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Úvod 
 

V současné době  (2002-2003) bylo v postavení minimální mzdy v příjmových 
vztazích překonáno alespoň v elementárních vazbách  období umrtvení jejich ekonomických a 
sociálních funkcí (1992-2001); práce odměňovaná na úrovni minimální mzdy zaji�ťuje vy��í 
reálný příjem ne� sociální dávky  na úrovni �ivotního minima jednotlivce. Současně lze 
předpokládat, �e odstup mezi průměrnou (střední) mzdovou hladinou a statutárním mzdovým 
minimem je dosud natolik výrazný, �e nevytváří zásadní rizika deformace výdělkové 
struktury, sni�ování zaměstnanosti a podnikatelskou neprůchodnost dolní mzdové báze. 

Existují v�ak určité náznaky, které signalizují nezbytnost  opatrnosti v dal�ím 
progresivním růstu úrovně statutárního mzdového minima (přesah minima nad úrovní 
minimálních tarifů v dolních mzdových třídách některých odvětvových kolektivních 
smlouvách a v platových třídách, podíl zaměstnanců odměňovaných statutárním minimem 
v některých malých organizacích aj.). Lze proto pokládat za oprávněné, aby pro období 
střednědobého výhledu (2004-2008 [2010]) bylo analyzováno a vymezeno optimální 
postavení a fungování minimální mzdy v příjmových vztazích v ČR. 

Analýza  musí vycházet ze skutečnosti, �e stanovení minimální mzdové úrovně jako 
nesporného prvku státní hospodářské a sociální politiky je závazkem zakotveném 
v mezinárodních dokumentech (Úmluvy MOP, Evropská sociální charta.  Charta základních 
sociálních práv pracovníků Společenství1) ); analýza musí obsahovat alespoň tyto základní 
okruhy: 

za prvé:  srovnávací analýzu mechanizmů a absolutní a relativní úrovně statutárních 
minimálních mezd ve státech EU-15 a kandidátských státech; 

za druhé: analýzy minimálních mzdových úrovní v ČR v odvětvovém a regionálním 
členění; 

za třetí: analýzy postojů a názorů zaměstnavatelů a zaměstnanců k minimální 
mzdové úrovni a jejich důsledků pro podnikovou politiku. 

Tato etapa studie obsahuje podstatné re�er�ně-analytické a empirické  základy těchto 
rozborů  a vyúsťuje v předbě�ný souhrn poznatků a hypotéz, které budou podrobeny 
podrobněj�ímu rozboru v druhé, závěrečné etapě výzkumu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1) V příloze 1 jsou shrnuty charakteristiky mezinárodních dokumentů, institucionálního rámce garantovaného 
minimálního sociálního příjmu a minimální mzdy v ČR 
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1. Institucionální rámec, vzájemné vazby a relace minimálních příjmových 
veličin v členských zemích EU a  vybraných vstupujících státech 
 
1.1  Charakteristika systému minimální mzdy v členských zemích EU a ve vybraných 
vstupujících státech 
 
Minimální mzda (dále té� MM) je v Evropské unii stanovována dvěma způsoby: 
1. zákonem 
2. kolektivním vyjednáváním 

 
ad 1) Statutární minimální mzdy, tj. mzdy dané zákonem a platné na celém území 

státu jsou v EU stanovovány v těchto zemích: Belgie, Řecko, �panělsko, Francie, Irsko, 
Lucembursko, Nizozemí, Portugalsko, Velká Británie.  

ad 2) V kolektivních smlouvách pro jednotlivá odvětví hospodářství se mzdy 
stanovují v Německu, Itálii, Rakousku, Finsku, Dánsku a �védsku. 

V následující kapitole budou popsány systémy minimálních mezd v těch členských 
zemích EU, kde jsou stanoveny statutárně, tj. obdobně jako v České republice. Ve v�ech 
vstupujících státech je minimální mzda stanovena zákonem a je celostátně platná. Ze 
vstupujících zemí je pozornost věnována sousedícím zemím - Polsku, Maďarsku a Slovensku. 
Systém stanovení minimálních mezd v kolektivních smlouvách bude vysvětlen na příkladu 
Spolkové republiky Německo, která je nejčastěj�ím cílem migrace na�ich občanů. 

 
Belgie 

Koncepce minimální mzdy byla zavedena v roce 1975 společně s deklarací 
Kolektivní úmluvy o práci (Collective Labour Convention, CLC), která je průbě�ně 
upravována. Minimální měsíční garantovaný příjem (Revenue Minimum Mensuel Moyen 
Garanti, dále RMMMG) představuje nepodkročitelné minimum a slou�í jako základ pro 
kolektivní vyjednávání, v kterém mů�e být dohodnuta vy��í minimální mzda vyplácená 
v jednotlivých odvětvích.  

RMMMG je stanovováno na základě dohody sociálních partnerů v Národní radě 
práce (Conseil National du Travail). Vyplácení ni��í mzdy ne� je RMMMG je nezákonné, 
dodr�ování zákona je kontrolováno inspektoráty práce. Do minimální mzdy se zahrnují 
v�echny platby a odměny, na které má zaměstnanec nárok podle druhu jeho práce, vyloučeny 
jsou některé dal�í výhody,  např. příspěvek na stravování. 

Podle Kolektivní úmluvy o práci je minimální mzda platná pro v�echny zaměstnance 
star�í 21 let pracující na plný úvazek v privátním sektoru. Minimální mzda zaměstnanců ve 
veřejném sektoru je ře�ena jinými předpisy. Zaměstnanci, kteří nepracují na plný úvazek, mají 
také nárok na minimální mzdu, ta se vypočte podle skutečně odpracované doby. 

Minimální mzda pracovníků mlad�ích 21 let se vypočte jako procentní podíl 
statutární mzdy. Pracovníci mlad�í 16 let včetně mají nárok na 70 % částky minimální mzdy, 
za ka�dý rok věku se přidává 6 %, v 21 letech má tedy pracovník nárok na 100 % minimální 
mzdy. 

Mzda je automaticky valorizována 2 měsíce poté, co index spotřebních cen, podle 
kterého jsou indexovány mzdy, vzroste o 2 %. Tato automatická valorizace pokrývá ztrátu 
kupní síly růstem inflace. Dal�í zvý�ení mohou dohodnout sociální partneři. 
 
Francie 

Ve Francii je minimální mzda (Salaire Minimum Interprofessionel de Croissance, 
dále SMIC) stanovena jako standardní týdenní mzda, v regionech mů�e mírně variovat. 
Statutární minimální mzda byla stanovena v roce 1950 jako kompromis mezi 6 různými 
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návrhy minimálního rozpočtu pro zabezpečení základních �ivotních potřeb dělníka. Do roku 
1970 byla SMIC upravována pouze na základě pohybu cen, poté také v závislosti na změně 
reálných mezd. Minimální mzda je stanovena tak, aby umo�ňovala přiměřený �ivotní 
standard čtyřčlenné rodině (tzv. rodinná mzda). 

Minimální mzda je stanovena jako hodinová, ze základní sazby jsou vyloučeny 
v�echny dal�í platby (např. přesčasy, 13. měsíc, praxe), vztahuje se na v�echny zaměstnance 
star�í 18 let ve v�ech odvětvích. Pracovníci ve věku 17 let mají nárok na 90 % základní sazby, 
pracovníci mlad�í 17 let na 80 %. V případě, �e tito mladí pracovníci mají více ne� 6 měsíční 
praxi ve svém oboru, mají nárok na plnou vý�i MM. Dodr�ování zákona namátkově 
kontrolují inspektoři, kteří vyřizují i podané stí�nosti.  

MM má zaručit nízkopříjmovým pracovníkům určitý �ivotní standard a přispívat 
k ekonomickému rozvoji, proto je valorizována v závislosti na pohybu cen a změnách 
hospodářských podmínek. Pokud index spotřebitelských cen vzroste o 2 % od poslední 
úpravy SMIC, vzroste o 2 % i SMIC. Aby bylo naplněno i druhé kritérium a zásada �stejné 
odměny za stejnou práci�, je SMIC upravována ka�doročně k 1. červenci po konzultaci 
s Národní komisí pro kolektivní vyjednávání, tripartitním orgánem. V praxi se tato úprava řídí 
podle pohybu reálných mezd - zvý�ení SMIC nesmí být ni��í ne� polovina ročního vzrůstu 
indexu mezd manuálních pracovníků, který je publikován čtvrtletně Ministerstvem práce. 
SMIC mů�e být valorizována i v případě, �e nedo�lo k pohybu cenového indexu ani indexu 
mezd, vět�inou jde o politické rozhodnutí, musí být ov�em konzultováno se sociálními 
partnery.  

V roce 1996 pobíralo minimální mzdu 11 % pracovníků, zejména v ubytovacích 
slu�bách a pohostinství (1/3),  textilním průmyslu a slu�bách. Minimální mzdu pobíralo 14 % 
�en, 6 % mu�ů, 1/3 pracovníků mlad�ích 26 let, 21 % pracovníků v podnicích s méně ne� 10 
zaměstnanci a 2 % zaměstnanců v podnicích s více ne� 500 zaměstnanci. 

V roce 1988 byla zavedena dal�í sociální dávka - �ivotní minimum, (Revenue 
Minimum d´Insertion, dále RMI) jako dávka pro nezaměstnané osoby, platilo rovně� jako 
nejni��í mo�ná sociální dávka.  

 
Nizozemsko  

V Nizozemsko je minimální mzda konstruována na měsíční nebo týdenní bázi, 
tradičně jako rodinná mzda, tzn. mu�, který pracuje na plný pracovní úvazek, by měl být 
schopen zajistit sobě a své rodině (man�elka a dvě děti) společensky přijatelnou úroveň 
�ivota.  

MM je stanovena vládou, základní sazba je týdenní  a závisí na skutečně 
odpracované době.  Minimální mzda je zároveň i oficiální příjmovou hranicí chudoby, od ní 
jsou odvozeny dal�í sociální dávky. 

Odli�né sazby jsou uplatňovány pro pracovníky mlad�í 23 let, stanoveny jsou jako 
procentní  podíl ze základní sazby: 
 
věk 22 21 20 19 18 17 16 15 
podíl v % 85 72,5 61,5 52,5 45,5 39,5 34,5 30 
 

 Ministerstvo sociálních věcí a zaměstnanosti mů�e  povolit vyplácení ni��í 
sazby minimální mzdy v určitých odvětvích, podnicích nebo povoláních, pokud jsou 
ekonomicky ohro�eny. Musí ov�em situaci konzultovat se v�emi zúčastněnými stranami a 
Sociálně ekonomickou radou slo�enou ze zástupců zaměstnavatelů, odborů a odborníků 
určených vládou, která monitoruje ekonomické vlivy a  podmínky ovlivňující vý�i minimální 
mzdy. 
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Ministerstvo sociálních věcí valorizuje MM dvakrát ročně (1. ledna a 1.července) 
podle pohybu průměrných mezd, pokud nerostou příli� rychle. Pokud poměr počtu obyvatel 
�ádajících o sociální dávky (včetně podpory v nezaměstnanosti a důchodů) k počtu 
pracujících překročí 86,2 %, vláda mů�e rozhodnout, �e nebude vázat růst MM na průměrný 
růst smluvních mezd (uplatněno v letech 1993-1996). Pokud je tento poměr ni��í ne� 86,2 % 
(nastalo v roce 1996), růst MM se vá�e na růst průměrných mezd. Systém minimálních mezd 
je přehodnocován ka�dé 4 roky, zejména v oblasti odpovídající vý�e minimální mzdy 
v porovnání s průměrnými výdělky a podmínkami trhu práce. V leto�ním roce (2003) tato 
revize proběhne. 

Inspektorát práce podává pravidelně zprávy o praktické aplikaci minimální mzdy. 
Inspektorát práce nemá ale právo zahájit soudní řízení se zaměstnavatelem, který vyplácí 
mzdu pouze minimální, to mů�e být zahájeno pouze na podnět zaměstnance.  
 
Irsko 

Minimální mzda byla zavedena jako hodinová sazba v roce 2000. V Irsku jako jediné 
členské zemi EU předtím neexistoval �ádný institut upravující stanovení minimálních mezd.  

MM se vztahuje na v�echny �zku�ené� zaměstnance. Vyjmuty jsou učni v určitých 
oborech, určených zvlá�tním zákonem a ty osoby, které zaměstnává blízký příbuzný, tj. 
man�el/ka, rodič/e, syn/dcera, sourozenec. Ni��í sazby jsou uplatňovány pro pracovníky 
mlad�í 18 let (70 % základní sazby), pracovníky star�í 18 let, kteří nastoupili do prvního 
zaměstnání (v prvním roce trvání zaměstnání mají nárok na 80 % a v druhém roce na 90 % 
základní sazby) a pracovníky, kteří na přání zaměstnavatele procházejí zácvikem nebo studují 
(v 1/3 studia obdr�í 75 %, v 2/3 studia 80 %, v 3/3 studia 90 %, přičem� ka�dá z třetin doby 
trvání studia nesmí trvat déle ne� jeden rok). 

Podnik mů�e být zbaven povinnosti na 3 - 12 měsíců vyplácet minimální mzdu 
v plné vý�i pracovníkům star�ím 18 let (sazby pro �nezku�ené� pracovníky nesmí být dále 
sní�eny) pouze soudem (Labour Court), pokud proká�e ekonomické tě�kosti a finanční 
problémy. Dodr�ování předpisu kontroluje Ministerstvo podnikání, obchodu a zaměstnanosti 
na základě podaných stí�ností. 
 
Lucembursko 

Zákon upravující minimální mzdu je v platnosti od roku 1973. Základní sazba MM 
se vztahuje na zaměstnance star�í 18 let, 17-letí mají nárok na 80 %, 16-letí na 70 % a 15-letí 
na 40 % základní sazby. Fyzicky nebo mentálně handicapovaným zaměstnancům mů�e být 
také vyplácena ni��í sazba.  

Minimální mzda je valorizována automaticky podle indexu �ivotních nákladů. Vláda 
je povinna podávat zprávu o vývoji hospodářství a příjmů poslanecké sněmovně, případně 
podat návrh na úpravu minimální mzdy. Vět�inou je minimální mzda přehodnocována ka�dé 
dva roky, při valorizaci se bere úvahu také pohyb průměrných mezd v minulém období. 
Průměrná mzda se počítá z průměrného hodinového výdělku celkového počtu zaměstnanců, 
vyloučen je první kvintil a poslední kvintil. 
 
Portugalsko 

Statutární minimální mzda existuje v Portugalsku od roku 1974, příslu�í v�em 
zaměstnancům star�ím 18 let. Zaměstnanci pracující na částečný úvazek mají nárok na 
minimální mzdu ve vý�i podle skutečně odpracované doby. Pracovníci mlad�í 18 let dostávají 
75 % základní sazby, zaměstnanci procházející zaučením nebo tréninkem mají nárok na 80 % 
základní sazby, mzda se vyplácí 14x za rok. 
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Minimální mzdy jsou stanoveny ka�doročně vládou po konzultaci se Stálou komisí 
pro sociální spolupráci, tripartitním orgánem, kterému předsedá premiér vlády. Zvý�ení se 
provádí na základě vládní předpovědi změn cen a inflace. 

V roce 1996 bylo na úrovni minimální mzdy odměňováno 5 % zaměstnanců; 7 % 
�en a 4 % mu�ů. 
 
Řecko 

Legislativní úprava minimální mzdy se datuje k roku 1968, v roce 1990 byl systém 
zákonem zásadně změněn. Národní generální kolektivní shromá�dění je povinno stanovit 
základní pracovní podmínky pou�itelné pro v�echny zaměstnance na národní, odvětvové a 
podnikové úrovni. Na této úrovni je národní minimální mzda ka�doročně vyjednávána mezi 
zástupci Generální konfederace řeckých pracovníků a zástupci hlavních organizací 
zaměstnavatelů. Od roku 1991 je minimální mzda valorizována podle vládních prognóz 
inflace. V kolektivních smlouvách mů�e být stanovena vy��í minimální mzda, ne� je 
statutární. 

Odli�né sazby a podmínky nároku jsou stanoveny pro manuální a nemanuální 
pracovníky. Manuální pracovníci mají nárok na MM od 18 let věku, mzda je stanovena denní 
sazbou, ka�dé 3 roky po dobu maximálně 9 let se zvy�uje o 5 %. Nemanuální pracovníci mají 
nárok na MM od 19 let věku, mzda je stanovena měsíční sazbou, ka�dé 3 roky po dobu 
maximálně 9 let se zvy�uje o 10 %. Nemanuální pracovníci mlad�í 19 let mají nárok na 
minimální mzdu za stejných podmínek jako manuální pracovníci. �enatí pracovníci 
(manuální i nemanuální) mají nárok na 10 % zvý�ení minimální mzdy.  
 
�panělsko 

Legislativní úprava se ve �panělsku existuje od roku 1963, významně byla změněna 
v roce 1980. Ka�dý rok je královským dekretem stanovena minimální mzda platná pro 
v�echny zaměstnance a odvětví. Stanovuje se jako roční minimum, skládá se ze 14 plateb. 
Zahrnují se do ní v�echny mimořádné platby, na které má ka�dý pracovník právo 

Sazba minimální mzdy je platná pro v�echny pracovníky bez ohledu na věk. 
Pracovníci nepracující na plný úvazek mají také nárok na minimální mzdu upravenou podle 
skutečně odpracované doby, dočasní pracovníci (brigádníci) mají nárok na mzdu vyplácenou 
hodinově nebo denně. Nejsou stanoveny odli�né sazby podle délky praxe. 

