší průměrné mzdy než například 

zaměstnanci v Mecklenburgu, který se 

nachází v blízkosti hranic s Polskem na 

severovýchodě Německa. Politika 

minimální mzdy a její zavedení tedy 

měla větší dopad právě na chudší 

regiony Německa, kde více pracovníků 

získává nižší měsíční plat. Naopak 

mnohem nižší dopad mělo zvýšení 

minimální mzdy v regionech 

„bohatších“ (LSE 2018b).  

 

Studie Centra pro výzkum hospodářské 

politiky analyzovala situaci v Německu 

od roku 2011 do roku 2016 a zjištění 

byly překvapující. Zjistilo se, že 

v regionech s nižšími příjmy zůstala 

úroveň zaměstnanosti po zavedení 

minimální mzdy nezměněna a zároveň 

se v roce 2015 začala nezaměstnanost 

v těchto regionech snižovat. Dr. Gabriel 

Ahlfeldt, docent v oboru Městské 

ekonomiky a územního rozvoje na 

Oddělení geografie a životního 

prostředí, uvedl: „Skutečnost, že 

pozorujeme politicky vynucené zvýšení 

mezd bez ztráty pracovních míst, 

znamená, že pracovníci byli placeni pod 

jejich marginálním produktem. To není 

v souladu se standardním modelem 

ekonomiky práce a naznačuje, že 

zaměstnavatelé si mohou dovolit platit 

vyšší mzdy osobám s nízkým příjmem. 

Celkově se zdá, že politika minimální 

mzdy vedla k určitému snížení 

nerovností mezi jednotlivci a regiony“ 

(LSE 2018b; originál studie dostupný 

zde). 

 

Rakousko 

V Rakousku sehrávají při určování výše 

minimální mzdy klíčovou úlohu sociální 

partneři, kteří vyjednávají podmínky  

s federální vládou. Mezi nejdůležitějších 

sociálních partnerů patří: Rakouská 

federace odborových svazů, Pracovní 

komora, Federální hospodářská 

komora, Rakouska zemědělská komora. 

Uvedení sociální partneři se dohodli  

o úpravě minimální mzdy implementací 

meziodvětvové měsíční minimální 

mzdy ve výši 1 500 €. Nová minimální 

mzda by se měla postupně zavádět 

prostřednictvím odvětvových 

kolektivních smluv do roku 2020, a to 

ve všech odvětvích, kde je minimální 

mzda v současnosti nižší. Každý sektor 

navyšuje na požadovanou úroveň 1500 

€ podle vlastní časové linie. Například, 

nejnižší měsíční příjmy v textilním 

průmyslu k 1. prosinci 2018 dosáhnou 

nárůst z 1325 € na 1500 €.  

 

V roce 2020 by mělo proběhnout 

celostátní průzkum a vyhodnocení, zda 

byl plán zvýšení minimální mzdy na 

stejnou úroveň ve všech odvětvích 

https://cepr.org/active/publications/discussion_papers/dp.php?dpno=13005
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úspěšný. K říjnu 2017 pracovalo  

v Rakousku přibližně 300 000 

zaměstnanců, na které se vztahuje 

kolektivní smlouva na mzdu nižší, než je 

1500 €. Nejvíce z nich je zaměstnaných 

v hotelech a restauracích (34 %)  

a v obchodě (15 %) (Eurofound 2017b). 

Kolektivními smlouvami je v zemi 

pokryto cca 98 % pracovních pozic 

(Eurofound 2017b).  

 

Slovensko  

Podle nejnovějších dat z Eurostatu je 

minimální mzda na Slovensku vyšší než 

v České republice. V roce 2018 činila 

minimální mzda na Slovensku 480€, 

v ČR je to 478 € (Eurostat 2018a). 

„Veřejnosti při předkládání vzorů 

hodných následování už ale nesdělí, že 

má Slovensko vedle vyšší minimální 

měsíční mzdy dlouhodobě i vyšší 

nezaměstnanost než v České republice“ 

komentoval rozdíl mezi republikami 

Vladimír Dlouhý, prezident 

Hospodářské komory ČR (Diro 2018a). 

 

Konfederace odborových svazů na 

Slovensku navrhovala nárůst 

minimální mzdy do roku 2019 na 

úroveň 635 €, což je podle 

zaměstnavatelů nereálný požadavek. 

Takové zásadní navýšení podle 

odborníků a představitelů Asociace 

zaměstnavatelských svazů a sdružení 

(AZZZ) nemá žádnou oporu v reálných 

ekonomických ukazatelích. Navyšování 

minimální mzdy zároveň ovlivňuje  

i rozpočet státu, protože zásadně 

ovlivňuje i mzdy ve veřejném sektoru. 

