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THE MINIMUM WAGE IN THE CZECH REPUBLIC 

 

Zdeněk Sadovský, Jitka Matějková 

 

Abstrakt: Minimální mzda a její stanovení není ekonomickou, ale především 

politickou kategorií, silně závislou na složení vlády a parlamentu. Proces 

navyšování minimální mzdy nekoreluje s ekonomickým růstem.  

Příspěvek je zaměřen na vývoj minimální a od toho se odvíjející zaručené mzdy. 

Autoři navrhují nový přístup ke stanovení minimální mzdy, který by nebyl 

závislý na politickém rozhodování, byl dán zákonem podle určitých známých 

kritérií, závislých na objektivních ekonomických údajích. Současně navrhují 

zrušení tzv. zaručené mzdy. 

 

Klíčová slova: minimální mzda, zaručená mzda, hrubý domácí produkt, inflace. 

 

Abstract: The minimum wage and its determination is not an economic, but 

primarily a political category, strongly depending on the constitution of the 

Government and Parliament. The process of increasing the minimum wage 

does not correlate with economic growth.  

The paper deals with the development of the minimum wage and the guaranteed 

wage deriving therefrom. The authors suggest a new approach to the 

determination of the minimum wage, which is not dependent on political 

decisions, which would be enacted by law according to particular known 

criteria, depending on objective economic data. Also, they recommend that the 

so-called guaranteed wage should be cancelled.   

 

Keywords: minimum wage, guaranteed wage, gross domestic product, 

inflation. 
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1 ÚVOD 

Poprvé byla minimální mzda zavedena na Novém Zélandu v roce 1894. [4] 

V Československu došlo k jejímu uplatnění poprvé v roce 1919 a byli jsme 

v Evropě jedni z prvních, kdo začal minimální mzdu používat pro některé velmi 

málo placené profese. To byl původní smysl úpravy a tak by měl zůstat 

dodnes [6].  

Závazná zákonná úprava minimální mzdy byla v ČR (resp. ČSFR) zavedena 

od roku 1991 [7].  Místo plnění původního cíle se z ní stalo silné politické téma, 

závislé na „barevném“ složení vlády a parlamentu, nezávislé na dopadech 

na zaměstnanost, podnikatelskou sféru, míru inflace a zákonitosti 

ekonomického růstu. 

V rámci Evropy v řadě zemí tento institut neexistuje. 

Cílem článku je navrhnout takový přístup ke stanovení minimální mzdy, který 

by nebyl závislý na politickém rozhodování, byl dán zákonem podle určitých 

známých kritérií, závislých na objektivních ekonomických údajích. 

2 K MINIMÁLNÍ MZDĚ 

Cílem minimální mzdy je nepochybně zajistit, aby úroveň nejhůře placených 

zaměstnanců umožňovala jistotu neklesající životní úrovně. Životní úroveň 

ovlivňuje celá řada faktorů, po delším studiu závislostí jsme dospěli ke dvěma 

-  růst inflace a růst ekonomiky. Dle studie [5] růst minimální mzdy, patrný 

v ČR od roku 1999, nepůsobil na zvýšení pracovních ani celkových příjmů 

chudých domácností. Vedle toho minimální mzda významně zatěžuje 

ekonomicky chudší okresy a její růst působí na zvyšování nezaměstnanosti.  

2.1 Vývoj minimální mzdy 

V České republice (dříve ČSFR) byla minimální mzda v současné podobě 

zavedena v roce 1991. Tabulka 1 znázorňuje vývoj měsíční a hodinové 

minimální mzdy v České republice. Zvýšení od 1. ledna 2018 je dvacátou 

změnou této veličiny od jejího zavedení. 
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Tabulka 1: Vývoj minimální mzdy (v Kč) 

Rok 
Minimální měsíční mzda 

(v Kč) 

Hodinová minimální mzda  

(v Kč) 