Minimální mzda je valorizována Radou ministrů zpravidla ka�dý rok, podle vládních 
předpovědí inflace, které jsou vypracovávány společně se zástupci odborových svazů. Od 
minimální mzdy je odvozena vý�e podpory v nezaměstnanosti a mzdy učňů. 
 
Velká Británie 

Zákon o minimální mzdě z roku 1998 uvedl v platnost minimální mzdu počínaje 
rokem 1999. Pro zavedení minimální mzdy byla vytvořena vícečlenná nezávislá Komise pro 
nízké mzdy (dále Komise) slo�ená ze zástupců podnikatelů, zaměstnanců a akademických 
odborníků. Zvy�ování MM je periodické, vláda zohledňuje doporučení Komise, která je 
pověřena mapováním a predikcí dopadů zvý�ení MM na hospodářství, jeho jednotlivé sektory 
a skupiny pracovníků. Následnou nebo preventivní kontrolu dodr�ování zákona o minimální 
mzdě provádí finanční úřady, zaměstnanec se mů�e také obrátit na soud. Komise ka�doročně 
ověřuje prostřednictvím dotazníkového �etření dopady minimální mzdy na podniky, publikuje 
hodnotící zprávu  a doporučuje vládě novou sazbu  minimální mzdy na dva po sobě 
následující roky. 

 Ni��í sazba byla stanovena pro pracovníky ve věku 18-21 let, kteří často 
procházejí za�kolením a tréninkem. Tato sazba mů�e být také po dobu 6 měsíců vyplácena 
pracovníkům star�ím 21 let, kteří nastoupili do svého prvního zaměstnání. V současnosti 
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probíhají jednání a konzultace o zavedení sazby minimální mzdy pro zaměstnance ve věku 16 
a 17 let. Důvodem zavedení MM byl zejména značný nárůst příjmové nerovnosti ve 
Velké Británii. Nízké mzdy byly vypláceny zejména mladým lidem a pracovníkům 
pracujícím na částečný úvazek; nejčastěji se objevují v sektoru slu�eb, zejména 
v pohostinství, hlídání a úklid, sociální péči, maloobchodě a v malých podnicích. Vý�e MM 
3,6£ odpovídala hodnotě 43 % mediánu hodinového výdělku v�ech zaměstnanců. Regionální 
rozdíly ve Velké Británii byly zanedbatelné, proto nebyla provedena diferenciace podle zemí, 
vět�í rozdíly panovaly uvnitř jednotlivých regionů. 

Zavedení minimální mzdy se podle odhadů před jejím uzákoněním mělo přímo týkat 
9 % zaměstnanců, tj. 2 milionů osob, z nich 1,15 mil. jsou �eny, které v 50 % pracují na 
částečný úvazek. Ze zavedení MM měla profitovat 1/3 zaměstnanců pracujících z domova, 20 
% rodičů samo�ivitelů, 10% příslu�níků etnických men�in a 21% zaměstnanců ve věku 18-20 
let.  

Podle poslední zprávy publikované v březnu 2003 ze zavedení MM profitovalo 1,1-
1,5 mil. zaměstnanců, agregátní mzdová hladina se zvý�ila o 0,11 %. Zaměstnanost 
v sektorech s nízkými mzdami mírně vzrostla, mezi mladými pracovníky se slabě projevil 
negativní účinek. Komise stále doporučuje zahrnout pracovníky ve věku 21 let pod plnou 
sazbu minimální mzdy, proto�e charakteristika jejich mzdového rozlo�ení odpovídá spí�e 
mzdovému rozlo�ení star�ích ne� mlad�ích pracovníků. 
 
T a b u l k a  1.1  Vý�e MM ve Velké Británii  

rok 
základní hodinová 

sazba (£) 18-21 let 
1999 3,6 3,2
2000 3,7 3,3
2001 4,1 3,5
2002 4,2 3,6
2003 4,5 3,8
2004 4,85 4,1
 
 
T a b u l k a  1.2   Podíl zaměstnanců pobírajících MM v jednotlivých sektorech  
hospodářství 

sektor podíl zaměstnanců s MM 
pohostinství 36
hlídání a úklid 32
textilní a obuvnický prům. 21
maloobchod 21
zemědělství 20
ostatní slu�by 19
sociální péče 18
tr�ní slu�by 5
veřejné slu�by 4
stavebnictví 4
 
 
Německo 

Ve Spolkové republice Německo jsou mzdy stanovovány kolektivními smlouvami 
mezi odborovým svazem a zaměstnavatelem v jednotlivých odvětvích nebo v individuálních 
pracovních smlouvách. Celostátně a ve v�ech oborech platná minimální mzda neexistuje. 
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Kolektivní smlouvy jsou sjednávány na federální nebo regionální úrovni, zpravidla s platností 
na dva a� tři roky, mzdy v nich sjednávané se upravují ka�doročně. 

Minimální mzdy byly podle stavu k 1.7.2003 sjednány v těchto výrobních oborech: 
stavebnictví, pokrývačství, elektrikářství, malířství a natěračství. Od 1.5.2003 ji� není 
minimální mzda v elektrikářství v�eobecně závazná, ale má charakter doporučení. V malířství 
a natěračství bude její v�eobecná platnost teprve zavedena, zatím se jedná pouze o 
doporučení. Minimální mzdy ve stavebnictví byly stanoveny vyhlá�kou Spolkového 
ministerstva práce a sociálních věcí jako v�eobecně závazné. Vyhlá�ka se vztahuje také na 
zahraniční pracovníky vyslané do Německa, co� má chránit domácí zaměstnance před 
nízkými mzdami, �mzdovým dumpingem�.  

Minimální mzda je vyhla�ována ka�doročně k 1.září, zvlá�ť pro nové (východní 
část,bývalá NDR) a staré (západní část) země Německa, platí pro v�echny pracovníky bez 
rozdílů věku. Odli�né vý�e částek MM se odvíjejí od vý�e skutečně dosahovaných mezd, 
které jsou ve východní části ni��í. Vý�e částky minimální mzdy se určuje podle místa stavby, 
na které zaměstnanec pracuje. Vý�e minimální mzdy v předchozích dvou letech byla 
následující: 
 

rok západ východ 
2001 9,80 8,63
2002 10,12 8,75
 

Od 1.9.2003 byla stanovena minimální mzda rozli�ující kvalifikované a 
nekvalifikované pracovníky: 
 

vyučení v oboru nevyučení v oboru 
západ východ západ východ 
12,47 10,01 10,36 8,95 

 
Touto minimální mzdou nejsou chráněni pokrývači, podlaháři, klempíři, topenáři, 

montá�níci dveří a kamnáři. Pro pokrývače byla na celém území SRN pro rok 2003 stanovena 
minimální mzda 9,00 EUR. V roce 2002 na západě MM činila 8,95 EUR a na východě 8,44 
EUR.  

Průměrná mzda dělníka (mu�e) ve výrobním průmyslu v Německu činila v roce 2002 
za hodinu 15,05 EUR (měsíčně 3 589 EUR),  v Bavorsku 15,23 EUR (měsíčně 2 456) a Sasku 
10,79 EUR (měsíčně 1 881 EUR), tyto spolkové země sousedí s ČR a jsou nejčastěji cílem 
na�ich migrantů a pendlerů.  

Přehled o průměrných hodinových mzdách v zemědělství, velkoobchodě, 
maloobchodě a vybraných průmyslových odvětvích podává následující tabulka: 
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T a b u l k a  1.3   Průměrná mzda v Německu (v EUR) 
 

  2000  2001 2002 
zemědělství 1) 
hrubý hodinový výdělek 7,30 7,67 7,62
- kvalifikovaný pracovník 7,27 7,67 7,67
- rolník 7,42 7,69 7,35
- nekvalifikovaný 
pracovník 7,52 7,55 7,80
velkoobchod 
hrubý hodinový výdělek  2 626  2 693 2 937
- mu�i 2 863 2 936 3 222
- �eny 2 208 2 262 2 412
maloobchod 
hrubý hodinový výdělek 2 024 2 132 2 228
- mu�i 2 364 2 422 2 577
- �eny 1 881 1 935 1 972

Pramen: www.destatis.de  

Poznámky a vysvětlivky: 1) mu�i 
 
 
T a b u l k a  1.4  Průměrné výdělky (v EUR) ve vybraných odvětvích, Německo celkem 

  2000  2001 2002 
celkem 1)  11,64  11,90 12,17
malíři a lakýrníci 12,02 12,33 12,6
automechanici 11,59 11,74 12,02
klempíři, instalatéři, plynaři 12,04 12,30 12,61
elektrikáři 11,34 11,68 11,93
truhláři 11,86 12,07 12,38
pekaři 10,99 11,17 11,27
řezníci 11,01 11,21 11,44

Pramen: www.destatis.de  

Poznámky a vysvětlivky: 1) mu�i 
 
T a b u l k a 1.5  Průměrné výdělky (v EUR) ve vybraných odvětvích, staré spolkové 
země 

  2000  2001 2002 
celkem 1) 12,52 12,75 12,96
malíři a lakýrníci 12,81 13,04 13,24
automechanici 12,50 12,65 12,92
klempíři, instalatéři, plynaři 12,95 13,12 13,35
elektrikáři 12,37 12,67 12,86
truhláři 12,56 12,73 13,00
pekaři 11,58 11,78 11,82
řezníci 11,62 11,80 12,05

Pramen: www.destatis.de  

Poznámky a vysvětlivky: 1) mu�i 
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T a b u l k a  1.6  Průměrné výdělky (v EUR) ve vybraných odvětvích, nové spolkové 
země 

  2000  2001 2002 
Celkem) 8,56 8,69 8,80
malíři a lakýrníci 8,89 8,97 9,08
automechanici 8,64 8,83 8,95
klempíři, instalatéři, plynaři 8,92 9,07 9,19
elektrikáři 8,39 8,57 8,77
truhláři 8,39 8,40 8,60
pekaři 7,17 7,25 7,47
řezníci 7,39 7,57 7,65

Pramen: www.destatis.de  

Poznámky a vysvětlivky: 1) mu�i 
 
 

Pro porovnání jsou uvedeny průměrné hodinové výdělky zedníků v ČR přepočtené 
paritou kupní síly. Jsou ni��í ne� minimální mzda stanovená pro pracovníky ve stavebnictví i 
pro pokrývače v SRN.  

Průměrné hodinové výdělky ostatních řemeslníků jsou také značně ni��í, v přepočtu 
pomocí parity kupní síly se přibli�ují průměrným výdělkům v nových spolkových zemích, 
v průměru se li�í o 1-2 eura. 

 
T a b u l k a  1.7  Průměrné hodinové výdělky vybraných řemesel v ČR ( 4.čtvrtletí 2002) 

povolání Kč PPS EUR 
malíři a lakýrníci 119,2 7,77 3,50
automechanici 118,1 7,70 3,47
klempíři, instalatéři, plynaři 111,5 7,26 3,27
elektrikáři 109,8 7,15 3,22
truhláři a tesaři 97,4 6,34 2,86
pekaři 64,5 4,20 1,89
řezníci 97,2 6,33 2,85
zedníci 94,6 6,16 2,78

Pramen: ISPV IV.čtvrtletí 2002, MPSV, 2003 
 
Maďarsko 

V Maďarsku byla minimální mzda zavedena v roce 1988, vztahuje se na v�echny 
zaměstnance bez rozdílu věku. Je stanovena vládou po konzultaci se sociálními partnery. 
Měsíční částka je valorizována rozhodnutím vlády na základě doporučení tripartity. 

Počátkem 90. let se poměr minimální mzdy k průměrné mzdě propadal, v druhé 
polovině  dekády  činil  pouze  30 %.  V  roce 2000  do�lo  ke s kokovému  navý�ení  MM  na  

40 000, v roce 2002 byla MM valorizována o dal�ích 25 %, v současnosti činí 50 000 
HUF a  její podíl na průměrné mzdě v národním hospodářství v roce 2002 činil 41 %. Tento 
výrazný nárůst nominální  hodnoty MM provázely rozsáhlé diskuse, odborové svazy 
prosazovaly je�tě vy��í růst, organizace zaměstnavatelů se stavěly proti jakémukoli zvý�ení 
MM.  

Vliv minimální mzdy na hospodářství a zejména na úroveň zaměstnanosti zůstává i 
nadále spornou otázkou, míra nezaměstnanosti v Maďarsku zůstala na stejné hodnotě v letech 
2001 - 2003, pohybuje se kolem 5,7 %. Záva�něj�í problémem se jeví problém působení 
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minimální mzdy na neformální zaměstnávání (za minimální mzdu + nezdaněný doplatek), 
které je vedeno snahou sní�it povinné odvody daně a sociálního zabezpečení. 

Sociologický průzkum realizovaný v roce 2001 Centrem sociálního výzkumu 
TÁRKI v Maďarsku se zaměřil na zji�tění reakcí zaměstnavatelů na zvý�ení minimální mzdy 
z 25 500 HUF na 40 000 HUF. 32 % respondentů uvedlo, �e zvý�ení minimální mzdy nemělo 
vliv na zvý�ení ostatních mezd v podniku, ve 25 % případů zvý�ení MM vedlo ke zvý�ení 
ostatních mezd. 1,3 % podniků bylo nuceno propustit zaměstnance, 2,1 % zkrátilo některým 
zaměstnancům pracovní úvazek. Třetina respondentů uvedla, �e osobně pocítila zvý�ení 
minimální mzdy,  podíl �en byl vy��í ne� podíl mu�ů(35,3 % k 24,7 %). Za minimální mzdu 
pracují častěji �eny ne� mu�i (dal�í podrobnosti v příloze 1.2). 
 
Polsko 

Pojem minimální odměny za práci je v Polsku zaveden od roku 1956, pro�el několika 
významnými změnami. V roce 1990 byla minimální mzda stanovena jako měsíční sazba pro 
v�echny pracovníky pracující na plný úvazek. Ni��í sazby jsou uplatňovány pro zaměstnance 
v prvním zaměstnání  - v prvním roce zaměstnání mají nárok na 80% a v druhém roce na 90% 
základní sazby. 

Do roku 2002 za stanovení minimální mzdy odpovídalo Ministerstvo práce a sociální 
politiky, které stanovilo MM i na rok 2003. MM pro rok 2004 bude výsledkem kolektivního 
vyjednávání na úrovni Třístranné komise pro sociálně-ekonomické zále�itosti. V případě, �e 
na této úrovni nebude mzda stanovena do 15. července, stanoví novou vý�i MM vláda. 

Minimální mzda mů�e být v průběhu roku upravena jednou nebo dvakrát. V případě, 
�e prognózovaný růst spotřebitelských cen má být ni��í ne� 5%, je stanovena pouze jednou - 
k 1.lednu, pokud je predikovaný růst spotřebitelských cen vy��í ne� 5%, upravuje se znovu 
k 1. červenci. Pokud se prognóza inflace li�ila od skutečnosti, zákon umo�ňuje zpětné 
dorovnání hodnoty minimální mzdy. Ustanovení zákona o minimální mzdě tímto garantují 
zachování reálné hodnoty minimální mzdy. 

Přehled o vývoji minimální mzdy a její relaci k průměrné mzdě v�ech pracovníků 
v národním hospodářství podává následující tabulka. 

 
T a b u l k a  1.8  Vývoj částek minimální mzdy v Polsku 

rok minimální mzda (MM) průměrná mzda (PM) MM/PM 
1992 109 290 37,5
1993 160 390 41,0
1994 215 525 41,0
1995 285 691 41,2
1996 354 874 40,5
1997 427 1066 40,0
1998 496 1233 40,2
1999 653 1697 38,5
2000 695 1924 36,1
2001 760 2062 36,9
2002* 760 2133 35,6
2003* 800 2141 - 
2004 824 - - 

* údaj o průměrné mzdě ze www.stat.gov.pl 
Pramen: www.mgpips.gov.pl 
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Slovenská republika 
Minimální mzda garantuje určitý minimální příjem z pracovní činnosti, na který má 

pracovník nárok ze zákona. Její vazba na minimální sociální příjmy je na Slovensku, stejně 
jako v ČR, velmi těsná. 

Po vzniku samostatné Slovenské republiky se vláda zavázala aktualizovat úroveň 
minimální mzdy tak, aby byl zachován přiměřený předstih proti �ivotnímu minimu. Tento 
odstup minimální mzdy od �ivotního minima měl zabezpečit motivaci k práci a zabránit 
nivelizačním tendencím ve mzdách.  

I kdy� se minimální mzda dotýkala jen malého okruhu zaměstnanců, kteří jí byli 
odměňováni za svou práci, vá�ným problémem se stal její vliv na ostatní sociální instituty. 
Minimální mzda toti� slou�ila jako vyměřovací základ pro příspěvky na zdravotní, 
nemocenské a důchodové poji�tění, příspěvky do fondu zaměstnanosti, pro hmotné 
zabezpečení uchazečů o zaměstnání. Tyto vazby minimální mzdy způsobily, �e v letech 1995 
a 1996 minimální mzda nebyla valorizována. Značné obavy panovaly z nadměrného zatí�ení 
státního rozpočtu (odvod pojistného za osoby, za které platí pojistné stát) a podnikatelské 
sféry (odvody pojistného za zaměstnance).  

