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Abstrakt: Příspěvek obsahuje údaje o vývoji minimální mzdy v prostředí 
České republiky po roce 1989, její dopad na náklady práce, cenu práce 
a následné reálné zdanění práce v letech 2008-2016. Zabývá se institutem 
minimální mzdy, zaručené mzdy, průměrné mzdy a vztahem mezi nimi. Cílem 
příspěvku je představit kritéria měření, která charakterizují daňové zatížení 
práce především dle ukazatele celkového zdanění práce a reálného zdanění 
práce ve sledovaném období roku 2008-2016 bez přihlédnutí ke státním 
programům podpory podnikání, dotací, subvencí a pobídek.  
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Abstract: The paper contains data on the development of the minimum wage 
in the Czech Republic after 1989, its impact on the labour expenditures, 
on the labour costs and on the subsequent effective taxation of labour in the 
years 2008 - 2016. It deals with the institute of the minimum wage, 
the guaranteed wage, the average wage and the relationship among them. 
The aim of this paper is to present the measurement criteria that characterize 
the tax burden on labour, especially in accordance with the indicator 
of overall labour taxation and of effective labour taxation in the period 
of 2008 - 2016 without taking into account the state programmes promoting 
entrepreneurship, grants, subsidies and financial incentives. 
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1 ÚVOD 
Při zkoumání vývoje minimální mzdy musíme učinit malý exkurs do hlubší 
historie. Vůbec poprvé byla zřejmě zavedena [26] na Novém Zélandu v roce 
1894.  

V Evropě jsme byli zřejmě jedni z prvních, kdo začal minimální mzdu 
používat pro některé velmi málo placené profese a to v roce 1919. 

Minimální mzda byla v době socialismu spojována s prvními tarifními třídami 
mzdových stupnic. V letech 1950 a 1964 byly ratifikovány dvě základní 
úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP) týkající se minimálních mezd 
(Úmluva č. 26 a č. 99). Obě byly po rozdělení Československa ratifikovány 
i Českou republikou.  

S minimální mzdou úzce souvisí také skutečná cena práce, zejména náklady, 
vynaložené zaměstnavatelem. Zajímavý je vztah mezi skutečně vyplacenou 
mzdou a odvody zaměstnavatele i zaměstnance. 

Naše pojednání navazuje na vlastní výzkum [29], jehož výsledkem byla naše 
konstrukce ukazatele reálného zdanění práce (RZP). Náš ukazatel umožňuje 
netradiční pohled na podle našeho názoru reálné zdanění práce. 

V příspěvku jsou použity metody deskripce, analýzy, syntézy a následné 
komparace empirických dat. 

2 MINIMÁLNÍ MZDA A CENA PRÁCE 

2.1 VÝVOJ MINIMÁLNÍ, ZARUČENÉ A PRŮMĚRNÉ MZDY 

Ve svém pojednání se zabýváme vývojem minimální mzdy a tzv. zaručené 
mzdy ve vztahu k průměrné mzdě a souvislostem s cenou práce po roce 1989. 

První minimální mzda po roce 1989 byla stanovena vládním nařízením 
z února 1991 [01] ve výši 2.000 Kč a do roku 2006 byla upravována vládními 
nařízeními [01] až [19], ke změně došlo vládním nařízením 567/2006 Sb. 

Zákon [02] přikázal vládě vydat vládním nařízením minimální mzdové tarify, 
odrážející složitost, odpovědnost a namáhavost práce. Vláda nařízením 
[03] s platností od roku 1992 nařídila minimální mzdu ve výši 2.200 Kč 
a stanovila 12 tarifních stupňů v rozmezí od 2.200 do 4.450 Kč. V roce 1995 
[07] byla vládou Václava Klause od 1996 zvýšena minimální mzda 
na 2.500 Kč. Co bylo ale zajímavé, v tomto vládním nařízení byly stanoveny 
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jen tři tarifní stupně pro minimální měsíční mzdu včetně charakteristik ve výši 
2.500, 3.100 a 4.300 Kč. 