1991/únor 2000 10,80 

1992 2200 12,00 

1996 2500 13,60 

1998 2650 14,80 

1999/leden 3250 18,00 

1999/červenec 3600 20,00 

2000/leden 4000 22,30 

2000/červenec 4500 25,00 

2001 5000 30,00 

2002 5700 33,90 

2003 6200 36,90 

2004 6700 39,60 

2005 7185 42,50 

2006/leden 7570 44,70 

2006/červenec 7955 48,10 

2007 8000 48,10 

2013 srpen 8500 50,60 

2015 9200 55,00 

2016 9900 58,70 

2017 11000 66,00 

2018 12200 73,20 

Zdroj: Vlastní zpracování dle MPSV 

Tabulka 2 porovnává průměrnou mzdu, minimální mzdu a medián. Průměrná 

mzda je velmi sporný ukazatel s ohledem na zkreslení, způsobované vysokými 

platy malé skupiny zaměstnanců. Obecně platí, že polovina až dvě třetiny 

zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou. Průměrná mzda není v celé 

ČR stejná, jiná je v hlavním městě, jiná v chudších krajích. Pro porovnání byla 

vybrána průměrná mzda a medián ve 3. čtvrtletí roku. Medián mezd má 

kvalitnější vypovídací schopnost. Je o cca 15% nižší než průměrná mzda, více 

se tedy blíží reálným mzdám. To by mělo svůj význam při zjednodušení 

opatření na zákonnou úpravu zvyšování minimální mzdy. Místo odbory často 

zmiňovaného dosahování 40 % nebo v poslední době až 50% průměrné mzdy 

stanovit hodnotu nižší, například 25, 30 nebo 35 % právě s ohledem na medián. 
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Tabulka 2: Vývoj a poměr mediánu k průměrné mzdě (v Kč) 

Rok 

Minimální 

měsíční mzda 

(v Kč) 

Průměrná měsíční mzda 

 ve 3. čtvrtletí 

(v Kč) 

Medián 

ve 3. čtvrtletí  

(v Kč) 

IndexM/PM 

2012 8.000 24514 21331 0,870155829 

2013  8.5001 24836 20764 0,836044452 

2014 8.500 25219 22531 0,893413696 

2015 9.200 26072 23527 0,902385701 

2016 9.900 27220 25181 0,925091844 

2017 11.000 29050 21331 0,734285714 

2018 12.200 316462 273203 0,863300259 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSU 

Ministerstvo práce zveřejnilo na svém webu návrh vládního nařízení 

se zvýšením minimální mzdy od ledna 2019 o 1.500 Kč na 13.700 Kč. 

S nejnižší mzdou by se zvedla i zaručená mzda podle složitosti práce 

a kvalifikace a to o 1.500 Kč až 3.000 Kč.  

2.2 Zaručená mzda 

Při určování výše mzdy musí zaměstnavatel respektovat i ustanovení 

o zaručené mzdě. Zaručená mzda je nepovedeným dítkem sociálních inženýrů 

toužících regulovat i to, co nedává smysl. Pojem zaručená mzda zavedl v roce 

2007 zákoník práce. Zaručená mzda v podobě platových tabulek má smysl 

u zaměstnanců veřejné správy, nikoliv však v podnikatelské sféře. Nechrání 

nikoho, naopak v době historicky se opakujících ekonomických krizí může vést 

a mnohdy povede k propouštění „nejdražších“ zaměstnanců. 

Tabulka 3 znázorňuje vývoj zaručené mzdy v posledních 5 letech.  

  

                                                           
1 Minimální mzda od srpna 2013. 
2 Pro letošní rok se jedná o průměrnou mzdu za 4. čtvrtletí 2017. 
3 Pro letošní rok se jedná o medián za 4. čtvrtletí 2017. 



AKADEMIE STING, vysoká škola v Brně 

43 

Tabulka 3: Vývoj zaručené mzdy od 2013 do 2018 

Období od 1.8.2013 od 1.1.2015 od 1.1.2016 od 1.1.2017 od 1.1.2018 

Skupina 

prací 
Kč/h 

Kč/ 

měsíc 
Kč/h 

Kč/ 

měsíc 
Kč/h 

Kč/ 

měsíc 
Kč/h 

Kč/ 

měsíc 
Kč/h 

Kč/ 

měsíc 

1. 50,60 8500 55,00 9200 58,70 9900 66,00 11000 73,20  

12200 

2. 55,90 9400 60,70 10200 64,80 10900 72,90 12200 80,80 13500 

3. 61,70 10400 67,00 11200 71,60 12100 80,50 13400 89,20 14900 

4. 68,10 11400 74,00 12400 79,00 13300 88,80 14800 98,50 16400 

5. 75,20 12600 81,70 13700 87,20 14700 98,10 16400 108,80 18100 

6. 83,00 13900 90,20 15100 96,30 16200 108,30 18100 120,10 20000 

7. 91,70 15400 99,60 16700 106,30 17900 119,60 19900 132,60 22100 

8. 101,20 17000 110,00 18400 117,40 19800 132,00 22000 146,40 24400 

Zdroj: Vlastní zpracování dle MPSV 

Růst minimální mzdy s sebou nese deformaci mezd právě ve vyšších 

příjmových skupinách. Neodráží zvýšenou produktivitu práce, 

ani ekonomickou situaci firmy. 