V roce 1996 vstoupil v platnost nový zákon č.90/1996 Z.z. o minimálnej mzde, který 
ustanovil jednotnou mezioborovou minimální mzdu. Vý�ku minimální mzdy upravuje vláda 
nařízením v�dy k 1. říjnu kalendářního roku jako součin průměrné nominální měsíční mzdy 
na osobu zji�těné Statistickým úřadem SR za předcházející rok a koeficientu, který je 
výsledkem konsensu tripartity. Pokud se zástupci státu, zaměstnanců a zaměstnavatelů 
nedohodnou o koeficientu do 31. července, o vý�ce minimální mzdy rozhodne vláda 
nařízením. Zákon stanoví, �e vý�e koeficientu musí být taková, aby částka minimální mzdy 
převý�ila sumu �ivotního minima pro plnoletou osobu  zvý�enou o  příspěvky na nemocenské, 
důchodové, zdravotní poji�tění a poji�tění v nezaměstnanosti. Tak je zabezpečen �ádoucí 
odstup pracovního příjmu od sociálních příjmů jako nástroj motivace k práci.  

Zákon dále stanoví, �e pokud mzda zaměstnance nedosáhne v kalendářním měsíci 
vý�e minimální mzdy, zaměstnavatel je povinen doplatit rozdíl ve mzdě. Minimální mzda se 
upravuje v závislosti na odpracované době. Nový zákon č. 311/2001 Z.z., zru�il předchozí 
zákon 65/1965 Zb. a mimo jiné přinesl významnou změnu,  s účinností od 1.1.2002 ustanovil 
na Slovensku 40 hodinový pracovní týden. 

Obdobně jako v ČR jsou stanoveny odli�né sazby minimální mzdy pro některé 
skupiny zaměstnanců: 
•  75 % pokud se jedná o zaměstnance, který je po�ivatelem částečného invalidního důchodu 

nebo o mladistvého zaměstnance star�ího 16 let 
•  50 % pokud se jedná o zaměstnance, který pobírá plný invalidní důchod nebo o 

mladistvého zaměstnance mlad�ího 16 let 
Zákonem č. 125/1998 Z.z. o �ivotnom minime se měnily i některé zákony upravující 

pracovní vztahy  - zákon upravující zaměstnanost, zdravotní a sociální poji�tění a poji�tění 
v případě nezaměstnanosti. V těchto zákonech byl institut minimální mzdy dříve slou�ící za 
základ pro výpočet příspěvku do pojistných systémů nahrazen pro tento účel konkrétní 
peně�ní částkou odstupňovanou podle účelu. Vyvázáním minimální mzdy ze systému 
sociálního zabezpečení se otevřel prostor pro to, aby se minimální mzda stala flexibilním 
nástrojem trhu práce. Minimální mzda je základem pro odstupňování tarifních mezd, zaručuje 
určitou ochranu před nezaměstnaností, brání stlačení úrovně mezd pod úroveň reprodukčních 
nákladů na pracovní sílu. 

Následující tabulka podává přehled o vývoji částky minimální mzdy od roku 1991, 
jejího podílu na průměrné mzdě a na částce �ivotního minima. 
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T a b u l k a  1.9  Vývoj minimální mzdy a souvisejících ukazatelů (v Sk/měsíc) 

ukazatel/rok 
průměrná nominální 

MM 1) 
průměrná nominální 
měsíční mzda v NH

kumul. index prům. 
nominální MM 

podíl prům. 
nom.MM na prům. 

měs.mzdě 
1991 2 000 3 770 100,0 53,1
1992 2 200 4 543 110,0 48,4
1993 2 262 5 379 102,8 42,1
1994 2 450 6 294 108,3 38,9
1995 2 450 7 195 100,0 34,1
1996 2 637 8154 107,7 32,3
1997 2 700 9 226 102,4 29,3
1998 3 000 10 003 111,1 30,0
1999 3 600 10 732 120,0 33,5
2000 4 400 11 430 122,2 38,5
2001 4 920 12 365 111,8 39,8
2002 5 570 13 511 113,2 41,2

Pramen: VÚPSVR, www.employment.gov.sk, vlastní propočty 
Poznámky a vysvětlivky:  1) Průměrná nominální minimální mzda = (MM1 x v1+MM2 x v2) / (v1+v2), kdy v1,2 = 
počet měsíců platnosti MM v dané vý�i. Metodika výpočtu průměrné nominální minimální mzdy byla zvolena z 
důvodu valorizace v roce 1993 a 1996, která byla uskutečněna v jiných měsících ne� v předchozích letech. Do 
září roku1993 (v1) činila MM1 2200 Sk, poté  (v2) MM2=2450 Sk. V roce 1996 do 31.3 MM = 2450 Sk, od 1.4. 
MM = 2700 SK 
 
 
1.2  Vývoj částek minimální mzdy v členských zemích EU a vstupujících státech 
 

 V následující kapitole je provedeno srovnání úrovně minimální mzdy 
v členských zemích EU, v nich� je mzda stanovena statutárním způsobem a  ve vstupujících 
zemích v přepočtu směnným kurzem měny a paritou kupní síly měny.  
 
1.2.1  Aktuální situace počátkem roku 2003 
Členské země EU 

K 1. lednu 2003 nejni��í minimální mzdy vykazovaly Portugalsko, Řecko a 
�panělsko (416-605 euro). V dal�ích �esti členských státech (Irsko, Velká Británie, Francie, 
Belgie, Nizozemí a Lucembursko) se MM pohybovala v rozmezí od 1 073 do 1 369 euro. 
Nejni��í MM je v Portugalsku (416), nejvy��í v Lucembursku (1 369). V USA činí federální 
minimální mzda 877 euro, ve některých státech je stanovena na vy��í úrovni. 
 
Kandidátské země 

Úroveň MM ve Slovinsku (451 euro) a Maltě (535 euro) byla na zhruba stejné úrovni 
jako v Portugalsku a �panělsku. V ostatních kandidátských zemích se MM pohybovala 
v rozmezí od 56 euro (Bulharsko) a� 212 euro (Maďarsko). 

 
Graf 1 ukazuje úroveň měsíční minimální mzdy pracovníků na plný pracovní úvazek 

v členských zemích EU a kandidátských zemích k 1.lednu 2003 v přepočtu směnným 
kurzem1). Pro srovnání je uvedena i hodnota minimální mzdy ve Spojených státech 
amerických. 
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G r a f  1   Minimální mzda v členských a kandidátských zemích 
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Pramen: Minimum wages in the European Union, 2003, Statistics in Focus, Eurostat 
 

Graf  2 ukazuje úroveň měsíční minimální mzdy pracovníků na plný pracovní úvazek 
v členských zemích EU a kandidátských zemích k 1. lednu 2003 v přepočtu paritou kupní 
síly.2)  Pro srovnání je uvedena i hodnota minimální mzdy ve Spojených státech amerických. 

 
G r a f  2   Minimální mzda v přepočtu paritou kupní síly 
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 Pramen: Minimum wages in the European Union, 2003, Statistics in Focus, Eurostat  
 

V porovnání s grafem 1 se pořadí zemí změnilo a rozdíly úrovní MM jsou těsněj�í. 
Pořadí členských zemí zůstává stejné. U kandidátských zemí nejčastěji do�lo k posunu na 
vy��í pozice; to se týká Malty, Slovinska, ČR, Turecka a Slovenska vzhledem k dosud 
výrazně ni��í vnitřní hladině spotřebitelských cen proti její úrovni za souhrn států EU-15. 
Kupní silou se MM v ČR přibli�uje MM Portugalska a �panělska a mezi kandidátskými 
zeměmi je třetí v pořadí, za Maltou a Slovinskem. Malta má vy��í reálnou MM ne� Řecko a 
Slovinsko ne� �panělsko. Slovenská republika se podle standardu kupní síly řadí na �esté 
místo mezi kandidátskými zeměmi. U kandidátských zemí a u Řecka, �panělska a 
Portugalska do�lo ke zvý�ení �hodnoty� minimální mzdy u ostatních členských zemí do�lo 
uplatněním PPPs k poklesu úrovně minimální mzdy.  

U členských států EU se minimální mzdy v přepočtu směnným kurzem pohybovaly 
od 416  do 1 369 EUR, tj. poměr nejni��í a nejvy��í MM je 3,3. V přepočtu paritou kupní síly 
je rozmezí 543 k 1 338, tj. poměr 2,5. U kandidátských zemí je rozpětí vy��í, činí v prvém 
případě poměr 10,5 (56 a� 535) a v druhém případě 5,9 (139 a� 752). Rozdíly v nominálních 
hodnotách MM (v kurzovém přepočtu) jsou uvnitř skupiny členských států a je�tě výrazněji 
mezi kandidátskými státy násobkové a zcela propastné v rámci souhrnné polarizace (24 
násobek mezi úrovní PPS MM v Lucembursku [1 349] a v Bulharsku [56] ). V reálné úrovni 
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(v přepočtu paritou kupní síly) se projevuje obvyklý efekt sblí�ení plynoucí z protikladného  
pohybu cenových hladin hospodářsky rozvinutých (vy��í hladina) a méně vyspělých zemí 
(ni��í hladina)  (reálná paritní úroveň MM mezi horním a dolním pólem se sblí�ila na 9,6 
násobek [1 338/139]). 
 
  
1.2.2  Podíl pracovníků odměňovaných minimální mzdou 
 
G r a f  3  Podíl zaměstnanců odměňovaných MM v r. 2001 
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Pramen:  Minimum wages in the European Union, 2003, Statistics in Focus, Eurostat  

 
Na grafu 3 je vidět, �e podíl zaměstnanců odměňovaných minimální mzdou se 

v jednotlivých státech značně li�í. Ve �panělsku, Velké Británii, Nizozemí a Irsku se podíl 
zaměstnanců pohybuje mezi 0,9 a� 2,2 % (v tomto rozmezí se nacházejí i USA-1,5 %).. 
V Portugalsku je podíl vy��í - 4 %. K zemím s nejvy��ím podílem zaměstnanců 
odměňovaných minimální mzdou patří Francie - 13,9 % a Lucembursko  15,5 %. V těchto 
zemích jsou do podílu zařazeni i zaměstnanci pracující na poloviční úvazek, co� ale nijak 
výrazně výsledek nezkresluje. V době zpracování nebyly k dispozici data za ostatní členské 
země ani kandidátské země. Podíl �en odměňovaných minimální mzdou je přibli�ně dvakrát 
vy��í ne� podíl mu�ů, v jednotlivých zemích  se mírně li�í. 
 
1.2.3  Čisté minimální mzdy v EU v roce 2001 

Graf 4 obsahuje údaje o vý�i čisté mzdy po odečtení daně z příjmu a příspěvků na 
sociální zabezpečení. Propočet povinných odvodů je proveden na základě údajů o odvodech 
sociálního poji�tění svobodného bezdětného zaměstnance.  

Nejvy��í čistou mzdu obdr�í zaměstnanec v Lucembursku (1070 EUR), které je také 
zemí s nejvy��í hrubou minimální mzdou. Následuje Velká Británie, kde mzda dosahuje 1000 
EUR. V ostatních zemích se čistá MM pohybuje mezi 800-900 EUR. Značný rozdíl mezi 
hrubou a čistou mzdou zaznamenáváme v Belgii, kde hrubá MM je třetí nejvy��í v EU, po 
srá�kách se ale řadí mezi ni��í průměr. V Portugalsku, �panělsku a Řecku není rozdíl mezi 
hrubou a čistou příli� velký, odvody jsou nízké. 

 
 
 
 
 



 

 17

G r a f  4   Čisté minimální mzdy v EU 
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Pramen: Minimum wages in the European Union, 2001, Statistics in Focus, Eurostat 
 
1.2.4  Minimální mzda členských států EU v letech 2001 - 2003 

Graf 5 znázorňuje vývoje částek minimální mzdy v letech 2001 - 2003. Ve 
sledovaném období přesahovala minimální mzda hodnotu 1 000 EUR v �esti členských 
zemích; v Portugalsku, Řecku a �panělsku se pohybovala zhruba na 50-60 % této částky. 
Minimální mzdy jsou porovnávány na základě přepočtu částky MM v národní měně směnným 
kurzem. To způsobilo pokles absolutní hodnoty MM v USA a ve Velké Británii v roce 2003, 
kdy do�lo k propadu kurzu dolaru a libry vůči euru. Relativní pořadí zemí se nezměnilo, ke 
změně do�lo pouze po razantním zvý�ení MM v Řecku v roce 2003, kde hodnota MM 
převý�ila hodnotu MM ve �panělsku a Portugalsku. 
 
G r a f  5   Minimální mzda v EU v letech 2001 - 2003  
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Pramen: Minimum wages in the European Union,2002,2003, Statistics in Focus, Eurostat  
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1.2.5 Podíl minimální mzdy na průměrné mzdě zaměstnanců ve zpracovatelském 
průmyslu  roce 1999 

Podíl MM na PM se pohybuje v rozmezí 33-53 % ve sledovaném období, nejvy��í 
podíl MM na PM vykazuje Portugalsko � 53% a Francie 48%, ve vět�ině zemí se v té době 
mzda pohybovala kolem 40%. 
 
G r a f  6   Podíl MM na PM 
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Pramen: Minimum wages in the European Union, 2001, Statistics in Focus, Eurostat; Eurostat Yearbook 2002, 
Luxembourg 2002 
Poznámka: Údaje o vý�i průměrné mzdy jsou v Belgii, Řecku a USA pou�ity za rok 1999 a údaje o vý�i 
minimální mzdy z roku 2001, vzhledem k nedostatku statisticky relevantních údajů o vý�i průměrné měsíční mzdy 
v těchto státech v ostatních letech. V Portugalsku jsou údaje o vý�i průměrné a minimální mzdy z roku 1998, 
v ostatních státech jsou oba údaje za rok 1999. 
 
 
1.3 Relace minimálních příjmových veličin v členských zemích EU a vybraných 
vstupujících státech 
 

Motivační, ochranné a ekonomické funkce minimální mzdy jsou významně 
podmíněny jejími vztahy k minimálnímu sociálnímu příjmu  (�ivotnímu minimu, které 
vymezuje úroveň dávek sociální pomoci - potřebnosti) a k průměrné (popř. střední) mzdové 
úrovni. V tabulce  1.10 jsou shrnuty hodnoty a vzájemné relace těchto veličin za čtyři 
vstupující státy a 9 členských států EU. 

Vztahy příjmových veličin obsa�ené v tabulce potvrzují zji�tění dřívěj�ích analýz3).                          
Za prvé. V členských státech EU existuje - sice značně diferencovaný av�ak výrazný 

odstup čisté minimální mzdy od �ivotního minima jednotlivce (míra převý�ení MMč proti 
�M1 se pohybuje od 32 % v Lucembursku do 145 % v Irsku). Obecně je tedy zaji�těna 
příjmová motivace k práci u zaměstnanců, pracujících na plný pracovní úvazek. Jejich čistý 
příjem plynoucí z čisté minimální mzdy je vy��í ne� příjemců sociálních dávek, jejich� vý�e 
je vymezena �ivotním minimem. Ve státech přistupujících do EU je míra odstupu čisté MM 
proti �M1 men�í (mezi 15 a� 30 %). V ČR byl teprve v roce 2002 dosa�en uvedený patnácti 
procentní odstup. V roce 2003 bude pravděpodobně zvý�en na cca 25 %; působí zde dva vlivy 
� zvý�ení MMh  na 6 200 Kč (o 8,8 %) a stagnace �M1 na úrovni 4 100 Kč v důsledku 
stagnace hladiny spotřebitelských cen. Lze vyslovit předbě�nou hypotézu, �e za míru odstupu 
MMč od �M1, které by alespoň v základní míře vytvářela motivaci k práci, lze pokládat odstup 
mezi 40 a� 45 %; přesněj�í vymezení vy�aduje hlub�í  analýzu v druhé etapě prací na této 
studii. 

Za druhé. Odstup hrubé minimální mzdy od průměrné mzdy průmyslového dělníka 
v národním hospodářství přistupujících států je (s výjimkou Maďarska) men�í ne� 
v členských státech EU-15 (s výjimkou �panělska).  To naznačuje, �e politika členských států 
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EU směřovala převá�ně k vět�ímu sblí�ení mezd v dolní větvi mzdového rozlo�ení 
k průměrné mzdové úrovni a dále, �e míra tohoto odstupu se v jednotlivých státech vytváří 
pod vlivem konkrétních sociálních, ekonomických a politických faktorů, které vy�adují hlub�í 
analýzu. 

Pro vývoj v ČR lze vyslovit hypotézu, �e pravděpodobně existuje mo�nost zvý�it 
podíl MMh na PMh zhruba k hodnotám mírně přes 40%. Ka�dé  sblí�ení veličin v�ak vy�aduje 
podrobnou analýzu řady souvislostí (charakter mzdového rozlo�ení, pojetí průměrné mzdové 
úrovně, vztahy ke střední [mediánové] mzdové úrovni4) ,rozsah  extrémně nízkých mezd, 
vazby k míře zaměstnanosti, pracovní emigraci aj.). 

Za třetí  Čistá minimální mzda se v členských státech výrazně blí�í k úrovni 
�ivotního minima čtyřčlenné rodiny (rodiče a dvě děti); příjem plynoucí z čisté minimální 
mzdy se pohybuje mezi 70 % (Portugalsko) a� 1,56 % (�panělsko) příjmu plynoucího ze 
sociálních dávek pro 4-člennou  rodinu na úrovni národního �ivotního minima. To mj. 
znamená, �e při příjmu ka�dého z rodičů na úrovni minimální mzdy je dosa�en čistý příjem 
domácnosti  z pracovní činnosti  mezi cca 140 a� 300 % příjmu ze sociálních dávek  na úrovni 
�ivotního minima; motivace k práci je výrazná. 