V roce 1998 [09], [10] byla vládou Miloše Zemana od roku 1999 zvýšena 
minimální mzda na 3.250 Kč, ale zachovány tři tarifní stupně v rozmezí 
3.250, 4.050 a 4.600 Kč. V roce 1999 [11] od července 1999 byla zvýšena 
minimální mzda na částku 3.600 Kč a byly ještě zachovány tři tarifní stupně. 

K výrazné změně došlo v listopadu 1999 [12], kdy byla zvýšena od roku 
2000 minimální mzda na 4.000 Kč, a bylo zavedeno znovu 12 minimálních 
mzdových tarifních stupňů. Od července roku 2000 byla opět zvýšena a to 
na 4.500 Kč. Následovalo pravidelné zvyšování minimální mzdy za vlád 
premiérů Zeman, Špidla, Sobotka až na 7.955 Kč od 1.7.2006. Topolánkova 
vláda zvýšila minimální mzdu [21] na 8.000 Kč od 1.1.2007, což vydrželo 
až do roku 2012. Úřednická Rusnokova vláda ji zvýšila od 1.8.2013 [22] 
na 8.500 Kč. 

Další zvyšování bylo v rukou Sobotkovy vlády [23] – od 1.1.2015 vzrostla 
na 9.200 Kč, od 1.1.2016 vzroste [24] na 9.900 Kč. 

V roce 2007 byl zaveden pojem „zaručená mzda“, který na rozdíl 
od minimální mzdy stanoví nejnižší cenu práce s ohledem na složitost 
a namáhavost vykonávané práce. Nejnižší úrovně zaručené mzdy je uveden 
pro týdenní pracovní dobu 40 hodin, jsou zařazeny do 8. pracovních skupin. 
Příspěvek je zaměřen na podnikatelskou sféru, nezohledňuje práci 
ve ztíženém pracovním prostředí ani výjimky u osob se zdravotním 
postižením. 

Tabulka 1 ukazuje poměr mezi průměrnou měsíční mzdou a minimální 
mzdou. Přepočet průměrné mzdy na medián je proveden údajem OECD 
z roku 2010, a činil 85,2 %. Vzhledem k těžko dostupným informacím bylo 
toto procento použito i pro roky 2011-2015.  
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Tabulka 1: Poměr minimální měsíční mzdy k průměrné měsíční mzdě 

Rok 

Minimální 
měsíční 
hrubá 
mzda 

(MMM) 

(v Kč) 

Průměrná 
měsíční 

hrubá mzda 
(PMM) 

(v Kč)*) 

Medián 
(Me) 

(v Kč) 

Index 
MMM/PMM 

 

Index 

MMM/Me 

1991/únor 2 000 3 792     - 0,53 - 

1992 2 200 4 644  - 0,47 - 

1993 2 200 5 904 - 0,37 - 

1995 2 200 8 307 - 0,26 - 

1996 2 500 9 825 - 0,25 - 

1997 2 500 10 802 - 0,23 - 

1998 2 650 11 801 - 0,22 - 

1999/leden 3 250 12 797 - 0,25 - 

1999/červenec 3 600 12 797 - 0,28 - 

2000/leden 4 000 13 219 - 0,29 - 

2000/červenec 4 500 13 219 - 0,33 - 

2001 5 000 14 378 - 0,35 - 

2002 5 700 15 524 - 0,37 - 

2003 6 200 16 430 - 0,38 - 

2004 6 700 17 466 - 0,38 - 

2005 7 185 18 344 - 0,39 - 

2006/leden 7 570 19 546 - 0,39 - 

2006/červenec 7 955 19 546 - 0,41 - 

2007 8 000 20 957 - 0,38 - 
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2008 8 000 22 592 - 0,35 - 