2.3 Návaznost na minimální mzdu 

Minimální mzda ovlivňuje řadu předpisů a zákonů, jsou to například: 

1. Daň z příjmů: § 4 odst. 1, písm. h) zákona 586/1992 Sb. osvobozuje 

důchod  pouze pokud nepřekročí 36násobek minimální mzdy, tj. pro rok 

2018 měsíční důchod 36.600 Kč, § 35c odst. 4 zákona 586/1992 Sb., který 

řeší daňový bonus. Daňový bonus lze uplatnit, pokud poplatník dosáhne 

šestinásobek minimální mzdy. Daňový bonus dostává poplatník od státu 

v případě, že jeho daně nedostačují k odpočtu daňového zvýhodnění 

a on se dostává do "mínusu". V roce 2017 to tedy bylo 66.000 Kč, od ledna 

2018 bude muset být příjem rodiče o 7.200 vyšší, tedy 73.200 Kč. 

2. Zdravotní pojištění: výše minimální mzdy má přímý vliv na výpočet 

minimálního odvodu zdravotního pojištění. Osoby bez zdanitelných 

příjmů musí odvádět zdravotní pojištění, alespoň v minimální výši. Pro rok 

2018 je to 1.647 Kč.  Lidé s kratším úvazkem pokud je jejich příjem nižší 

než minimální mzda, si musí doplácet zdravotní pojištění do výše, kterou 

by odváděli, pokud by pobírali minimální mzdu. 
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3. Nezaměstnanost: minimální mzda má vliv i na možnost výdělku uchazeče 

o zaměstnání  evidovaného v evidenci Úřadu práce, kteý si může vydělat 

maximálně polovinu minimální mzdy, od roku 2018 to je 6.100 Kč. Pokud 

si ovšem registrovaný uchazeč o zaměstnání přivydělává, ztrácí tím nárok 

na podporu v nezaměstnanosti, to platí i pro dohody o provední práce. 

4. Zákoník práce, autorský zákon, aj. 

2.4 Minimální mzda v Evropské unii  

Problematika minimální mzdy není v členských státech Evropské unie řešena 

na nadnárodní úrovni, ale zůstává v samostatné kompetenci jednotlivých států.  

Mechanismy stanovení minimální mzdy lze rozdělit do dvou skupin.  

První spočívá ve stanovení minimální mzdy zákonem. Takto je minimální mzda 

stanovena ve 22 z 28 států Evropské unie. Jedná se o Belgii, Bulharsko, Českou 

republiku, Estonsko, Francii, Chorvatsko, Irsko, Litvu, Lotyšsko, 

Lucembursko, Maďarsko, Maltu, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, 

Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Rumunsko a Řecko. 

V Německu byla zavedena od roku 2017.   

Druhý přístup stanovení minimální mzdy, který je využíván v některých dalších 

členských státech vyznačující se vysokou mírou odborové organizovanosti je 

založen na závaznosti kolektivních smluv stanovujících jednu minimální mzdu 

nebo více jejich úrovní v členění podle odvětví, oborů, profese a kvalifikace. 

Nejedná se o zákonnou minimální mzdu, ale o garantovanou minimální mzdu 

v některých odvětvích, ta je dána kolektivní smlouvou odborů 

a zaměstnavatelů. Tento přístup mají v Rakousku, Itálii, Dánsku, Kypru, 

Švédsku a Finsku. V roce 2015 byla v 6 státech, kde neexistoval institut 

minimální mzdy, nejnižší nezaměstnanost [7].   

Tabulka 4 řadí státy Evropské unie od nejvyšší minimální mzdy do nejnižší. 