V ČR a ostatních vstupujících zemích je �ivotní minimum pro čtyřčlennou úplnou 
domácnost podstatně vy��í ne� čistá minimální mzda (její příjem se pohybuje mezi 40 a� 50 
% �M4 ); i čistý příjem ze dvou minimálních mezd nepřekračuje příjem na úrovni �M4. 

V�echny dosavadní analýzy vedly k poznatku, �e dosa�ení motivačního působení 
minimální mzdy v oblasti rodinných příjmů by mělo být výslednicí dvoustranného pohybu � 
růstu čistých příjmů plynoucích z MM a sní�ení relativní úrovně �M4 vůči úrovni �M1. Údaje 
v tabulce naznačují, �e v členských státech EU se vztahy �M4  a �M1 - s výjimkou 
Portugalska - pohybují v koeficientech 1,33 a� 2,30; v ČR dosahuje tento relativní odstup 
hodnotu 2,84 (v Polsku a na Slovensku je vztah obdobný).    

Lze vyslovit hypotézu, �e by se vztah mezi čistou MM a �M4 měl v ČR postupně 
blí�it koeficientní hodnotě 0,7. Rovně� tato hypotéza bude ověřována v druhé etapě prací. 
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T a b u l k a 1.10  Vztahy mezi minimální mzdou, průměrnou mzdou a �ivotním minimem ve státech EU, které stanoví  
statutární  minimální mzdu a vybraných vstupujících států v roce 1992x 

�ivotní 
min. 

země Nár.měna 

Minimální
mzda 
hrubá 

Minimální 
mzda čistá

�ivotní 
minimum 

jednotlivce
4členné 
rodiny1) 

Průměrná 
mzda2) Relace 

Národní měna NM MMh MMč �M1 �M4 PMh MMč/�M1 MMč/�M4 MMh/PMh �M4/�M1

Česká republika 3) CZK 5 700 4714 4 100 11 640 15 345 1,15 0,40 0,37 2,84
Maďarsko4) HUF 50 000 35 850 není 84 696 - - 0,59 - 
Polsko5) PLN 760 532 447 1 261 2 185 1,19 0,42 0,35 2,82
Slovensko6) SKK 5 570 4 556 3 490 9 090 15 105 1,30 0,50 0,37 2,61
Belgie7 BEF 45 939 30 274 21 334 41 012 104 329 1,42 0,74 0,44 1,92
Řecko7 GRD 128 467 108 041 není stanoveno 331 469 - - 0,39 -
�panělsko7 ESP 71 208 62 449 30 000 40 000 225 975 2,08 1,56 0,32 1,33
Francie7 FRF 7 435 5 784 2 552 5 360 11 998 2,27 1,08 0,62 2,10
Irsko7 IEP 863 767 312 614 1 680 2,45 1,25 0,51 1,97
Lucembursko7 LUF 57 070 45 199 34 226 57 571 105 433 1,32 0,79 0,54 1,68
Nizozemsko7 NLG 2 667 1 835 1 028 2 364 5 696 1,79 0,78 0,47 2,30
Portugalsko7 PTE 60 535 52 121 25 000 75 000 141 174 2,08 0,70 0,43 3,00
Velká Británie7 GBP 790 637 431 899 1 662 1,48 0,71 0,48 2,09

Poznámky a vysvětlivky: 
x) za státy MU jsou pou�ity původní národní měny 
1) �ivotní minimum 4členné rodiny  s dvěma dětmi, v ČR ve věku 8 a 12 let 
2) Průměrná mzda dělníka v průmyslu (OKEČ C+D+E) 
3) Zdroj: ČSÚ, www.mpsv.cz 
4) Zdroj: www.ksh.hu - Statistical Yearbook 2003; E.Sik, I.Nagy: Households, Work and Flexibility, Country Context Report � Hungary, TARKI, Budapest, 2001; MISSCEEC 
2002, Eurostat, Luxembourg 
5) Zdroj: www.stat.gov.pl , www.mgpips.gov.pl, MISSCEEC 2002, Eurostat, Luxembourg 
6) Zdroj:www.employment.gov.sk 
7) Zdroj: Taxing Wages 2000-2001, OECD, Paris, 2001; Sdělení komise o implementaci hlavních směrů hospodářské politiky pro rok 2002; MISSOC 2002, Eurostat, 
Luxembourg 2003; R.Clare: Minimum wages in the European Union, 2002, Eurostat 2002; Eurostat: The European Comparison Programme: Aggregate-level preliminary 
results for 2001, Luxembourg 2002; vlastní výpočty 

http://www.ksh.hu/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.mgpips.gov.pl/
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2.  Regionální diferenciace mezd 
 

2.1 Metodika 
Analýza regionálního mzdového rozlo�ení byla provedena na náhodném výběrovém 

vzorku (za rok 2002 na souboru 188 808 zaměstnanců),  ze souboru zaměstnanců, který je 
zahrnut do pravidelného výběrového statistického zji�ťování mzdové úrovně zaměstnanců, 
jeho� výsledky jsou publikovány v publikaci �Informační systém o průměrných výsledcích�, 
zpracovatelem tohoto �etření je  společnost Trexima s.r.o.  

Indikátorem mzdové úrovně je jednak měsíční hrubá mzda, vyplácená 
zaměstnancům - jednotlivcům od počátku do konce roku, jednak hodinová hrubá mzda. 
Analýza byla provedena na souboru zaměstnanců v podnikatelské sféře. Do souboru jsou 
zařazeny v�echny ekonomické subjekty s více ne� 1 000 zaměstnanci, kvótním způsobem (tak 
aby podíl zaměstnanců v určitých odvětvích odpovídal jejich podílu na celkové 
zaměstnanosti) vybrané organizace s 10-999 zaměstnanci, organizace s méně ne� 10 
zaměstnanci ISPV do �etření nezahrnuje. Vybrané subjekty zůstávají v souboru stále, 
struktura souboru je tedy stejná (příp. minimálně změněná) jako v předchozím roce, 
organizace předávají údaje o v�ech svých zaměstnancích. Ekonomické subjekty jsou členěny 
na organizační jednotky podle okresů, kde skutečně působí (tzv. pracovi�tní metoda).  

Základem analýzy jsou měsíční hrubé mzdy za rok 2002, zji�ťované za zaměstnance, 
kteří za rok odpracovali více ne� 1 592 hodin, aby nedo�lo ke zkreslení vý�e mzdy 
zaměstnanci, kteří neodpracovali celé období. Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu včetně 
odměn a prémií, které nále�í zaměstnanci za dané období, metodika odpovídá zákonné 
definici obsahu minimální mzdy: �Do mzdy se zahrnují v�echny slo�ky mzdy, s výjimkou 
mzdy (vč.zvý�ení) za práci přesčas, příplatku za práci ve ztí�eném a zdraví �kodlivém 
pracovním prostředí, za práci v noci a za práci ve svátek. Do mzdy se nezahrnují plnění 
poskytovaná podle zvlá�tních předpisů v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, 
odstupné, cestovní náhrady, odměna za pracovní pohotovost, která se nepova�ují za mzdu.� 

Mzdové rozlo�ení je charakterizováno aritmetickým průměrem, rozdělení četností je 
provedeno pomocí 1.a 2. percentilu, 1. pentilu, 1. kvartilu, mediánu, 3. kvartilu, 95. a 99. 
percentilu. 1) 

_________________________ 

1) Percentily ukazují procentní podíl případů, které jsou ni��í ne� hodnota percentilu (tj. x-tý percentil odděluje x procent 
hodnot men�ích ne� daný percentil a 100-x procent hodnot vět�ích ne� daný percentil). V příloze jsou uvedeny dal�í 
informace o úrovni mezd 1. pentilu a  1. a 3. kvartilu (tj. mezd na úrovni 5%, 25% a 75% souboru).  

 
 
Cílem analýzy bylo ověřit následující hypotézy: 
1) Zda a jak se v krajích li�í úroveň nejni��ích mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře. 
2) Zda charakter mzdového rozlo�ení sleduje hodnoty středních veličin (průměr, medián), tj. 

zda existují v krajích s vy��ími průměrnými ukazateli celkově vy��í hodnoty mezd na 
v�ech úrovních mzdového rozlo�ení. 

3) Zda se v jednotlivých krajích li�í podíl osob, které pobírají mzdu na úrovni minimální 
mzdy. 

4) Zda je účelné stanovit statutární minimální mzdu v regionálně diferencované vý�i. 
 

2.2  Regionální mzdová rozlo�ení 
Analýza se soustřeďuje na porovnání nejni��í mzdové úrovně vymezené hodnotami 

mezd těch osob, které se nacházejí na úrovni 1. a 2. procenta celého souboru mezd 
zaměstnanců seřazených vzestupně podle velikosti.  
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Úroveň minimální mzdy (5 700 Kč v roce 2002, 5 000 v roce 2001) se pohybovala 
právě v rozmezí hodnot těchto dvou percentilů, tzn. �e mzdu na úrovni minimální mzdy 
pobíralo 1- 

2 % zaměstnanců podnikatelské sféry. Pokud byla skutečně dosa�ená mzda 
zaměstnance  ni��í ne� úroveň zákonem stanovené minimální mzdy, je podle zákona 
zaměstnavatel povinen doplatit zaměstnanci tento rozdíl. 
 
T a b u l k a  2.1  Měsíční hrubé mzdy zaměstnanců v roce 2002 v pořadí podle vý�e mzdy 
v 1.percentilu 

kraj percentil 1 percentil 2 průměr 

Jihočeský 6 550 7 107 17 366

Královéhradecký 6 022 6 628 15 426

Karlovarský 6 006 6 449 14 408

Plzeňský 5 948 6 570 15 503

Olomoucký 5 948 6 667 14 272

Zlínský 5 927 6 403 16 231

Středočeský 5 925 6 667 17 689

Ústecký 5 759 6 401 1 6291

Pardubický 5 703 6 075 12 652

Moravskoslezský 5 695 6 108 14 538

Liberecký 5 568 6 010 14 073

Praha 5 462 6 059 23 640

Jihomoravský 5 310 5 959 14 277

Vysočina 5 258 6 020 13 319
 

V tabulce jsou uvedeny průměrné měsíční hrubé mzdy, úroveň mezd osob na 1. a 2. 
percentilu mzdového rozlo�ení. Jednotlivé kraje jsou seřazeny podle hodnoty mzdy osoby 
nacházející se na úrovni 1. percentilu. Mzdy se pohybují v rozmezí 6 550 Kč (Jihočeský kraj) 
do 5 258 (Vysočina), Praha s tradičně nejvy��í úrovní průměrné mzdy se nachází a� na konci 
tabulky - na 12. místě.  

V osmi krajích se skutečně zji�těná mzdová hladina pohybovala nad úrovní 
minimální mzdy (rozdíl činil 59 a� 850 Kč), tj. počet osob, které pobírají minimální mzdu, byl 
(za předpokladu linearity příjmového rozlo�ení) ni��í ne� 1 %;  v kraji Pardubickém a 
Moravskoslezském nejni��í mzdy odpovídaly úrovni minimální mzdy, tj. počet osob 
pobírajících minimální mzdu se rovnal 1 %; v pěti krajích, včetně Prahy, se nejni��í mzdy 
nacházely pod úrovní minimální mzdy (rozdíl 122 a� 415 Kč), tj. podíl zaměstnanců 
pobírajících minimální mzdu byl vy��í ne� 1 %. 

Rozdíl mezi krajem s nejvy��í a nejni��í mzdou na úrovni 1.percentilu činí 1 265 Kč, 
variační rozpětí je tedy velmi úzké. Mzda na úrovni 1.percentilu byla v Jihočeském kraji vy��í 
o 23,9 % ne� v kraji Vysočina. 
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T a b u l k a  2.2   Měsíční hrubé mzdy zaměstnanců v roce 2002 v pořadí podle vý�e 
mzdy v 50.percentilu (mediánu) 

kraj medián průměr 
Praha 18 234 23 640
Středočeský 16 164 17 689
Jihočeský 14 599 17 366
Ústecký 13 890 16 291
Zlínský 13 879 16 231
Plzeňský 13 608 15 503
Královéhradecký 13 095 15 426
Moravskoslezský 12 914 14 538
Olomoucký 12 080 14 272
Karlovarský 12 015 14 408
Liberecký 11 859 14 073
Jihomoravský 11 774 14 277
Vysočina 11 521 13 319

Pardubický 10 642 12 652
  

Pořadí krajů podle úrovně střední (mediánové) mzdy se podstatně li�í, na prvním 
místě se objevuje Praha se značným odstupem nad mzdovou úrovní v ostatních krajích (18 
234 Kč), následuje Středočeský kraj (16 164 Kč), nejni��í mzdu vykazuje kraj Pardubický (10 
642 Kč), mírně vy��í kraj Vysočina (11 521 Kč). Pořadí podle obou středních hodnot (průměr 
a medián) je shodné. 

Rozdíl mezi kraji s nejvy��í a nejni��í mzdou na úrovni mediánu činí 7 592 Kč, vý�e 
mezd na této úrovni je tedy mnohem více diferencovaná ne� v předchozím případě. Mzda na 
úrovni mediánu byla v Praze vy��í o 71 % ne� v kraji Pardubickém. 
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T a b u l k a  2.3  Měsíční hrubé mzdy zaměstnanců v roce 2002 v pořadí podle vý�e mzdy 
v 99. percentilu 

kraj Percentil 99 
Praha 108 565
Jihočeský 62  579
Ústecký 61832
Liberecký 59 289
Středočeský 58 414
Královéhradecký 55 538
Jihomoravský 55 046
Zlínský 54 737
Olomoucký 52 706
Karlovarský 51 756
Moravskoslezský 48 745
Plzeňský 46 150
Vysočina 44 524

Pardubický 41 898
 

Pořadí krajů podle vý�e nejvy��ích mezd, nacházejících se na úrovni 99. procenta 
celého souboru, je odli�né od předchozí tabulky. Nejvy��í mzdu na této úrovni vykazuje Praha 
(108 565 Kč), následovaná Jihočeským krajem (58 414 Kč), nejni��í mzdy jsou opět 
vykazovány v kraji Pardubickém (41 898 Kč) a v kraji Vysočina (44 524 Kč). Rozdíl mezi 
kraji s nejvy��í a nejni��í mzdou je značný � 66 667 Kč, mzda na úrovni 99. percentilu byla 
v Praze o 159 % vy��í ne� v Pardubickém kraji. 

Úroveň průměrných mezd je výrazně ovlivněna nejvy��ími mzdami, které značně 
navy�ují jejich hodnotu. To je patrné zejména v Praze, kde nejvy��í mzdová hladina (úroveň 
mezd jednoho [příp. pěti procent] procenta osob) je dvojnásobně vy��í ne� v ostatních krajích. 
V průměru pak tyto nejvy��í mzdy značně zkreslují celkovou úroveň mezd v regionu. V Praze 
se mzdy v dolní polovině mzdového rozlo�ení nijak neodli�ují od mezd v ostatních regionech. 
Zdá se, �e je silněj�í vnitroregionální variabilita na příjmovém rozlo�ení ne� variabilita mezd 
mezi jednotlivými regiony. 

Rozpětí mezd charakterizované podílovými ukazateli vyjádřenými jako podíl 
mzdových hladin mediánu a 1.percentilu, 99. percentilu a mediánu (viz příloha č. ) také 
ukazuje, �e rozpětí dolní poloviny mzdového rozlo�ení je u��í (více sevřené) ne� rozpětí horní 
poloviny mzdového rozlo�ení.  

Hodnota podílu mediánu a 1.percentilu (P50/P1) osciluje kolem 2, mzda na úrovni 
mediánu je ve v�ech regionech přibli�ně dvojnásobně vy��í ne� mzda na úrovni 1. percentilu; 
pouze v Praze je mediánová mzda vy��í trojnásobně. 

Hodnota podílu 99. percentilu a mediánu (P99/P50) osciluje kolem 4, v Praze ov�em 
dosahuje hodnoty 6, v Liberci hodnoty 5, tzn. �e nejvy��í úroveň mzdové hladiny je ve 
vět�ině regionů 4x vy��í ne� hodnota mzdové hladiny na úrovni mediánu.  

Hodnoty těchto podílů a zejména podílu obou krajních mezí příjmového rozlo�ení 
(99. a 1. percentilu) vedou k domněnce, �e v krajích existuje různě intenzivní mzdová 
nerovnost. Nej�ir�í rozpětí mezd poukazující na nejsilněj�í mzdovou nerovnost vykazuje 
Praha, kde nejvy��í mzdy dosahuje dvacetinásobku mezd nejni��ích, zatímco v ostatních 
krajích se jedná maximálně o desetinásobek (v Pardubickém kraji je hodnota tohoto podílu 
nejni��í  - 7). 
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Příčinou rozdílů jsou pravděpodobně rozdíly v odvětvové struktuře, které ovlivňují 
různou intenzitou vý�i hladiny mezd (např. v Praze vysoká koncentrace  bankovnictví a 
peně�nictví, řídících centrál podniků, kde jsou vypláceny vysoké mzdy) a míra zastoupení 
malých podniků (tj.podniků s méně ne� 10 zaměstnanci), v kterých jsou vypláceny nízké 
mzdy.  
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3.  Dotazníkové �etření mezi zaměstnavateli 
 
3.1 Charakteristika �etření 

Dotazníkové �etření bylo realizováno ve spolupráci s ČSÚ, odborem 
konjunkturálních �etření v březnu roku 2003. �etření se zúčastnilo 2 470 organizací z celé 
České republiky, ve kterých je systém odměňování řízen podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, 
odměně za pracovní pohotovost a průměrném výdělku. V těchto podnicích pracuje 870 930 
zaměstnanců. Základní členění je provedeno podle oboru činnosti firmy (průmysl, obchod, 
slu�by, stavebnictví) a podle počtu zaměstnanců (1-9, 10-19, 20-99, 100-249, 250-499, 500-
999, nad 1 000), obory činnosti podniků zastoupených v jednotlivých kategoriích jsou 
podrobně uvedeny v příloze  B 3.1. 