2009 8 000 23 344 - 0,33 - 

2010 8 000 23 864 20 407 0,34 0,39 

2011 8 000 24 455 20 836 0,33 0,38 

2012 8 000 25 067 21 357 0,32 0,37 

2013 srpen 8 500 25 035 21 330 0,32 0,40 

2014 8 500 25 219 21 487 0,34 0,40 

2015 9 200 26 287*   22 398 0,35  0,41 

2016 9 900 - - - - 

        Zdroj: MPSV a vlastní výpočet *) ČSÚ 2. čtvrtletí 2015 

Z tabulky 1 je patrné, že zvyšování minimální mzdy se neřídí žádným 
objektivním kritériem, je vždy rozhodnutím politickým, někdy konsensem 
sjednaným na tripartitě. Je-li údaj OECD z roku 2010 validní, pak minimální 
mzda dosahuje cca 40 % průměrné mzdy, o niž víme, že je silně 
nadhodnocená vysokopříjmovými skupinami zaměstnanců a že ji dosahuje jen 
malá část zaměstnanců v nízkopříjmové skupině. V důsledku tohoto zkreslení 
je zvyšování minimální mzdy vyšší než by odpovídalo skutečným potřebám 
a silně deformuje pracovní trh zejména v oblastech s vysokou 
nezaměstnaností, neboť v některých odvětvích a profesích zvyšuje cenu práce 
nad produktivní přínos zaměstnanců. Argumenty o vyplácení peněz „bokem“ 
nad nízkou minimální mzdou jsou v tomto případě pochybné a mohou 
se týkat jen zanedbatelného počtu případů u činností, které jsou pochybné 
ve své podstatě, nemají s legální podnikatelskou činností nic společného 
a jichž se jakákoliv legislativní opatření státu nijak nedotknou.   
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Tabulka 2: Vztah nejnižší úrovně zaručené mzdy k minimální mzdě 

Skupina 

Nejnižší úroveň zaručené 
mzdy 

dle skupin prací v roce 2015 

(v Kč za měsíc) 

Rozdíl 
k minimální 

hrubé mzdě (v 
Kč) 

Poměr k minimální 
hrubé mzdě 

 (v  %) 

1. 9 200 - - 

2. 10 200 1 000 112 

3. 11 200 2 000 122 

4. 12 400 3 200 135 

5. 13 700 4 500 149 

6. 15 100 5 900 164 

7. 16 700 7 500 182 

8. 18 400 9 200 200 

Zdroj: vlastní výpočet dle platné legislativy 

Jak je vidět z tabulky 2, ani nejnižší úroveň zaručené mzdy se zřejmě neřídí 
žádnou matematickou logikou, v 8. skupině dosahuje 100 % nárůstu mzdy 
ve skupině první a je problematické, zda stanovení skupin s výjimkou 
té základní - první, ochraňující práci těch nejméně kvalifikovaných 
zaměstnanců, má vůbec nějaký význam. 

2.2 CENA PRÁCE 

Mzdové náklady patří mezi nejvyšší položky nákladů u většiny firem. 
Celkové zdanění práce (CZD) vyjadřuje poměr mezi čistou mzdou 
a celkovým nákladem zaměstnavatele. Tento ukazatel je všeobecně známý.   

K reálnému zdanění práce (RZP) zaměstnance dospějeme tak, že vypočítáme 
podíl daňových odvodů (DO), které jsou sráženy zaměstnanci spolu s částí 
odvodů zaměstnavatele k čisté mzdě (ČM), kterou zaměstnanec obdrží. 
Ukazatel RZP byl představen v článku SADOVSKÝ, Z., MATĚJKOVÁ, J.: 
Zdanění práce v České republice [29].  
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V Tabulce 3 jsou uvedeny příjmy zaměstnance, které jsou rozdělené do osmi 
skupin dle nejnižší zaručené mzdy platné od roku 2007 do roku 2012 a část 
roku 2013. Celkové a reálné zdanění práce je uvedeno od roku 2008 z důvodu 
změny v počítání daňového základu pro výpočet mzdy. Je zřejmé, že nejvyšší 
míra celkového zdanění postihuje vyšší skupiny prací.  