Česká republika je v druhé polovině tabulky. Přepočty přes euro ovšem 

zkreslují skutečnou vypovídací schopnost. 
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Tabulka 4: Minimální mzda v zemích Evropské unie 

Země EU 
Minimální mzda 

k 1.1.2018 (v EUR) 
Země EU 

Minimální mzda 

k 1.1.2018 (v EUR) 

Lucembursko 1999 Portugalsko 677 

Irsko 1614 Polsko 503 

Nizozemsko 1578 Estonsko 500 

Belgie 1563 Slovensko 480 

Francie 1498 Česko 478 

Německo 1498 Chorvatsko 462 

Velká Británie 1401 Maďarsko 445 

Španělsko 859 Lotyšsko 430 

Slovinsko 843 Rumunsko 408 

Malta 748 Litva 400 

Řecko 684 Bulharsko 261 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Eurostat 

2.5 Problémy minimální mzdy 

Problémem minimální mzdy je především její navyšování bez systému [8]. 

Minimální mzda musí být nastavena tak, aby se vyplatilo pracovat. Jako 

modelový příklad byl vybrán bezdětný žadatel o podporu ve věku 30 let. 

Tabulka 5 ukazuje výpočet podpory pro různé výše hrubé mzdy, kterou žadatel 

pobíral v předchozím zaměstnání. Pracovní poměr mu byl ukončen výpovědí 

od zaměstnavatele.  

Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti se liší podle věku žadatele. Lidé 

do 50-ti roků mají nárok na 5 měsíců podpory, lidé ve věku 50-55 roků mají 

nárok na 8 měsíců a lidé nad 55 let na 11 měsíců podpory. Maximální podpora 

pro rok 2018 je 16.682 Kč, při rekvalifikaci se částka zvýší. 

Tabulka 5: Výpočet podpory v nezaměstnanosti v České republice pro rok 2018 

(v Kč) 

Výpověď  

dal 

Odstupné 

(v Kč) 

Věk 

žadatele 

Výše 

hrubé 

mzdy 

(v Kč) 

Průměrná 

čistá 

mzda (v 

Kč) 

Podpora 

1. a 2. 

měsíc 

(v Kč) 

Podpora 

3. a 4. 

měsíc 

(v Kč) 

Podpora 

5. měsíc 

(v Kč) 

Zaměstnavatel 0 30 

12200 10468 6804 5234 4710 

20000 15850 10302 7925 7132 

26611 20399 13259 10199 9179 

35000 26185 16682 13092 11783 

50000 36520 16682 16682 16434 

100000 70970 16682 16682 16682 

Zdroj: vlastní zpracování dle platné legislativy 
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Jak je patrné z Tabulky 5, tvoří podpora v nezaměstnanosti u tohoto typu 

bývalého zaměstnance cca 64 % průměrného čistého výdělku u nízko až středně 

příjmového jedince, u vysoko příjmového zaměstnance je procento nižší, 

v tomto případě 24 % průměrného čistého výdělku.   

Úprava minimální mzdy by měla být standardním procesem, 

který by akceptoval aktuální ekonomické podmínky. Zvyšování minimální 

mzdy by mělo být postupné a pro firmy předvídatelné.  

2.6 Stanovení minimální mzdy na základě vývoje hrubého 

domácího produktu a inflace 

Možným řešením odpolitizování minimální mzdy je navázání růstu minimální 

mzdy na faktory, ovlivňující životní úroveň zaměstnanců, což jsou podle 

našeho názoru jednak hrubý domácí produkt a inflace, i když i tyto ukazatele 

v sobě skrývají celou řadu úskalí.  

Dalším uznávaným objektivním ekonomickým ukazatelem je míra inflace, 

vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen.  

Tabulka 7 představuje současný a navrhovaný růst minimální mzdy, 

která se zvyšuje v návaznosti na procentní zvýšení HDP a procentní změny 

cenové hladiny za 12 posledních měsíců oproti průměru dvanácti předchozích 

měsíců. Pokud se v dalším roce HDP nezvýší nebo naopak sníží, zůstává 

minimální mzda ve výši minulého roku a mění se pouze v návaznosti 

na přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen.  