Pozornost byla zaměřena zejména na podniky s malým počtem zaměstnanců (1-10), 
které nejsou v oficiální statistice podchyceny a kde je podle dosavadních zku�eností 
opodstatněné pova�ovat vliv minimální mzdy za nejsilněj�í. Zvlá�tě byla také věnována 
pozornost pohostinství, maloobchodu a stavebnictví, tj. oborům, kde je často zaměstnávána 
nízkokvalifikovaná pracovní síla a obtí�něji lze kontrolovat odpracovanou dobu. Oficiální 
statistické údaje jsou zveřejňovány pouze za podniky s počtem zaměstnanců vět�ím ne� 10. 
Toto dotazníkové �etření se zaměřuje i na podniky s méně ne� 10 zaměstnanci, údaje za tyto 
podniky jsou publikovány poprvé. Zastoupení zaměstnanců v těchto podnicích je samozřejmě 
početně slab�í, jejich četnost je ov�em relativně vysoká. Drobné podnikání je významným 
faktorem rozvoje socioekonomického prostředí obcí a regionů, přispívá k vytváření sociální 
soudr�nosti obyvatel a v neposlední řadě je i nezanedbatelným zdrojem financí pro rozpočty 
obcí, vzhledem k principu rozdělování daňového výtě�ku podle sídla nebo trvalého bydli�tě 
podnikatelského subjektu. 

Nejvy��í podíl podniků s méně ne� 10 zaměstnanci na celkovém počtu podniků 
v kraji je v kraji Libereckém (16 %), Jihomoravském (14 %) a Královéhradeckém (12 %). Na 
celkovém počtu těchto podniků v celé České republice se 24 % podílí Praha a 16 % 
Jihomoravský kraj. V odvětvovém členění se na celkovém počtu malých podniků 45% podílí 
slu�by, 26 % obchod,16 % průmysl a 13 % stavebnictví. 

Dotazníkové �etření nebylo realizováno kvótním výběrem, nejsou zastoupena 
v�echna odvětví civilního sektoru národního hospodářství, struktura zaměstnanosti 
v jednotlivých odvětvích se proto li�í od  celorepublikové struktury zaměstnanosti. 

Informace o počtu zaměstnanců v jednotlivých kategoriích - odvětvích NH podávají 
následující tabulky: 
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T a b u l k a  3.1  Počet zaměstnanců v jednotlivých odvětvích NH  

kraj absolutně (v Kč) relativně  (v Kč) 

  
prů-
mysl obchod 

staveb-
nictví slu�by celkem

prů-
mysl obchod

staveb-
nictví slu�by celkem

Praha 48 456 7 586 19 925 122 334 198 301 24,4 3,8 10,0 61,7 100,0
Středočeský  60 071 21 671 3 882 5 207 90 831 66,1 23,9 4,3 5,7 100,0
Jihočeský  35 322 4 169 4 023 3 996 47 510 74,3 8,8 8,5 8,4 100,0
Plzeňský 34 265 2 258 3 459 4 943 44 925 76,3 5,0 7,7 11,0 100,0
Karlovarský 13 758 807 1 104 914 16 583 83,0 4,9 6,7 5,5 100,0
Ústecký 40 246 988 3 010 7 437 51 681 77,9 1,9 5,8 14,4 100,0
Liberecký 26 765 414 1 041 2 166 30 386 88,1 1,4 3,4 7,1 100,0
Královéhradecký 32 970 1 625 2 569 2 026 39 190 84,1 4,1 6,6 5,2 100,0
Pardubický 31 023 1 707 2 339 4 028 39 097 79,3 4,4 6,0 10,3 100,0
Vysočina 28 661 761 3 025 2 470 34 917 82,1 2,2 8,7 7,1 100,0
Jihomoravský 52 374 9 638 7 897 12 465 82 374 63,6 11,7 9,6 15,1 100,0
Olomoucký 26 542 1 203 3 425 1 169 32 339 82,1 3,7 10,6 3,6 100,0
Zlínský 27 413 3 305 1 876 3 298 35 892 76,4 9,2 5,2 9,2 100,0
Moravskoslezský 103 850 3 678 6 789 12 587 126 904 81,8 2,9 5,3 9,9 100,0
celkem 561 716 59 810 64364 185 040 870 930 64,5 6,9 7,4 21,2 100,0
 
 
T a b u l k a  3.2   Počet zaměstnanců v jednotlivých velikostních typech podniků  

  počet zaměstnanců 
velikostní typ podniku abs. % 
1-9 pracovníků 1 057 0,12
10-19 pracovníků 1 535 0,18
20-99 pracovníků 45 481 5,22
100-249 pracovníků 85 826 9,85
250-499 pracovníků 108 479 12,46
500-999 pracovníků 175 896 20,20
nad 1000 pracovníků 452 656 51,97
v�echna odvětví celkem 870 930 100,00
 
 
3.2 Podíl zaměstnanců odměňovaných minimální mzdou 
 
T a b u l k a  3.3  Podíl zaměstnanců odměňovaných minimální mzdou v jednotlivých 
velikostních typech podniků 

počet podniků zaměstnanci s MM 
velikostní typ podniku zaměstnanci celkem abs. % abs. % 
1-9 pracovníků 1 057 252 10,2 84 7,9
10-19 pracovníků 1 535 109 4,4 91 5,9
20-99 pracovníků 45 481 802 32,5 2 729 6
100-249 pracovníků 85 826 544 22,0 2 746 3,2
250-499 pracovníků 108 479 316 12,8 4 122 3,8
500-999 pracovníků 175 896 265 10,7 2 814 1,6
nad 1000 pracovníků 452 656 182 7,4 10 864 2,4
celkem 870 930 2 470 100,0 39 192 4,5
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Ve v�ech odvětvích celkem činí podíl zaměstnanců odměňovaných minimální mzdou 
4,5 %. Nejvy��í podíl takových zaměstnanců pracuje v podnicích s celkovým počtem do 10 
zaměstnanců (7,9 %), od 10 do 19 zaměstnanců a od 20-99 zaměstnanců (6 %). I kdy� 
absolutní počet pracovníků v malých podnicích, kteří dostávají za práci minimální mzdu není 
vysoký, je třeba brát v úvahu jejich relativně vysokou četnost mezi ostatními velikostními 
typy podniků. Nejmen�ích podniků do 10 zaměstnanců je 10 % z celkového počtu podniků, 
jednu třetinu podniků tvoří podniky s 20-99 zaměstnanci, kde je počet zaměstnanců 
s minimální mzdou také vysoký. 46 % podniků z celkového počtu vyplácí minimální mzdu  
vět�ímu podílu zaměstnanců ne� činí průměrný podíl. Podíl zaměstnanců odměňovaných 
minimální mzdou klesá s počtem zaměstnanců i kdy� nelineárně, v podnicích s více ne� 1 000 
zaměstnanci jich takovou mzdu dostává 2,4 %.  
 
T a b u l k a  3.4   Regionální hledisko 

zaměstnanci s MM 
kraj 

zaměstnanci 
celkem % abs. 

Praha 198 301 3,7 7 337
Středočeský  90 831 4,9 4 451
Jihočeský  47 510 2,8 1 330
Plzeňský 44 925 3,7 1 662
Karlovarský 16 583 3,3 547
Ústecký 51 681 7,8 4 031
Liberecký 30 386 9 2 735
Královéhradecký 39 190 3 1 176
Pardubický 39 097 2,1 821
Vysočina 34 917 3,4 1 187
Jihomoravský 82 374 4,8 3 954
Olomoucký 32 339 4,4 1 423
Zlínský 35 892 3,8 1 364
Moravskoslezský 126 904 7,1 9 010
celkem 870 930 4,5 39 192
 

Téměř desetina (9 %) zaměstnanců v Libereckém kraji pracuje za minimální mzdu, 
zde se projevuje vliv velkého počtu malých podniků, ve kterých jsou ni��í mzdy, a vysokého 
podílu �feminizovaných� průmyslových odvětví (např. textilní, bi�uterní průmysl). Vysoký 
podíl zaměstnanců pracujících za minimální mzdu je také v Ústeckém (7,8 %) a 
Moravskoslezském kraji (7,1 %), v tomto případě se jedná o regiony s vysokou mírou 
nezaměstnanosti procházející strukturální přeměnou na jiná ne� tradiční průmyslová odvětví. 
Útlum v tě�bě nerostných surovin a hutnictví způsobil pokles zaměstnanosti, nová pracovní 
místa jsou vytvářena zejména v nově vznikajících podnicích se zahraniční účastí. Vysoce 
specializovaná průmyslová odvětví, kde je vy�adovaná vysoká odbornost, nenabízejí tolik 
pracovních míst.  

V Libereckém kraji je vysoký podíl zaměstnanců s minimální mzdou ta�en vysokým 
podílem zaměstnanců s minimální mzdou pracujících v obchodě, těch je více ne� jedna pětina, 
téměř 22 %. Tento podíl zaměstnanců je nejvy��í ze v�ech dotazovaných krajů i odvětví. 
V Moravskoslezském kraji téměř jedna pětina (18,7 %) zaměstnanců v obchodě a 14,2 % 
zaměstnanců ve slu�bách pracuje za minimální mzdu. V Ústeckém kraji je vysoký podíl 
pracovníků s minimální mzdou zapříčiněn zejména vysokým podílem ve slu�bách - za 
minimální mzdu pracuje jedna pětina zaměstnanců a 12 % zaměstnanců v obchodě.  

Nejni��í podíl zaměstnanců pracuje za minimální mzdu v Pardubickém (2,1 %), 
Jihočeském (2,8 %) a Královéhradeckém (3 %) kraji. 
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T a b u l k a  3.5   Odvětvové hledisko 

zaměstnanci s MM 
odvětví 

zaměstnanci 
celkem % abs. 

slu�by  185 040 8,9 16 469
stavebnictví 64 364 1,7 1 094
průmysl  561 716 2,0 11 234
obchod 59 810 5,9 3 529
celkem 870 930 4,5 39 192
z toho:    
pohostinství 2 184 10,9 238
maloobchod a opravy spotřebního zbo�í 53 722 6,0 3 223
 

Nejvy��í podíl zaměstnanců odměňovaných minimální mzdou se vyskytuje 
v pohostinství (téměř 11 %), význam tohoto údaje je ov�em nutno posuzovat v souvislosti 
s počtem zaměstnanců pracujících v podnicích účastnících se �etření. Po převá�ení relativní 
váhou vzhledem k celému souboru klesne tento podíl na 4 %. Vysoký podíl zaměstnanců 
pracujících za minimální mzdu odpovídá i oficiální statistice, v tomto oboru podnikání jsou 
dlouhodobě zaznamenávány nízké mzdy, bě�né je neformální zaměstnávání (vyplácení pouze 
minimální, resp. velmi nízké mzdy a dal�ího doplatku v hotovosti bez zdanění a odvodů 
sociálního poji�tění), počítá se také se spropitným jako dal�ím zdrojem navý�ení mzdy. 

Téměř 9 % zaměstnanců pracujících ve slu�bách dostává měsíčně minimální mzdu. 
V absolutním vyjádření se jedná o největ�í počet zaměstnanců - 16 500 osob, následuje 
průmysl s 11 200 zaměstnanci. Vy��í podíl pracovníků (ne� je celoodvětvový průměr) pracuje 
za minimální mzdu v obchodě (5,9 %) a v obchodě, pohostinství a ubytování celkem (6,4 %). 
Pod celoodvětvovým průměrem se pohybuje průmysl, kde je vykazován vůbec nejni��í podíl 
zaměstnanců s minimální mzdou (1,7 %) a stavebnictví (2 %). Podrobné údaje o podílu 
zaměstnanců odměňovaných minimální mzdou jsou uvedeny v  příloze B 3.1. 
 
3.3  Představa o optimální vý�i minimální mzdy 
 
T a b u l k a  3.6  Minimální mzda podle velikostního typu podniku 

velikostní typ podniku �ádná 
max. 2 

500 
2 501- 
3 500 

3 501- 
4 500 

4 501- 
5 500 

5 501- 
6 500 

6 501- 
7 500 nad 7 501

1-9 pracovníků 19 % 0 % 2 % 6 % 24 % 23 % 17 %  9 %
10-19 pracovníků 20 % 1 % 1 % 6 % 16 % 25 % 16 % 15 %
20-99 pracovníků 16 % 1 % 1 % 5 % 23 % 26 % 17 % 11 %
100-249 pracovníků 12 % 0 % 1 % 5 % 19 % 30 % 23 % 10 %
250-499 pracovníků 16 % 0 % 0 % 1 % 18 % 38 % 18 %  9 %
500-999 pracovníků  9 % 0 % 0 % 5 % 17 % 40% 17 % 12 %
nad 1000 pracovníků  6 % 1 % 1 % 4 % 14 % 46 % 16 % 12 %
celkem 14 % 0 % 1 % 4 % 20 % 33 % 18 % 10 %
 

Představa o optimální vý�i minimální mzdy se v jednotlivých velikostních typech 
podniku li�í. Čtvrtina zástupců podniků s počtem zaměstnanců men�ím ne� 20 uvedla, �e by 
minimální mzda neměla být vůbec stanovena. Tento názor sdílí 6 % zástupců podniků s více 
ne� 1 000 zaměstnanci a necelá desetina podniků s 500-999 zaměstnanci. Nejčastěji je za 
optimální vý�i pova�ována minimální mzda v rozmezí 5 500 - 6 500 Kč, na tom se shodla 
jedna třetina podniků. V men�ích podnicích se projevuje tendence po�adovat ni��í minimální 
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mzdu, podniky s více ne� 1 000 zaměstnanci pova�ují úroveň 5 500 � 6 500 Kč za optimální 
v 46 % případů. 
 
T a b u l k a  3.7   Minimální mzda podle odvětví NH 

odvětví �ádná 
max. 
2500 

2501- 
3500 

3501- 
4500 

4501- 
5500 

5501- 
6500 

6501- 
7500 

nad 
7501 

slu�by  15 % 0 % 1 % 3 % 22 % 31 % 17 % 11 %
stavebnictví 15 % 0 % 1 % 6 % 19 % 30 % 19 % 10 %
průmysl  13 % 0 % 0 % 4 % 17 % 37 % 19 % 10 %
obchod 14 % 0 % 1 % 7 % 24 % 2 8% 17 %   9 %
celkem 14 % 0 % 1 % 4 % 20 % 33% 18 % 10 %
z toho:  
pohostinství 17 % 0 % 0 % 3 % 28 % 2 8% 21 %   3 %
maloobchod a opravy  
spotřebního zbo�í 15 % 0 % 1 % 7 % 24 % 2 9% 16 %   8 %
 

 Odvětvově se představy o vý�i minimální mzdy příli� neli�í. Kolem 15 % 
zástupců podniků je toho názoru, �e minimální mzda by neměla být vůbec stanovena. Jedna 
třetina pova�uje za optimální vý�i 5 500 - 6 500 Kč. K odchylce dochází v odvětví obchodu, 
kdy jedna čtvrtina respondentů pova�uje za optimální vý�i 4 500 - 5 500 Kč, jedná se tedy o 
vy��í podíl ne� v celém souboru, ve kterém je to jedna pětina. Téměř jedna pětina zástupců 
podniků by za optimální pova�ovala minimální mzdu v rozmezí 6 500 - 7 500 Kč. 
 