Tabulka 3: Celkové a reálné zdanění práce dle skupin prací v letech 2008-2012 
Skupina Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc Průměrná 

mzda 
2012  prací 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 HM 8 000 8 900 9 800 10 800 12 000 13 200 14 600 16 100 25 101 

 PZ ZL 720 801 882 973 1080 1188 1314 1449 2259 

 PS ZL 2000 2225 2450 2700 3000 3300 3650 4025 6275 

 PZ ZC 360 401 441 486 540 594 657 725 1130 

 PS ZC 520 579 637 703 780 858 949 1047 1632 

 SHM 10 720 11 926 13 132 14 472 16 080 17 688 19 564 21 574 33 635 

 ZDP 10 800 12 000 13 200 14 500 16 100 17 700 19 600 21 600 21 600 

 DPS 1 620 1 800 1 980 2 175 2 415 2 655 2 940 3 240 3 240 

 DPO=DZP1 0 0 0 105 345 585 870 1 170 1 170 

 ČM 7 119 7 921 8 722 9 506 10 335 11 163 12 124 13 159 21 170 

 DO 3 600 4 005 4 410 4 967 5 745 6 525 7 440 8 415 12 465 

 CZD v % 33,59 33,58 33,58 34,31 35,73 36,89 38,03 39,01 37,06 

 RZP v % 50,57 50,56 50,56 52,25 55,59 58,45 61,37 63,95 58,88 

 Zdroj: vlastní výpočet dle platné legislativy (Sadovský, Matějková 2015) 

Legenda: 

PZ ZL = zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem  

ZDP = základ pro daň z příjmů 

PZ ZC = zdravotní pojištění srážené zaměstnanci   

HM = hrubá mzda 
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PS ZL = sociální pojištění placené zaměstnavatelem   

DPS = daň před slevou 

PS ZC = sociální pojištění srážené zaměstnanci   

DZP = daň z příjmů 

SHM = superhrubá mzda      

DPO = daň po slevě 

DO = celková odvodová povinnost     

ČM = čistá mzda  

CZD = celkové zdanění      

RZP = reálné zdanění práce 

V následující Tabulce 4 jsou uvedeny příjmy zaměstnance, které jsou 
rozdělené do osmi skupin dle nejnižší zaručené mzdy platné v letech 2013 
a 2014.  
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Tabulka 4: Celkové a reálné zdanění práce dle skupin prací v letech 2013-2014 
Skupina Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc Průměrná mzda 

prací 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2013 2014 

HM 8 500 9 400 10 400 11 400 12 600 13 900 15 400 17 000 25 035 25 219 

PZ ZL 765 846 936 1027 1134 1251 1386 1530 2253 2270 

PS ZL 2125 2350 2600 2850 3150 3475 3850 4250 6259 6305 

PZ ZC 383 423 468 513 567 626 693 765 1127 1135 

PS ZC 553 611 676 742 819 904 1001 1105 1627 1639 

SHM 11 390 12 596 13 936 15 276 16 884 18 626 20 636 22 780 33 547 33 793 

ZDP 11 400 12 600 14 000 15 300 16 900 18 700 20 700 22 800 22 800 22 800 

DPS 1 710 1 890 2 100 2 295 2 535 2 805 3 105 3 420 3 420 3 420 

DPO=DZP1 0 0 30 225 465 735 1 035 1 350 1 350 1 350 

ČM 7 564 8 366 9 226 9 920 10 749 11 636 12 671 13 780 20 931 21 095 

DO 3 825 4 230 4 710 5 357 6 135 6 990 7 965 9 000 12 616 12 699 

CZD v  % 33,59 33,58 33,80 35,06 36,34 37,53 38,60 39,51 37,61 37,58 

RZP v % 50,57 50,56 51,05 54,00 57,08 60,07 62,86 65,31 60,27 60,20 

Zdroj: vlastní výpočet dle platné legislativy (Sadovský, Matějková 2015) 