„Dovoluji si připomenout, že z hlediska 

celkového vývoje minimální mzdy na 

Slovensku bylo navýšení minimální 

mzdy již v roce 2018 i nejvyšším 

zvýšením za poslední roky, konkrétně  

o 10,34 %," řekl předseda AZZZ SR 

Tomáš Malatinský (TASR 2018). 

Zaměstnavatelé vidí reálný nárůst 

minimální mzdy do příštího roku na 

úrovni 505 € a upozorňují, že  

k problematice třeba přistupovat 

zejména jako k veličině ekonomické  

a ne politické, kterou se v posledním 

období stala (TASR 2018).  

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí SR 

již předložilo návrh Hospodářské  

a sociální radě SR na zvýšení minimální 

mzdy ze současných 480 € na 520 € 

(SITA 2018). Minimální měsíční mzda 

by tak měla růst rychleji než průměrný 

plat, který na Slovensku zaostává za 

vyspělými zeměmi západní Evropy i za 

Českou republikou. Ten podle prognózy 

slovenské centrální banky stoupne  

v tomto i v příštím roce shodně o 5,8 

procenta. V letošním roce průměrný 

plat v zemi překročil poprvé hranici 

1000 eur (investicniweb.cz 2018).  

 

Pár dat na závěr 

Jak bylo uvedeno výše, cílem současné 

ministryně práce je to, aby úroveň 

minimální měsíční mzdy v Česku 

dosahovala 50 % měsíční průměrné 

mzdy. Na obrázku níže můžete vidět 

výši průměrné měsíční mzdy  

v jednotlivých evropských státech.  

 

Na základě porovnání dat s grafem č.1 

(viz výše) můžeme konstatovat, že ani 

v jednom ze sousedních států Česka 

(Slovensko, Rakousko, Německo) 

nedosahuje výše minimální mzdy 

úrovně poloviny mzdy průměrné. Na 

Slovensku činí minimální mzda 480 € 

(Eurostat 2018a) a průměrná mzda 

představuje 1138 €. V Rakousku by 

měla být minimální mzda do roku 2020  
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Obr. 4: Průměrná měsíční mzda v Evropě. 

Zdroj: wikipedia.org, 2018. 

 

ve výši 1500 € (Eurofound 2017b), 

současná průměrná mzda představuje 

3632 €. V Německu je minimální mzda 

ve výši 1498 € (Eurostat 2018a)  

a průměrná mzda je 3771 €. V Česku 

činí minimální mzda 469 € (Eurostat 

2018a), mzda průměrná pak 1233 €. 

 

Výše minimální měsíční mzdy v České 

republice patří k těm nejnižším 

z 22 zemí Evropské unie, které mají 

minimální mzdu na celostátní úrovni 

stanovenou. V posledních letech ovšem 

docházelo k jejímu rychlému zvyšování. 

Vláda Bohuslava Sobotky dokonce 

stanovila cíl, aby minimální mzda činila  

 

 

 

40 % průměrné mzdy. Letos jsme už 

těsně pod touto hranicí (cca 38,5 %). 

Současná ministryně práce je v tomto 

ohledu ještě ambicióznější. Návrh 

MPSV na navýšení minimální měsíční 

mzdy o 1 500 Kč v příštím roce 

a valorizační koeficient na úrovni 50 % 

průměrné mzdy ale ještě není schválen 

a vláda o něm bude dále jednat. 

Samotný návrh ovšem podle zástupců 

podnikatelů popírá princip sociálního 

dialogu. 

 

Růst minimální mzdy o 1500 korun má 

podle ministerstva práce posílit 

motivaci k práci, zajistit lidem příjem 

zdroj:%20https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_average_wage
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bez dodatečných sociálních dávek  

a přiblížit český nejnižší výdělek 

částkám v ostatních vyspělých zemích. 

Podle kupní síly má Česko v Evropské 

unii čtvrtou nejnižší minimální mzdu,  

a to po Bulharsku, Lotyšsku a Litvě 

(Hovorka 2018). 

 
Obr. 5: Srovnání minimální mzdy podle 

standardu kupní síly (PPS). 

 
Zdroj: měšec.cz, data: Eurostat, 2018. 

Současný návrh valorizačního 

mechanismu ale nebere v potaz budoucí 

vývoj českého hospodářství – pracuje 

pouze se zpětnými ukazateli. V praxi by 

tak mohla být minimální měsíční mzda 

dále navyšována i v době ekonomické 

recese, což by mělo zásadní vliv na 

nezaměstnanost v zemi. Valorizační 

mechanismus by proto měl být podle 

mnohých odborníků založen spíše na 

prognózách ekonomického vývoje MF 

ČR a na mediánovém příjmu, který 

v sobě neodráží extrémy tak jako 

průměrná mzda. Na tu totiž většina 

obyvatel ČR stále nedosáhne. 

 

 

  

https://www.mesec.cz/clanky/minimalni-mzda-ma-znovu-vyrazne-rust-v-evrope-mame-jednu-z-nejnizsich/
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