T a b u l k a  3.8   Minimální mzda podle krajů 

kraj �ádná 
max. 2 

500 
2 501 
-3 500 

3 501 
-4 500 

4 501 
-5 500 

5 501 
-6 500 

6 501 
-7 500 

nad 7 
501 

Praha 16 % 1 % 1 % 2 % 16 % 29 % 19 % 16 %
Karlovarský kraj 16 % 0 % 2 % 0 % 27 % 29 % 14 % 12 %
Ústecký kraj 16 % 0 % 1 % 1 % 22 % 37 % 14 % 9 %
Liberecký kraj 14 % 0 % 1 % 12 % 25 % 28 % 16 % 4 %
Královéhradecký kraj 12 % 0 % 0 % 5 % 21 % 38 % 20 % 4 %
Pardubický kraj 11 % 0 % 0 % 6 % 21 % 28 % 28 % 6 %
Vysočina 8 % 1 % 2 % 1 % 28 % 35 % 12 % 13 %
Jihomoravský kraj 15 % 0 % 0 % 4 % 20 % 32 % 19 % 10 %
Olomoucký kraj 21 % 0 % 1 % 5 % 19 % 33 % 12 % 9 %
Zlínský kraj 20 % 0 % 0 % 6 % 17 % 34 % 16 % 7 %
Moravskoslezský kraj  10 % 0 % 1 % 3 % 18 % 31 % 25 % 12 %
Středočeský kraj 14 % 0 % 1 % 9 % 22 % 30 % 14 % 10 %
Jihočeský kraj 8 % 1 % 1 % 7 % 21 % 31 % 24 % 7 %
Plzeňský kraj 14 % 0 % 3 % 6 % 18 % 31 % 20 % 8 %
Celkem 14 % 0 % 1 % 4 % 20 % 33 % 18 % 10 %
 

V rámci  regionů se představy o minimální mzdě příli� neli�í, kolem 15 % 
respondentů si myslí, �e by minimální mzda neměla být vůbec stanovena. Nejvy��í podíl 
respondentů zastává tento názor v Olomouckém a Zlínském kraji - jedna pětina, nejni��í podíl 
se vyskytuje v Jihočeském kraji a v kraji Vysočina � 8 %. Jedna třetina respondentů ve v�ech 
krajích zastává názor, �e optimální vý�e minimální mzdy se nachází v rozmezí 5 500 - 6 500 
Kč. V Královéhradeckém a Ústeckém kraji se tento podíl blí�í 40 %. V Moravskoslezském a 
Pardubickém  kraji  se  čtvrtina  respondentů  domnívá, �e optimální  by byla vý�e mezi 6 500  

- 7 500 Kč. Naproti tomu čtvrtina respondentů v kraji Karlovarském, Libereckém a  
kraji Vysočina za optimální pova�uje vý�i 4 500 - 5 500 Kč. 
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3.4 Vliv minimální mzdy na podnikovou strategii 
 
T a b u l k a  3.9  Vliv minimální mzdy na personální a hospodářskou politiku podniku 

vliv MM na podnikovou strategii 
údaje za celkový soubor 

 �ádný slabý střední silný 
velmi 
silný 

ztě�uje odstupňování mezd pracovníků s různou kvalifikací nebo 
různým pracovním výkonem, vede k nivelizaci mezd 46 % 17 % 19 % 10 % 8 %
omezuje počet pracovních míst pro pracovníky bez kvalifikace nebo 
 s nízkou kvalifikací 48 % 17 % 16 % 11 % 8 %

omezuje počet pracovních míst pro pracovníky bez praxe 48 % 18 % 16 % 11 % 7 %
natolik zvy�uje mzdové náklady, �e je nutno sní�it počet 
zaměstnanců 53 % 19 % 16 % 7 % 5 %
chrání zaměstnance proti neúměrnému sni�ování mezd ze strany 
zaměstnavatelů 42 % 15 % 22 % 11 % 10 %
růst mzdových nákladů se promítá do ceny výrobků a sni�uje 
konkurenceschopnost podniku 33 % 15 % 22 % 16 % 14 %

 
Z odpovědí zástupců podniků vyplývá, �e vý�e minimální mzdy nemá významný 

vliv na strategie řízení podniků. To, �e minimální mzda nemá �ádný vliv na jednotlivé oblasti 
personální politiky, uvedla polovina respondentů. Slabý a střední vliv připou�tí necelá pětina 
zástupců podniků. Silný vliv minimální mzdy na personální politiku deklaruje 10 % podniků, 
velmi silný vliv 5-8 % podniků (dal�í podrobnosti v členění podle regionů a odvětví viz  
příloha B 3.2 ). 

Téměř polovina zástupců podniků deklaruje, �e minimální mzda nemá �ádný vliv na 
odstupňování mezd pracovníků s různou kvalifikací nebo různým pracovním výkonem, na 
počet pracovních míst pro pracovníky nekvalifikované a nízkokvalifikované a pro absolventy.  

Více ne� polovina respondentů uvedla, �e minimální mzda nezvy�uje natolik mzdové 
náklady, aby bylo nutno propou�tět zaměstnance. Pouze 12 % podniků uvádí, �e minimální 
mzda má silný (7 %) a� velmi silný vliv (5 %) na mzdové náklady, které se v důsledku jejího 
zvý�ení staly natolik neúnosnými, �e bylo nutné propustit některé zaměstnance. 

Přes 40 % respondentů se domnívá, �e minimální mzda není ochranným nástrojem 
proti neúměrnému sni�ování mezd zaměstnavateli, jedna pětina uvádí středně silný vliv, 10 % 
respondentů pova�uje vliv za silný a velmi silný. 

Nejvýznamněji se vliv minimální mzdy projevuje v oblasti konkurenceschopnosti 
výrobků.  Třetina podniků uvedla,  �e  zvý�ení  minimální mzdy  silně  (16 %)  a� velmi  silně  

(14 %) zvy�uje mzdové náklady, které se následně promítají do zvý�ení ceny 
výrobků, a tak naru�ují konkurenceschopnost podniků. Třetina respondentů se domnívá, �e 
minimální mzda vůbec neovlivňuje konkurenceschopnost podniků, pětina uvádí středně silný 
vliv. 

Minimální mzda nejvíce ovlivňuje personální politiku v obchodě, zejména 
v maloobchodě. 20 % maloobchodních podniků uvádí, �e vliv minimální mzdy na ceny 
výrobků je velmi silný, tak�e omezuje konkurenceschopnost podniků, 15 % uvádí, �e 
minimální mzda je účinnou ochranou zaměstnanců proti neúměrnému sni�ování mezd 
zaměstnavateli. 10 % respondentů uvádí, �e minimální mzda má velmi silný vliv na nivelizaci 
mezd, �e omezuje počet pracovních míst pro nízkokvalifikované pracovníky a absolventy. 
Téměř 10 % maloobchodních podniků uvedlo, �e bylo nuceno kvůli zvý�ení minimální mzdy 
propustit zaměstnance. 
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Minimální mzda jako nástroj ochrany zaměstnanců proti neúměrnému sni�ování 
mezd ze strany zaměstnavatelů slou�í předev�ím v pohostinství, velmi silný vliv MM v této 
oblasti deklarovalo 23 % respondentů. V tomto odvětví jsou v�eobecně vykazovány nízké 
mzdy a  mzda je navy�ována neformálním způsobem a  spropitným. 

Vliv minimální mzdy sílí nepřímo úměrně velikosti podniku, pokud se jedná o počet 
míst pro nízkokvalifikované pracovníky a pracovníky bez praxe, vliv na zhor�enou 
konkurenceschopnost podniku, ochranu pracovníků proti neúměrnému sni�ování mezd. 23% 
podniků s 1-9 zaměstnanci a 17 % podniků s 20-99 zaměstnanci uvedlo, �e MM má velmi 
silný vliv na konkurenceschopnost podniku. Nejslab�í je tento vliv u velkých podniků s více 
ne� 1 000 zaměstnanci. Velmi silný vliv připou�tí 7 % podniků. 

Podle odpovědí cca 50 % respondentů nemá minimální mzda �ádný vliv na sni�ování 
počtu  zaměstnanců,  naopak  velmi silný  vliv deklarovalo  9 %  podniků s 1-9  zaměstnanci a  

7 % podniků s 20-99 zaměstnanci, silný vliv uvedlo 14 % podniků s 10-19 
zaměstnanci. Vliv minimální mzdy je nejslab�í v Praze, 60 % podniků uvádí, �e MM nemá 
�ádný vliv na personální politiku podniku. To je dáno silným zastoupením odvětví, ve kterých 
jsou vy��í mzdy - zejména odvětví peně�nictví a bankovnictví. 

Relativně vysoký podíl podniků (více ne� 10 %), které uváděly velmi silný vliv 
minimální mzdy na odstupňování mezd, počet míst pro absolventy a nízkokvalifikované 
pracovníky, se vyskytuje v kraji Karlovarském a Libereckém. Velmi silný vliv minimální 
mzdy na růst mzdových nákladů a následné propou�tění zaměstnanců uvádí méně ne� 10 % 
podniků ve v�ech krajích ČR, silný vliv deklaruje 14 % podniků v Libereckém kraji a 11 % 
podniků v kraji Olomouckém a Zlínském.  

Vliv MM na konkurenceschopnost podniku je velmi silný u 22 % podniků 
v Libereckém kraji a 16 % podniků v kraji Pardubickém, Jihomoravském a Olomouckém. 
Silně se projevuje u 27 % podniků v Olomouckém kraji a téměř pětiny podniků v kraji 
Vysočina a Zlínském. 
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4.  Terénní výzkum mezi zaměstnanci 
 
4.1  Charakteristiky terénního �etření 

Terénní �etření bylo provedeno v březnu 2003 agenturou STEM na reprezentativním 
souboru 1 219 respondentů, získaným kvótním výběrem. Soubor respondentů je slo�en ze 
zaměstnanců pracujících na plný úvazek, z nich 36,2 % je dělníků, 19,4 % úředníků, 19,2 % 
provozních pracovníků a 25,2 % odborných pracovníků. Nejvy��í podíl dotazovaných - jedna 
čtvrtina pracuje v průmyslových podnicích, 12 % v obchodě a opravách motorových vozidel a 
spotřebního zbo�í, 10 % ve �kolství. Zastoupení respondentů pracujících v jednotlivých 
odvětvích národního hospodářství odpovídá struktuře zaměstnanců v odvětvích národního 
hospodářství podle výsledků V�PS za rok 2002, mírně vy��í je ve �kolství a veřejné správě. 

Průměrná měsíční mzda respondentů je 13 368 Kč, nejvy��í  mzdy jsou dosahovány 
v Praze (o 2 000 Kč nad průměrem) a Středočeském kraji (1 000 Kč nad průměrem), nejni��í 
v kraji Karlovarském (1 500 Kč pod průměrem), v 50 % krajů jsou mzdy zaměstnanců ni��í 
ne� průměr. Nejvy��í průměrná mzda je vyplácena v peně�nictví (17 695 Kč), nejni��í naopak 
v pohostinství a ubytování (10 760 Kč). 
 
T a b u l k a  4.1   Průměrná mzda podle krajů 

kraj Kč 
Praha 15 653
Středočeský 14 282
Jihočeský 13 359
Plzeňský 14 274
Karlovarský 11 862
Ústecký 13 589
Liberecký 13 793
Královehradecký 13 964
Pardubický 13 501
Vysočina 12 570
Jihomoravský 12 354
Olomoucký 12 112
Moravskoslezský 12 924
Zlínský 12 657

 
 

4.2 Průměrná měsíční hrubá mzda v �etření podle socioekonomických ukazatelů 
 
T a b u l k a  4.2  Průměrná mzda podle věku zaměstnance 

věk Kč 
18 - 19 10 856
20 - 24 11 188
25 - 29 13 129
30 - 34 13 701
35 - 39 13 867
40 - 44 13 519
45 - 49 13 712
50 - 54 13 109
55 - 59 13 843
60 + 15 250
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Nejvy��í úroveň mzdy dosahují zaměstnanci v těsně předdůchodovém věku a 
zaměstnanci ve věku 35-39 let.  
 
T a b u l k a  4.3   Průměrná mzda podle dosa�eného vzdělání 

vzdělání Kč 
základní 10 585
vyučen 11 647
maturita 14 085
V� 18 169
 

 Výsledky �etření potvrzují ji� dříve realizovaná zji�tění, �e nejvy��í mzdy 
dosahují vysoko�kolsky vzdělaní zaměstnanci. 
 
T a b u l k a  4.4  Průměrná mzda podle pracovního zařazení - 9 tříd klasifikace KZAM 

hlavní třídy zaměstnání Kč 
osoby bez pracovního zařazení  12 583
zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 18 599
vědečtí, tvůrčí  a odborní du�evní pracovníci 16 711
technici,zdravot.,pomocní ped. prac. a odb. provoz. prac. 14 637
ni��í administrativní pracovníci (úředníci) 12 719
provozní pracovníci ve slu�bách a obchodě 10 479
kval. dělníci v zeměděl.,lesnictví a v příbuzných oborech 11 860
řemeslníci a kvalifikovaní dělníci v příbuzných oborech 13 017
obsluha strojů a zařízení 12 373
pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 10 024
 

Nejni��í mzdy jsou vykazovány respondenty pracujícími v obchodě a slu�bách, 67 % 
z nich pobírá mzdu ni��í ne� 12 000 Kč a respondenty, kteří pracují jako pomocní a 
nekvalifikovaní pracovníci, z nich mzdu ni��í ne� 12 000 Kč pobírá 73 %, 

Nejvy��í mzdu pobírají zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci. Jejich rozlo�ení 
v příjmových pásmech je nejvíce rovnoměrné, nejčastěji (v 22,4 %) pobírají mzdu v pásmu 
12-16 000 Kč, v 17,2 % mzdu v pásmu 8-12 000 Kč. Ze v�ech kategorií zaměstnanců podle 
klasifikace KZAM je nejvy��í zastoupení (15,5 %) v pásmu 24-28 000 Kč. 

 Vědečtí, tvůrčí a du�evní odborní pracovníci jsou nejčastěji (v 32,3 %) 
odměňováni mzdou mezi 12-16 000 Kč, ve 23,4 % jsou odměňováni mzdou vy��í, v rozmezí 
16-20 000 Kč. 

 Technici, zdravotníci, pomocní pedagogičtí pracovníci a odborní provozní 
pracovníci pobírají nejčastěji (31 %) mzdu mezi 12-16 000 Kč, 27 % je odměňováno mzdou 
v rozmezí 8-12 000 Kč.  

Ni��í administrativní pracovníci jsou ve 35 % odměňováni mzdou v rozmezí 8-12 
000 Kč, ve 22 % mzdou mezi 12-16 000 Kč. 

Pracovníci ve slu�bách a obchodě ve 40 % pobírají mzdu mezi 8-12 000 Kč, značně 
vysoký je ov�em podíl těch, kteří se pohybují v nejni��ím pásmu blízkému minimální mzdě � 
27 % z nich pobírá mzdu do 8 000 Kč. 

70 % řemeslníků a kvalifikovaných dělníků pobírá mzdu mezi 8-16 000 Kč, obě 
mzdové kategorie jsou stejně zastoupené. Obdobná situace je i u pracovníků obsluhujících 
stroje a zařízení. 

Nejni��í mzdy zaznamenáváme u pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, 26 % 
z nich je v nejni��ím mzdovém pásmu do 8 000 Kč měsíčně a 47 % v pásmu 8-12 000 Kč. 
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T a b u l k a  4.5  Průměrná mzda podle typu vykonávané práce 
zaměstnanecká pozice Kč 

dělník 11514
úředník 13697
provozní pracovník 13111
odborný pracovník 16101
 

Nejvy��í průměrnou mzdu pobírají odborní pracovníci, nejni��í dělníci - v průměru o 
4 000 Kč ni��í. 41 % dělníků pobírá mzdu mezi 8-12 000 Kč, čtvrtina jich pobírá mzdu mezi 
12-160 00 Kč, největ�í (17 %) mezi v�emi skupinami je ov�em jejich zastoupení v nejni��í 
mzdové kategorii do 8 000 Kč. Úředníci jsou nejčastěji (31 %) zastoupeni ve mzdové 
kategorii (8-12 000 Kč), s 28 % následuje kategorie 12-16 000 Kč. Provozní pracovníci jsou 
také nejčastěji (34 %) zastoupeni v kategorii 8-12 000 Kč, 28 % z nich pobírá mzdu mezi 12-
16 000 Kč. Početní zastoupení odborných pracovníků v mzdových kategoriích je 
nejrovnoměrněj�í, 30 % je odměňováno mzdou mezi 12-16 000 Kč, 20 % z nich pobírá mzdu 
mezi 8-12 000 Kč a 20 % mezi 26-20 000 Kč. 
 
T a b u l k a 4.6  Průměrná mzda podle typu organizace 

typ organizace Kč 
veřejná instituce 13 917
velký soukromý podnik 14 352
soukromý rodinný podnik 11 404
státní nebo obecní podnik 12 539
dru�stvo 12 381
ostatní 12 139
 

Nejvy��í mzdy jsou vykazovány ve velkých soukromých podnicích, kde se promítá 
vliv zahraničního podílníka na mzdovou úroveň. Zaměstnanci velkých soukromých podniků 
tvoří 40 % souboru, nejčastěji pobírají mzdu mezi 12-160 00 Kč a 8-12 000 Kč. Nejvy��í je 
zároveň podíl zaměstnanců se mzdou vy��í ne� 28 000 Kč. 71 % zaměstnanců s touto vý�í 
mzdy je zaměstnáno právě v tomto typu podniku. Nejni��í mzdy vykazují soukromé rodinné 
podniky, které bývají zvý�ením minimální mzdy dotčeny nejvíce. Často se zde také prolíná 
vyplácená mzda sebezaměstnaného podnikatele s podílem na realizovaném zisku, případně 
nízká vykazovaná vyplácená mzda z důvodů sní�ení odvodů na sociální poji�tění. 
 
T a b u l k a  4.7  Průměrná mzda podle odvětví národního hospodářství 

odvětví hlavního zaměstnání Kč 
zemědělství, lesnictví 12 954
průmysl 13 708
stavebnictví 14 136
obchod, opravny 12 171
pohostinství, ubytování 10 760
doprava, po�t, telekomunikace 13 622
peně�nictví 17 695
nemovitosti, slu�by pro podnikatele 15 713
veřejná správa 14 879
�kolství 12 853
zdravotnictví 13 013
veřejné, sociální slu�by 12 428
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Nejni��í mzdy jsou vykazovány zaměstnanci v pohostinství a ubytování - v průměru 
10 760 Kč, z toho 29 % zaměstnanců pobírá mzdu ni��í ne� 8 000 Kč měsíčně. Zde se 
objevuje důsledek bě�né praxe neformálního zaměstnávání v tomto typu slu�eb, kdy je 
zaměstnanci vyplácena nejni��í mo�ná mzda a podstatná část skutečně získané mzdy je 
tvořena spropitným a vyplácena bez povinných odvodů pojistného a daně.  