Tabulka 5 počítá s příjmy zaměstnance, které jsou rozdělené do osmi skupin 
dle nejnižší zaručené mzdy roku 2015 a Tabulka 6 roku 2016.  
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Tabulka 5: Celkové a reálné zdanění práce dle skupin prací v roce 2015 
Skupina Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc Průměrná 

mzda prací 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

HM 9 200 10 200 11 200 12 400 13 700 15 100 16 700 18 400 25 219 

PZ ZL 828 918 1008 1117 1233 1359 1503 1656 2270 

PS ZL 2300 2550 2800 3100 3425 3775 4175 4600 6305 

PZ ZC 414 459 504 558 617 680 752 828 1135 

PS ZC 598 663 728 807 891 982 1086 1196 1639 

SHM 12 328 13 668 15 008 16 616 18 358 20 234 22 378 24 656 33 793 

ZDP 12 400 13 700 15 100 16 700 18 400 20 300 22 400 24 700 24 700 

DPS 1 860 2 055 2 265 2 505 2 760 3 045 3 360 3 705 3 705 

DPO=DZP1 0 0 195 435 690 975 1 290 1 635 1 635 

ČM 8 187 9 078 9 773 10 600 11 503 12 464 13 573 14 741 20 810 

DO 4 140 4 590 5 235 6 017 6 855 7 770 8 805 9 915 12 984 

CZD v % 33,59 33,58 34,88 36,21 37,34 38,40 39,35 40,21 38,42 

RZP v % 50,57 50,56 53,57 56,76 59,59 62,34 64,87 67,26 62,39 

Zdroj: vlastní výpočet dle platné legislativy (Sadovský, Matějková 2015) 
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Tabulka 6: Celkové a reálné zdanění práce dle skupin prací v roce 2016 
Skupina Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc 

prací 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

HM 9 900 10 900 12 100 13 300 14 700 16 200 17 900 19 800 

PZ ZL 891 981 1089 1198 1323 1458 1611 1782 

PS ZL 2475 2725 3025 3325 3675 4050 4475 4950 

PZ ZC 446 491 545 599 662 729 806 891 

PS ZC 644 709 787 866 956 1053 1164 1287 

SHM 13 266 14 606 16 214 17 822 19 698 21 708 23 986 26 532 

ZDP 13 300 14 700 16 300 17 900 19 700 21 800 24 000 26 600 

DPS 1 995 2 205 2 445 2 685 2 955 3 270 3 600 3 990 

DPO=DZP1 0 135 375 615 885 1 200 1 530 1 920 

ČM 8 810 9 566 10 394 11 221 12 198 13 218 14 401 15 702 

DO 4 455 5 040 5 820 6 602 7 500 8 490 9 585 10 830 

CZD v % 33,59 34,51 35,89 37,04 38,07 39,11 39,96 40,82 

RZP v % 50,57 52,69 55,99 58,84 61,49 64,23 66,56 68,97 

 Zdroj: vlastní výpočet dle platné legislativy (Sadovský, Matějková 2015) 

Z výsledků Tabulek 3 až 6 je patrné, že nejvyšší míra celkového zdanění 
se u vyšší skupiny prací v průběhu let stále zvyšuje. Do roku 2015 se daňové 
a odvodové zatížení u průměrné mzdy dá přirovnat cca k 6 skupině prací, 
pro 7 a 8 je reálné zdanění ještě vyšší.  

Ukazatel RZP má vyšší pro zaměstnavatele i odbornou veřejnost zajímavější 
vypovídací schopnost než ukazatel CZD. Reálné zdanění práce zaměstnanců 
dosahující téměř 70 % je příliš vysoké a nepodporuje růst zaměstnanosti.  
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3 VÝSLEDKY 
Dle údajů OECD [25] za rok 2010 dosahuje v Česku medián 
85,2 % průměrné mzdy. Medián mezd tak odpovídá přibližně měsíční hrubé 
mzdě ve výši 20 407 Kč. Čím větší rozdíl mezi průměrnou mzdou 
a mediánem, tím vyšší mzdová nerovnost v zemi existuje. Podle uvedeného 
zdroje spodních 10 % obyvatel dosahuje 49,3 % průměrné mzdy. V Česku 
patří mezi deset procent nejlépe vydělávajících občanů zaměstnanci 
s měsíčním příjmem nad 1,531násobek průměrné mzdy. Tuto podmínku 
splňují všichni zaměstnanci s měsíčním hrubým příjmem nad 36 669 Kč. 