NVMMn = {[(MMHn-1 x HDP r/rn-1/100) + MMH n-1] + [(PMn-1 x In-

1/100)+MMIn-1] } x 0,5, 

kde: NVMMn = navrhovaná výše minimální mzdy, MMHn-1 = minimální 

mzda předchozího roku počítaná dle HDP, MMIn-1 = minimální mzda 

předchozího roku počítaná dle vývoje inflace, In-1 = míra inflace předchozího 

roku, HDP r/rn-1 = změna hrubého domácího produktu oproti stejnému období 

minulého roku počítané ze stálých cen roku 1995, PMn-1 = průměrná mzda 

minulého roku dle údajů ministerstva práce a sociálních věcí. 
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Tabulka 7: Stanovení minimální mzdy metodou hrubého domácího produktu 

a inflace 

Rok 

 

Průměrná 

mzda 

 (v Kč) 

 

HDP 

r/r 

(v 

%) 

MMH 

(v  

Kč) 

Míra 

inflace 

(v %) 

MMI 

(v 

Kč) 

Vývoj 

minimální 

mzdy 

dle 

současné 

legislativy 

(v Kč) 

Navrhovaná 

výše 

minimální 

mzdy 

(v Kč) 

2002 15524 1,9 - 1,8 - 5700  

2003 16430 3,6 5808 0,1 5979 6200 5894 

2004 17466 4,5 6017 2,8 5996 6700 6007 

2005 18344 6,3 6288 1,9 6485 7180 6387 

2006 19546 6,8 6684 2,5 6834 7570 6759 

2007 20957 6,1 7139 2,8 7323 8000 7231 

2008 22592 2,5 7574 6,3 7910 8000 7742 

2009 23344 -4,1 7764 1,0 9333 8000 8549 

2010 23864 2,2 7764 1,5 9566 8000 8665 

2011 23864 1,7 7935 1,9 9924 8000 8930 

2012 24455 0 8070 3,3 10377 8000 9224 

2013 25067 -0,9 8070 1,4 11184 8500 9627 

2014 25035 2,0 8070 0,4 11535 8500 9803 

2015 25768 4,3 8231 0,3 11635 9200 9933 

2016 26467 2,3 8585 0,7 11712 9900 10149 

2017 27583 4,5 8783 2,5 11897 11000 10340 

2018 316465 - 9178 - 12587 12200 10883 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů MPSV 

Obrázek 1 přehledně zobrazuje vývoj minimální mzdy dle současné legislativy 

a vývoj dle navrhovaného výpočtu stanovení minimální mzdy metodou 

hrubého domácího produktu a inflace.  
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Obrázek 1 : Vývoj minimální mzdy dle současnosti a dle návrhu  

Zdroj: Vlastní zpracování 

3 VÝSLEDKY 

Optimálním řešením, odpovídajícím výsledkům našeho dlouhodobého 

zkoumání by bylo úplné zrušení jak institutu minimální, tak i zaručené mzdy. 

Předpokládané “rozevírání nůžek” mezi platy a mzdami ve veřejné sféře a sféře 

soukromé by bylo objektivním ukazatelem reálné výkonnosti ekonomiky 

a zohledňovalo by v sobě i produktivitu práce. Předpokládáme ovšem, že tento 

návrh je zcela politicky neprůchodný. Velkým úspěchem by bylo alespoň úplné 

zrušení tzv. zaručené mzdy, k čemuž se jednoznačně přikláníme. Současná 

situace, kdy platy ve veřejné sféře rostou rychleji než ve sféře soukromé, 

je absurdní.  

4 DISKUSE A ZÁVĚRY 

S přihlédnutím ke zkušenostem s existencí či neexistencí minimální mzdy 

v socialistické Evropě i ve světě lze formulovat jisté závěry. 

Nejvhodnějším řešením pro odstranění deformací trhu práce by bylo úplné 

zrušení institutu minimální mzdy včetně nutných změn v navazujících 

zákonech. Při zřejmém úsilí zachovat institut minimální mzdy, nesmí být 

výhodnější pobírat sociální dávky než usilovat o zapojení do pracovního 

procesu.  
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Z naší analýzy vyplývá, že stanovení minimální mzdy procentem z průměrné 

mzdy je v zásadě možné, nikoliv však ve výši 40 %, eventuálně 50 %. 

Problémem zůstává objektivní posouzení a výpočet průměrné mzdy. Zčásti by 

mohl být tento problém odstraněn, pokud by se průměrná mzda pro účely 

minimální mzdy počítala jen z mezd ekonomicky činných subjektů. Stanovení 

minimální mzdy z HDP a míry inflace považujeme za příznivější řešení, 

zahrnující v sobě objektivní ukazatele a více reflektující realitu potřeb 

zaměstnanců i zaměstnavatelů. 

Zrušení zaručené mzdy považujeme za řešení, odpovídající realitě a potřebám 

ekonomiky. 
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