Ni��í mzdy ne� je mzda průměrná se dále vyskytují ve sféře obchodu a oprav, 
veřejných a sociálních slu�bách, ve �kolství, v zemědělství a lesnictví a ve zdravotnictví. 
Zaměstnanci pracující za mzdu do vý�e 6 200 Kč se objevují zejména v obchodě a opravnách,  

Podle údajů ČSÚ o počtu zaměstnanců v jednotlivých odvětvích národního 
hospodářství v roce 2002 pracovalo v obchodu a opravách motorových vozidel a spotřebního 
zbo�í 13 % zaměstnanců a v pohostinství a ubytování necelá 4 %. Problém nejni��ích mezd se 
tedy týká téměř pětiny z celkového počtu zaměstnanců. 
 
T a b u l k a  4.8   Mzda ve vedlej�ím a hlavním zaměstnání 
vedlej�í zaměstnání s pravidelným příjmem Kč 
ano 14 323
ne 13 261
celkem 13 361
 

Rozdíl mezi vý�í mzdy z hlavního zaměstnání u respondentů, kteří mají je�tě vedlej�í 
zaměstnání a těmi, kteří ho nemají, činí 1 000 Kč. Tento rozdíl je ta�en zejména rozdílem ve 
mzdě vyučených zaměstnanců, který je vy��í o 2 000 Kč (13 500 vůči 11 500). U 
vysoko�kolsky vzdělaných pracovníků je situace opačná: zaměstnanci, kteří mají jen jedno 
zaměstnání, mají o 3 000 Kč vy��í plat (18 660 Kč) a nejsou tedy zřejmě nuceni si 
přivydělávat. Vedlej�í zaměstnání mají nejčastěji vědečtí, tvůrčí a odborní du�evní pracovníci 
(v 18 % z celkového počtu) a řemeslní a kvalifikovaní dělníci (v 12,5 %). 
 
T a b u l k a  4.9   Mzda podle typu pracovní smlouvy 

smlouva v hlavním zaměstnání Kč 
smlouva na dobu neurčitou 13 538
smlouva na dobu určitou 12 038
jiný typ smlouvy 19 300
 

79 % zaměstnanců má v zaměstnání uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou, při tomto 
typu smlouvy dosahují vy��í mzdy - v průměru o 15 000 Kč. 19 % zaměstnanců pracuje 
v pracovním úvazku uzavřeném na dobu určitou, mzda je vzhledem k časové omezenosti 
pracovního poměru ni��í. Pouze 2 % zaměstnanců mají uzavřený jiný druh smlouvy. 
 
 
T a b u l k a  4.10   Poskytování dal�ích nepeně�ních plnění mimo sjednanou mzdu 

jiná plnění mimo mzdu Kč 
ano 14 075
ne 13 110
 

V zaměstnáních, kde jsou nabízeny dal�í nepeně�ní plnění (automobil, mobilní 
telefon atd.) jsou realizovány také vy��í peně�ní mzdy, v průměru o 1 000 Kč. V druhém a 
třetím kvintilu příjmového rozdělení činí podíl zaměstnanců pobírajících nepeně�ní plnění 30 
%, v prvním kvintilu 22 %. Nepeně�ní plnění jsou častěji poskytována zaměstnancům na 
vy��í příjmové úrovni. 
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Nepeně�ní plnění jsou nejčastěji poskytována v peně�nictví (pobírá je 46 % 
zaměstnanců z celkového počtu), dopravě, po�tách a telekomunikacích (38 %), pohostinství a 
ubytování (31 %) a veřejné správě (31 %). 
 
T a b u l k a  4.11   Dojí�dění do zaměstnání 

dojí�dění do zaměstnání % 
nedojí�dí 39,6
dojí�dí méně ne� 1 hodinu 51,3
dojí�dí denně celkem 1-2 hodiny 6,8
dojí�dí denně více ne� 2 hodiny 0,8
odjí�dí na celý týden mimo trvalé bydli�tě 1,5
 

Do zaměstnání dojí�dí 60 % zaměstnanců, z toho 51 % méně ne� hodinu. Více ne� 2 
hodiny dojí�dí pouze necelé 1 % zaměstnanců, ti také realizují nejvy��í mzdu - 21 500 Kč. Na 
celý týden mimo místo trvalého bydli�tě odjí�dí 1,5 % zaměstnanců. I ti získávají 
nadprůměrný plat -19 300 Kč. Relativně vysoký je podíl těch, kteří dojí�dějí do práce déle ne� 
1 hodinu, ti také získávají nadprůměrný plat 15 400 Kč. Průměrný plat těch, kteří za prací 
nedojí�dějí, je 13 00 Kč, tj. na úrovni průměru. 

Nejvíce respondentů dojí�dí v Praze - 83 %, z toho 70 % méně ne� 1 hodinu. 
Nejkrat�í dobu do zaměstnání dojí�dějí obyvatelé Královéhradeckého kraje - 45 %. Na celý 
týden z místa bydli�tě odjí�dějí zaměstnanci nejčastěji v Jihočeském a Jihomoravském kraji 
(4 %), jedná se zejména o mladé lidi ve věku 25-29 let, kteří jsou obecně více ochotni 
migrovat. 

Zaměstnání v místě bydli�tě, kam nemusí dojí�dět nacházejí respondenti vět�inou ve 
městech s 5-20 000 obyvateli, kde 64 % respondentů nedojí�dí do zaměstnání. Nejvy��í počet 
dojí�dějících �ije v Praze a vysoký je také v městech s více ne� 100 000 obyvateli, kde je 
často nutné pou�ít městskou hromadnou dopravu pro cestu do zaměstnání. Značně vysoký je 
podíl dojí�dějících v malých obcích, kde problémem často bývá nedostupnost hromadné 
dopravy. 75 % respondentů z obcí do 2 000 obyvatel dojí�dí do zaměstnání, v 64 % ov�em ne 
déle ne� 1 hodinu. 
 
Tabulka 4.12 Po�adavek na zvý�ení mzdy v případě dojí�dění 

při dojí�dění zvý�ení mzdy o: 
denně celkem méně ne� 1 hodinu 16,7 %
denně celkem od 1 do 2 hodin 32,0 %
denně celkem více ne� 2 hodiny 51,1 %
na celý pracovní týden 
z místa trvalého bydli�tě 93,1 %
  

Respondenti jsou ochotni dojí�dět za prací více ne� 1 hodinu, pokud by tím získali 
mzdu vy��í o ca.1/3. Pokud by získali mzdu vy��í o polovinu ne� je současná, byli by ochotni 
dojí�dět více ne� 2 hodiny. Téměř jednou tolik by po�adovali v případě nutnosti pobývat celý 
týden mimo bydli�tě.  
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4.3 Minimální mzda a její vliv na motivaci k práci 
Tabulka 4.13 podává přehled o procentním zastoupení respondentů v jednotlivých 

pásmech podle vý�e dosahované měsíční hrubé mzdy. 10 % zaměstnanců pobírá měsíčně 
mzdu ni��í ne� 8 000 Kč, z toho 1,5 % mzdu do 6 200 Kč, tj. do současné vý�e zákonné 
minimální  mzdy.  43 %  zaměstnanců  pracuje  za  mzdu  ni��í  ne�  12 000 a 70 %  mzdu  do  
16 000 korun měsíčně. 
 
T a b u l k a  4.13   Podíl zaměstnanců ve mzdových pásmech  

měsíční hrubá mzda % 
do 8 000 11,8
8 001 - 12 000 36,9
12 001- 16 000 31,5
16 001 - 20 000 13,1
20 001 - 24 000 2,5
24 001 - 28 000 2,2
nad 28 001 2,0
celkem 100,0
 

Po�adovaná vý�e mzdy závisí zejména na skutečně dosahované vý�i současné mzdy. 
Následující tabulka podává přehled o vý�i mzdy ve třech tercilech příjmového rozlo�ení 
souboru zaměstnanců seřazených vzestupně podle vý�e jejich mzdy. 
 
T a b u l k a  4.14  Průměrná mzda podle tercilů 

tercily podle vý�e hrubé 
mzdy Kč 
1. 8 684
2. 12 580
3. 18 837

celkem 13 368
 
Současná úroveň minimální mzdy by motivovala k práci 3,8 % respondentů, za 

minimální mzdu do vý�e 8 000 Kč by byla ochotna pracovat ji� téměř čtvrtina dotazovaných 
(23,6 %).  Nejvy��í  počet  respondentů  -  jedna   pětina  by  byla  ochotna pracovat  za  mzdu  
90-10 000 Kč. 
 
T a b u l k a  4.15   Motivace k práci podle tercilů hrubé mzdy 

tercily podle vý�e hrubé 
mzdy 1 2 3 celkem 

po�adovaná vý�e mzdy % % % % 
do 6 200 10,1 0,6 0,6 3,8
6 201 - 7 000 21,7 0,8 0,3 7,6
7 001 - 8 000 29,6 7,9 0,8 12,8
8 001 - 9 000 17,5 9,9 2,5 10,0
9 001 - 10 000 15,2 31,6 11,0 19,3
10 001 - 12 000 2,3 28,8 11,3 14,1
12 001 - 14 000 0,6 14,4 17,7 10,9
14 001 - 16 000 0,6 4,2 28,7 11,2
nad 16 001 1,7 1,7 26,2 9,9
celkem 100,0 100,0 100,0 100,0
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Průměrná mzda respondentů, kteří se nacházejí na nejni��í úrovni mzdového 
rozdělení - v jeho prvním tercilu, je 8 680 Kč. 10 % respondentů z 1.tercilu by bylo ochotno 
nastoupit do zaměstnání za minimální mzdu, 60 % z nich by přijalo práci za mzdu do vý�e 8 
000 Kč. Průměrná mzda zaměstnanců v 2.tercilu je 12 580 Kč, 32 % z nich by přijalo práci za 
mzdu 9-10 000 Kč, 29 % by přijalo práci odměňovanou 10-12 000 Kč. Průměrná mzda ve 3. 
tercilu je 18 840 Kč. Čtvrtina zaměstnanců v tomto mzdovém pásmu by po�adovala téměř 
stejnou minimální mzdu, 29 % z nich by bylo ochotno nastoupit do zaměstnání za mzdu o 4 
000 Kč ni��í. Pouze 4 %  z nich by byla ochotna pracovat za mzdu ni��í ne� 10 000 Kč. 

Podle vý�e disponibilního příjmu z  pracovní činnosti se odvíjejí mechanismy 
spotřebního chování a zvyklostí, růst spotřeby a případný vznik úvěrových závazků při 
nákupu zbo�í zvy�uje nároky  na vý�i mzdy nutné pro uhrazení v�ech platebních povinností. 

Po�adovaná úroveň minimální mzdy závisí na současné vý�i skutečně dosahované 
mzdy, čím je dosahovaná mzda vy��í, tím je vy��í i po�adavek na minimální mzdu. Korelační 
koeficient je 0,75, co� znamená těsnou míru závislosti. Po�adavek na vý�i mzdy je ovlivněn 
také pracovní pozicí v současném zaměstnání, míra závislosti je podstatně slab�í (0,421). 
 
T a b u l k a  4.16   Korelační koeficienty 
 minimální hranice mzdy motivující k práci 
vzdálenost pracovi�tě 0,241
věk 0,267
pohlaví 0,328
kraj 0,332
odvětví NH 0,332
vzdělání 0,356
pracovní zařazení KZAM 0,421
současná vý�e mzdy 0,754
 
 
4.4 Důsledky zvý�ení minimální mzdy  
 

Často diskutovaným problémem je, jaký vliv má zvý�ení minimální mzdy na 
zaměstnanost a  mzdovou úroveň. Respondentům jsme polo�ili otázku, zda se zvý�ení 
minimální mzdy k 1.1.2003 z 5 700 Kč na 6 200 Kč nějakým způsobem projevilo v podniku, 
kde pracují. 
 
T a b u l k a  4.17   Dopad zvý�ení minimální mzdy 

vliv zvý�ení minimální mzdy na podnikovou praxi určitě ano spí�e ano spí�e ne určitě ne 
zaměstnavatel omezil pracovní místa pro pracovníky 
bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací 

11,3 19,7 26,9 42,1

zaměstnavatel omezil pracovní místa pro pracovníky 
bez praxe (absolventy �kol) 

9,7 18,5 28,8 43,0

do�lo ke sní�ení odstupňování mezd mezi pracovníky  
s různou kvalifikací nebo různým pracovním výkonem 

6,2 21,8 34,3 37,8

do�lo ke zvý�ení mezd téměř u v�ech zaměstnanců  
alespoň v rozsahu zvý�ení minimální mzdy (tj.o 500 
Kč) 

16,4 21,5 28,2 33,8

 
Podle nadpoloviční vět�iny respondentů se vliv minimální mzdy v uváděných 

případech spí�e a� určitě neprojevil. Je samozřejmě diskutabilní, jak kvalitními informacemi 
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pro posouzení zkoumaných jevů respondenti mohou disponovat a jak dalece jsou schopni 
odli�it od sebe v�echny vlivy na podnikovou politiku zaměstnanosti a odměňování.  

Ke sní�ení míst pro nekvalifikované pracovníky do�lo podle názoru 30 % 
respondentů, pro absolventy �kol 28 %, pouze 10 % zaměstnanců to pova�uje za velice 
pravděpodobné, 20 % za spí�e pravděpodobné. 70 % respondentů tedy nezaznamenalo �ádné 
sní�ení pracovních míst pro nekvalifikované pracovníky a absolventy, z toho více ne� 40 % 
uvedlo, �e tato situace určitě nenastala. 

Zmírnění diferenciace mezd mezi pracovníky s různou kvalifikací (rozli�ená podle 
hierarchie, náplně práce, dosa�ené odbornosti, specializace) nebo různým pracovním 
výkonem (odpracovaná pracovní doba, produktivita práce), která vzniká jako důsledek 
zvý�ení nejni��ích mezd při stejném nebo mírně ni��ím objemu podnikových mzdových 
prostředků, deklarovalo 28 %, z toho jen 6 % si myslí, �e k tomuto jevu do�lo určitě.   

Zvý�ení mezd alespoň v rozsahu zvý�ení minimální mzdy zaznamenal nejvy��í podíl 
zaměstnanců - 38 %, z toho 16 % si myslí, �e k tomuto jevu do�lo určitě.  

Sní�ení počtu pracovních příle�itostí jak pro pracovníky s nízkou kvalifikací nebo 
bez kvalifikace, tak pro absolventy �kol, bylo zaznamenáno zejména respondenty pracujícími 
v peně�nictví (46 a 40 %), stavebnictví (41 a 36 %) a v průmyslu (38 a 37 %). Respondenti z 
těchto odvětví národního hospodářství se také v největ�í míře domnívají, �e zvý�ení 
minimální mzdy vedlo k částečné nivelizaci ve mzdových úrovních zaměstnanců (peně�nictví 
40 %, stavebnictví 34 % a průmysl 33 %).  

Zvý�ení mezd zaměstnanců v rozsahu zvý�ení minimální mzdy se projevilo ve 
veřejném sektoru, tj. ve veřejné správě (56 %), �kolství (53 %), zdravotnictví (46 %) a 
veřejných a sociálních slu�bách (40 %). V těchto odvětvích je zvy�ování mezd regulováno 
právním předpisem.  

V rozpočtových a příspěvkových organizacích znamená mo�nost nivelizace značný 
problém. Vět�ina platových stupňů ve čtyřech nejni��ích základních platových třídách se 
nachází pod úrovní minimální mzdy. Zaměstnancům je rozdíl doplácen, a tím dochází ke 
stírání zákonem stanoveného odstupňování a vzrůstá tlak na vzrůst platů ve vy��ích platových 
třídách.  

Dal�í podrobnosti o názorech zaměstnanců na vliv minimální mzdy jsou uvedeny 
v příloze č. B 4.1. 
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5. Vztah minimální mzdy k dal�ím mzdovým strukturám v národním 
hospodářství 
 
5.1 Vývoj vztahů minimální mzdy a dal�ích příjmových veličin 
 

Z následující tabulky vyplývá, �e od roku 2000 se postupně sni�ovalo převý�ení 
částky minimální mzdy nad částkou �ivotního minima jednotlivce a postupně tak dochází 
k revitalizaci funkce minimální mzdy jako významného činitele motivace k práci.  

Optimální vý�e minimální mzdy by měla být také stanovena v souvislosti s vývojem 
mezd v celém národním hospodářství. Tempo jejího růstu  v období po skokovém navy�ování 
(kdy bylo nutné obnovit její reálnou hodnotu) stále převy�uje tempo růstu průměrných mezd. 
 