Naproti tomu zaměstnanci s měsíční mzdou pod úrovní 0,493násobku 
průměrné mzdy patří mezi deset procent nejhůře ohodnocených zaměstnanců. 
Finanční hranice je 11 808 Kč. 

Průměrný nebo vyšší plat má zhruba třetina lidí pracujících v Česku. Průměr 
je zkreslen extrémně vysokými příjmy malé skupiny lidí. Převažující většina 
zaměstnanců dosahuje příjmů dva až tři tisíce pod průměrnou mzdou. V reálu 
nejvíce rostou příjmy vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, zatímco mzdy 
nejhůře hodnocených zaměstnanců s výjimkou posledních úprav rostly 
výrazně pomaleji. Dochází k situaci, že v Česku se příjmové nůžky 
v posledních letech rok od roku více rozevírají.  

Je otázkou, zda je vůbec v tržním hospodářství objektivně nutný institut 
minimální mzdy.  

Je-li cílem zákonem stanovené minimální mzdy ochrana těch nejnižších 
příjmových skupin zaměstnanců, potom není zřejmé, proč je nutné chránit 
vyšší příjmové skupiny, které evidentně v praxi ochranu nepotřebují 
a u podnikatelských subjektů nemají význam. Ze statistik je zřejmé, že růsty 
platů nepodnikatelské sféry jsou dlouhodobě o něco vyšší.  

Podle našeho názoru je stanovení minimální mzdy ve sféře podnikání, snad 
kromě 1. skupiny prací, tedy opravdu té základní minimální mzdy, zbytečné 
a jen zkresluje a zamlžuje rozdíly mezi růstem platů ve veřejné správě a sféře 
subjektů, které přispívají do státního rozpočtu.  

Kromě toho má minimální mzda vliv na náklady práce. Ze statistik vyplývá, 
že v cca 6 zemích, které nemají stanovenu minimální mzdu, je nejmenší 
nezaměstnanost [31]. 
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Druhým problémem je stanovení výše minimální mzdy a jejího růstu. 
Z tabulky 1 je zřejmé, že zvyšování minimální mzdy bylo vždy především 
politickým rozhodnutím bez reálného ekonomického podkladu. Argumentace 
průměrnou měsíční mzdou je velmi problematická, jak jsme již uvedli 
v předchozí části, silně ovlivněná vysoce nadstandardními platy a odměnami 
malé skupiny „zaměstnanců“. 

 Ze statistických dat, shromažďovaných oficiálním výkaznictvím, nelze 
medián spolehlivě zjistit, zůstává nám tedy jediný ukazatel, kterým je právě 
nepřesná průměrná hrubá mzda. 

Kromě již zmíněného ukazatele reálného a celkového zdanění práce 
představeného v kapitole 2.2 se v praxi využívá celá řada ukazatelů měřících 
zdanění práce z makro i mikroekonomického pohledu. Jedná se například 
o měření implicitních sazeb na práci podle Evropské komise ITR L, daňové 
zatížení faktoru práce, celkové zatížení práce, atd.  

Jourmad (2001) popisuje, že podle modelů Evropské komise vyvolává pokles 
zdanění práce o 1 % HDP v dlouhodobém růstu zaměstnanost o 0,97 %. Další 
pohled je z mikroekonomického pohledu, kde jde o ekonomické metody 
na náhodných souborech domácností, jsou to ekonometrické metody 
na náhodných výběrových souborech (WFTC –IFS), dále metody vytvořené 
na základě úplných dat o příjemcích sociálních dávek (VUPSV) a metody 
tvorby mikrosimulačních modelů postavených na datech ze statistických 
zjišťování (Jan Pavel, Daniel Münich; EUROMOD) [28] 

Z celé řady ukazatelů je v následujícím textu představen ukazatel implicitní 
sazby z práce, který je vhodný pro porovnání zdanění mezi státy, kdy lze dle 
vývoje v letech zhodnotit distorzi v dané zemi. 

Tato klasifikace byla vyvinuta EUROSTATEM. Každý rok je vydána 
v publikaci „Taxation trends in the European Union. Metodologie výpočtu 
je založena na Evropském systému národních účtů ESA95. Informace 
o daňových příjmech jsou získávány od ministerstev financí členských zemí 
EU28. Dle Taxation trends in the European Union 2014 jsou porovnávána 
data  z hlediska implicitních sazeb v letech 2000-2012.  

Vzhledem k tomu, že v České republice je dle českého zákona poměrně široká 
základna pro osobní důchodovou daň, nastává metodický problém užití tohoto 
ukazatele. Touto problematikou se zabývá Vítek (2008). 
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4 DISKUSE A ZÁVĚRY 
Institut minimální mzdy má nejen v České republice nesmiřitelné zastánce 
i odpůrce. Obě strany používají pro svou argumentaci celou řadu 
kvalifikovaných studií s opačnými závěry [26]. 

Příznivci: 

 snižování chudoby nízkopříjmových skupin, 

 snižování nerovnosti příjmů, 

 odstraňování nekalé konkurence firem zneužíváním levné pracovní 
síly, 

 zaručená minimální mzda je motivací pro nízkopříjmové skupiny 
zaměstnanců a zárukou faktu, že se vyplatí pracovat.  

Odpůrci: 

 institut minimální mzdy je hrubý zásah státu do volného trhu, 

 deformuje možnosti volby vztahu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, 

 způsobuje tržní neefektivity, vede k poklesu zaměstnanosti. 
 

Dalším problémem je rozdílnost vlivu existence institutu minimální mzdy 
například mezi Prahou (zde existence minimální mzdy nemusí působit 
problémy) jako extrémem na straně jedné a okresy s nejvyšší 
nezaměstnaností.  

Z naší analýzy vyplynuly tyto alternativní návrhy: 

Alternativa A - zcela zrušit institut minimální zaručené mzdy pro 
podnikatelskou sféru. 

Alternativa B - institut minimální mzdy ponechat 

 v podnikatelské sféře jen pro první skupinu prací, ve sféře veřejné 
správy podle tabulek, 

 minimální mzdu stanovit vždy ve výši maximálně 0,3 průměrné mzdy, 

 místo zvyšování minimální mzdy upravit sociální dávky v hmotné 
nouzi tak, aby jejich výše motivovala k zapojení do pracovního 
procesu. 
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Očekávané přínosy: 
 snížení nezaměstnanosti,  

 snížení nákladů práce, 

 odstranění deformací trhu práce, 

 objektivizace reálného poměru mezi rozdílností platů ve veřejné sféře 
a mzdami ve sféře podnikatelské. 

Nezanedbatelným přínosem tohoto řešení by byl objektivní ukazatel 
rozdílnosti platů a mezd ve státní a soukromé sféře, který by mohl být velmi 
zajímavý při rozhodovacím procesu zvyšování minimální mzdy 
pro zaměstnance, placené ze státního rozpočtu. 

Cena práce v České republice je i podle standardně užívané metodiky díky 
vysokému zdanění (CZD), jedna z nejvyšších [32]. Naše výpočty reálné ceny 
práce (RZP) považujeme za významnější a lépe vystihující reálnou situaci. 
Celkové daňové odvody zaměstnavatele i zaměstnance (tedy daně a pojištění) 
neúměrně zvyšují náklady práce.  

Jediné, byť i politicky obtížně realizovatelné, řešení je snížit náklady státu 
na výdajové straně a snížit daňové zatížení u zaměstnavatelů a zaměstnanců, 
zejména v části odvodů na pojistné. 

Nesporným přínosem snížení nákladů práce by byl i vyšší zájem zahraničních 
firem o působení na českém pracovním trhu. 
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