T a b u l k a  5.1  Porovnání minimálních příjmových veličin a průměrné mzdy v ČR 

ukazatel/rok 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1) 2000 1) 2001 2002 2003 2)

MM  2 000 2 200 2 200 2 200 2 200 2 500 2 500 2 650 3 425 4 250 5 000 5700 6 200
PM  3 792 4 644 5 817 6 894 8 172 9 676 10 691 11693 12 666 13499 14 640 15 707 16 226

�M 1 700 1 700 1 960 2 160 2 440 2 7171) 2 9651) 3 430 3 430 3 770 3 852 4 100 4 100
MM/PM 0,527 0,474 0,378 0,319 0,269 0,258 0,234 0,227 0,270 0,315 0,402 36,3 38,2
�M/MM 0,850 0,773 0,891 0,982 1,109 1,090 1,190 1,294 1,001 0,887 0,770 0,719 0,661
roční index MM  - 110,0 100,0 100,0 100,0 113,6 100,0 106,0 129,2 124,1 117,6 114,0 108,8
roční index PM - 122,5 125,3 118,5 118,5 118,4 110,5 109,4 108,3 106,6 108,5 107,3 103,3

Pramen: www.czso.cz: Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje České republiky 1990 - 4. čtvrtletí 2002 
Poznámky a vysvětlivky: 1) Průměrná nominální minimální mzda = (MM1 x v1+MM2 x v2) / (v1+v2), kdy v1,2 = 
počet měsíců platnosti MM v dané vý�i. Metodika výpočtu průměrné nominální minimální mzdy byla zvolena z 
důvodu valorizace v roce 1999 a 2000, která proběhla 2x ročně. Do června roku 1999 (v1) činila MM1 3 250 Kč, 
od 1.7. (v2) MM2=3 600Kč. V roce 2000 do 30.6. (v1) MM1 činila 4 000 Kč, od 1.7. (v2) MM2 = 4 500 Kč. 
Obdobně vypočteno průměrné �ivotní minimum; 2) průměrná mzda za 2. pololetí, podle www.czso.cz 
MM= minimální mzda, PM= průměrná mzda, �M = �ivotní minimum jednotlivce 
 

Pro zaji�tění odstupu obou minimálních veličin a zachování obou hlavních funkcí, 
které determinují minimální mzdu (odměna za práci a umo�nění krytí �ivotních potřeb i 
zvý�ených nákladů souvisejících s pracovní činností) a �ivotní minimum (zaji�tění základních 
�ivotních potřeb) je vhodné upravovat jejich dynamiku podle rozdílných ukazatelů.  Jak bylo 
ji� dříve doporučeno1) valorizace �ivotního minima by měla probíhat podle vývoje �ivotních 
nákladů (spotřebitelských cen) a valorizace minimální mzdy podle tempa růstu reálné mzdy. 

Vý�i minimální mzdy, která by zaji�ťovala alespoň minimální motivaci k práci a 
umo�ňovala uhradit �ivotní náklady pracujícího jednotlivce, vyjadřuje tento vzorec 2): 
 
ZMM h = (OZMj-D)*k1*k2 

                kčmm 

 
ZMM h ��.. úroveň zákonné minimální mzdy (Kč/měs) 
OZMj ���.oficiální �ivotní minimum jednotlivce (Kč/měs) 
D�����.dávky státní sociální podpory  
k1�����.koeficient kompenzace zvý�ených �ivotních nákladů spojených se  

  zaměstnáním (strava, odívání, doprava) 
k2�����.koeficient stimulace pracovního příjmu 
kčmm����.koeficient čisté mzdy, tj. po odečtení slo�ené daňové kvóty 
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V současnosti tomuto vzorci odpovídají následující číselné údaje: 
 
OZMj = 4 100 Kč/měs 
D = limitně se blí�í 0 
k1, k2  = 1,10 �1,15 
kčmm = 0,802 (daň z příjmu 7,34 %, pojistné 12,5 %) 
 

Při pou�ití krajních mezích koeficientů kompenzace a stimulace byly vypočteny tyto 
krajní meze, ve kterých by se měla v  současnosti (v leto�ním a pří�tím roce) pohybovat vý�e 
minimální mzdy: ZMM1 = 6 189 Kč, ZMM2 = 6 764 Kč.  
 
5.2 Relace mezi mzdovými tarify stanovenými v kolektivních smlouvách, platovými 
tarify  a zákonnou minimální mzdou 

 
Tabulky na následujících stranách srovnávají vý�i minimální mzdy a tarifních mezd 

nasmlouvaných v kolektivních smlouvách. Jedná se o kolektivní smlouvy, v nich� byl sjednán 
121-ti stupňový tarifní systém, stejně jako v nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení 
minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztí�eném a zdraví 
�kodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, v platném znění. Mzdové a pracovní 
podmínky sjednané v kolektivních smlouvách jsou v ČR sledovány firmou Trexima, která 
výsledky zveřejňuje v publikaci �Informační systém o pracovních podmínkách�. V posledním 
vydání této publikace jsou publikovány údaje o mzdových a pracovních podmínkách 
sjednaných v 1 402 kolektivních smlouvách uzavřených na rok 2002 v organizacích 25 
odborových svazů ČR. Odměňování zaměstnanců je sjednáno v 1 078 kolektivních 
smlouvách, minimální mzda vy��í ne� zákonem stanovená byla sjednána ve 103 kolektivních 
smlouvách. ČMKOS v  současné době sdru�uje 34 odborových svazů s celkovým počtem 833 
000 členů (údaj k 30.6.2002). 
 
T a b u l k a  5.2 Zákonem stanovené minimální mzdové tarify při 40 hodinové pracovní 
době 

tarifní stupeň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
minimální mzdový tarif (Kč/hod) 36,90 38,20 40,20 42,80 45,40 48,60 52,50 56,40 61,00 66,70 73,90 82,90
minimální mzdový tarif (Kč/měs.) 6 200 6 400 6 800 7 200 7 600 8 200 8 800 9 500 10 200 11200 12 400 13 900
 

Mzdy na pří�tí rok jsou v kolektivních smlouvách sjednávány někdy je�tě před 
stanovením nové zákonné vý�ky minimální mzdy. Z tohoto důvodu se tak mohou vyskytnout 
ni��í tarifní mzdy ne� minimální mzda. Z následující tabulky vyplývá, �e se tak stalo v roce 
2001, 2002 i 2003 - v těchto letech byl průměrný hodinový mzdový tarif v prvním stupni 
(někde i ve druhém) ni��í ne� hodinová minimální mzda  o 22 a� 58 p.b. V tomto případě se 
místo nasmlouvaného tarifu pou�ila k odměňování zákonná minimální mzda.  

Nejni��í mzdový tarif se v roce 2002 nacházel pod úrovní minimální mzdy v 11 
oborových kolektivních smlouvách (odborových svazech), z celkem 19 zahrnutých do �etření 
ISPP. V některých odvětvích byla úroveň MM dosa�ena a� ve 3. stupni (např. zemědělství), v 
textilním, oděvním a ko�edělném průmyslu a� ve 4. tarifním stupni. V roce 2003 byla situace 
obdobná - v textilním, oděvním a ko�edělném průmyslu byla hranice MM překročena a� v 5. 
tarifním stupni. Tato situace poukazuje na  mo�né problémy, které současná vý�e MM mů�e 
způsobit v tomto odvětví. 

Úprava mzdových podmínek v kolektivních smlouvách byla �etřena i v 
dotazníkovém �etření realizovaného ve spolupráci s ČSÚ popsaného v kapitole 3. Podíl 
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podniků, v nich� jsou mzdové podmínky upraveny kolektivní smlouvou v jednotlivých 
odvětvích a velikostních typech ukazují následující tabulky: 

 
T a b u l k a  5.3  Podíl  podniků s úpravou mezd v kolektivních smlouvách podle odvětví 

odvětví podíl 
slu�by  22 %
stavebnictví 32 %
průmysl  70 %
obchod 23 %
celkem 42 %
z toho: 
pohostinství 28 %
maloobchod a opravy spotřebního zbo�í 25 %
 

Ve 42 % podniků, které se zúčastnily dotazníkového �etření, jsou mzdové podmínky 
upraveny kolektivní smlouvou. V průmyslu, vzhledem k povaze výrobní činnosti a vysokému 
počtu zaměstnanců v jedné organizaci, je tradičně nejvy��í podíl kolektivních smluv. 70 % 
průmyslových podniků má mzdové podmínky určeny kolektivní smlouvou. 
 
T a b u l k a 5.4 Podíl podniků s úpravou mezd v kolektivních smlouvách podle 
velikostního typu podniku 

velikostní typ podniku podíl 
1-9 pracovníků 4 %
10-19 pracovníků 4 %
20-99 pracovníků 19 %
100-249 pracovníků 49 %
250-499 pracovníků 74 %
500-999 pracovníků 80 %
nad 1 000 pracovníků 92 %
 

 Z tabulky vyplývá, �e podíl podniků, v nich� jsou mzdové podmínky upraveny 
kolektivní smlouvou roste v závislosti na velikosti podniku. Pouze na 4 % malých podniků se 
vztahovala kolektivní smlouva, která by upravovala mzdové podmínky, u podniků s více ne� 
1 000 zaměstnanci to bylo ji� 92 %. 

V nepodnikatelské sféře, kde se odměňování zaměstnanců řídí zákonem č. 143/1992 
Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dal�ích 
organizacích a orgánech a platové tarify jsou stanoveny nařízením vlády č.252/1992 Sb., 
v platném znění minimální mzda vytváří tlak na nejni��í platové třídy, velmi často je také 
převy�uje. 

V základní stupnici platových tříd stanovených pro zaměstnance ve veřejných 
slu�bách a správě se pod úrovní MM nacházely 4 platové třídy v počátečních platových 
stupních; ve stupnici pro pedagogické pracovníky se to týkalo 3 platových tříd, ve stupnici pro 
zdravotnické pracovníky 2 platových tříd. 

Zaměstnanci kteří spadají do těchto tříd, mají nárok na doplatek platu do vý�e 
minimální mzdy. Tím dochází ke stírání rozdílů v ohodnocení dosa�ené odbornosti, praxi, 
odpovědnosti - úroveň platů v ni��ích platových třídách je prakticky nivelizována; vzniká i 
tlak na zvy�ování mezd ve vy��ích platových třídách z důvodu nutnosti udr�ení 
odpovídajícího odměňování zaměstnanců s vy��ím vzděláním a mírou odpovědnosti.  
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6.   Průbě�né závěry 
 

1. Mezinárodní dokumenty, kterými je ČR vázána (Úmluvy Mezinárodní organizace 
práce, Evropská sociální charta) vy�adují uplatňovat v hospodářské a sociální politice státu 
minimální mzdu jako institut nejni��í úrovně odměny za práci. 

2. Minimální mzda je uplatňována ve v�ech zemí Evropské unie, je  stanovená 
jednak zákonem (statutární minimální mzda) s v�eodvětvovou a celostátní platností, jednak 
jako výsledek kolektivního vyjednávání s odvětvovou platností. 
Ze 13 kandidátských zemí je ve 12 z nich určována právním předpisem (výjimkou je Kypr). 

3. Ve v�ech členských státech EU, které stanovují minimální mzdu právním 
předpisem, je její čistá úroveň vy��í ne� minimální příjem, který je kritériem pro dávky 
sociální pomoci (�ivotní minimum); míra převý�ení je značně diferencovaná (od cca. 30 do 
150 %); u zaměstnanců pracujících na plný pracovní úvazek se tímto zaji�ťuje motivace 
k práci. Ve sledovaných kandidátských zemích je tento odstup ni��í (od 15 do 30%), 
v souvislosti s motivací k práci jsou s tím spojeny problémy. Pokud jde o průměrnou mzdu, 
v dosavadních členských zemích převa�uje vět�í odstup, průměrná mzda je zhruba 
dvojnásobkem mzdy minimální, zatímco v kandidátských zemích se blí�í trojnásobku. 

4. Pro politiku vztahů minimální mzdy k ostatním příjmovým veličinám jsou 
podnětné studie z Velké Británie, která uplatnila statutární minimální mzdu v roce 1999; 
obdobně by bylo účelné podrobněji analyzovat zku�enosti Irska, které zavedlo tento institut 
v roce 2000. 

Nepodařilo se prokázat  platnost hypotézy, �e mzdové rozlo�ení sleduje úrovně 
středních veličin (medián, průměr). Ty jsou značně ovlivněny hodnotami mezd na nejvy��ích 
mzdových hladinách a vůbec nepostihují rozlo�ení dolních mzdových hladin. Bylo by proto 
vhodné sledovat také v oficiální statistice i dal�í ukazatele mzdové úrovně, ne� je průměrná 
mzda.  

Dále by bylo vhodné ověřit, jaký podíl na celkové zaměstnanosti zaujímají malé 
podniky (do 10 zaměstnanců) a zda tyto mohou výrazně zvý�it celkový podíl osob 
pobírajících MM. V ekonomických subjektech s nízkým počtem zaměstnanců se toti� 
nejčastěji  vyskytují nízké mzdy a podíl zaměstnanců pobírajících minimální mzdu je vy��í 
ne� podíl zaměstnanců v organizacích s vět�ím počtem zaměstnanců (viz. kapitola 3).  

Ze současně dostupných statistických dat lze usoudit, �e minimální mzda má zřejmě 
marginální charakter � úroveň skutečně zji�těných nejni��ích mezd se pohybuje vět�inou nad 
úrovní minimální mzdy, minimální mzda netlačí na mzdovou úroveň, co� vytváří určitý 
prostor pro dal�í zvy�ování úrovně minimální mzdy. 

Skutečnosti analyzované v kapitole 2 vedou k  závěru, �e z hlediska krajské 
diferenciace nejni��ích mzdových hladin není důvod pro diferencované stanovení statutární 
mzdy. K tomu přistupuje skutečnost, �e by zavedení takto diferencovaného minima bylo 
právně a institucionálně slo�ité, zejména z hlediska tvorby mechanismu valorizace takovéto 
minimální mzdy. 

6. �etření u zaměstnavatelů naznačuje �iroký rozptyl názorů na optimální vý�i 
minimální mzdy; stanoviska se soustřeďují na úroveň mezi 4500 � 7500 Kč, přičem� ni��í 
mzdu preferují zaměstnavatelé s malým počtem zaměstnanců, v odvětvích slu�eb, 
pohostinství a maloobchod. Pokud jde o podnikovou ekonomickou a personální politiku, 
převa�uje názor, �e aktuální zvý�ení minimální mzdy v roce 2003 (o 500 Kč na 6200 Kč) 
nemělo výrazný vliv. 

7. V �etření u zaměstnanců se prokázala závislost jimi akceptovatelné nejni��í 
minimální mzdy na úrovni jimi dosahovaných mezd. Lze obecně konstatovat, �e zaměstnanci 
s ni��í mzdovou úrovní by byli ochotni pracovat za ni��í minimální mzdu. Rovně� u 
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zaměstnanců převa�uje názor, �e poslední zvý�ení minimální mzdy výrazně neovlivnilo 
personální a ekonomickou politiku organizace, v ní� jsou zaměstnáni. 

9. Úroveň minimální mzdy převy�uje úroveň minimálních mzdových tarifů 
dohodnutých v kolektivních smlouvách v některých odvětvích lehkého průmyslu a 
zemědělství v roce 2002 a rovně� platových tarifů v prvních třech platových třídách. 

10. Vý�e uvedená zji�tění jsou záva�ným podkladem pro dal�í etapu prací na 
projektu. 
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Poznámky k textu 
 

1) Minimální mzdy uváděné v grafu 1 jsou hrubé minimální mzdy uplatňované pro 
vět�inu zaměstnaných na plný úvazek. Odli�né vý�e minimální mzdy mohou být uplatňovány 
pro skupiny zaměstnanců se specifickými znaky - podle věku, doby předchozího zaměstnání, 
znalostí a fyzických a mentálních schopností zaměstnance nebo ekonomických podmínek 
firmy. V Řecku je na grafu znázorněna minimální mzda pro nemanuální pracovníky, jiná vý�e 
MM je uplatňována pro manuální pracovníky. 

Ve vět�ině zemí je minimální mzda stanovena částkou na měsíc, pouze hodinově je 
mzda stanovena ve Francii, Irsku, Velké Británii, USA. Pro účely komparace byly hodinové 
sazby přepočteny na měsíční podle následujícího klíče: 

Francie:  169 za měsíc 
Irsko a Velká Británie:  39 hodin x 52 týdnů/12 
USA:  40 hodin x 52 týdnů/12 
Ve �panělsku, Portugalsku a Řecku je mzda vyplácena 14 měsíců v roce, data byla 

upravena s ohledem na tuto skutečnost. 
Graf uvádí i vý�i MM v eurech, vý�e MM v nečlenských státech EMU byla 

převedena z národních měn průměrným směnným kurzem v prosinci 2002; viz tabulka 
v poznámce. 

 
2) Parita kupní síly referenční měny vyjadřuje počet jednotek národní měny (měny 

mezistátního společenství např. eurozóny), za který lze koupit stejné mno�ství výrobků a 
slu�eb na trhu země A jako za jednotku referenční měny na vnitrostátním trhu země B. 
Základem výpočtu parit je porovnání cen v národních měnách u dostatečného počtu shodných 
výrobků a slu�eb na vnitrostátních trzích. Pomocí parity kupní síly (PPPs) jsou odstraněny 
rozdíly hladiny spotřebitelských cen v jednotlivých zemích; relace parit kupní síly vyjadřují 
se značnou mírou přesnosti vztahy kupní síly porovnávané příjmové charakteristiky (zde 
statutární minimální mzdy) mezi porovnávanými státy. Při pou�ití měny mezistátního 
společenství (v grafu 2 eura) jako referenční měny je nejprve stanovena (vícenásobným 
porovnáním cenové úrovně) průměrná cenová hladina států EU-15 a uměle vytvořena peně�ní 
jednotka - standard kupní síly (PPS), která je pou�ita k přepočtu hodnot příjmových 
charakteristik (MM) vyjádřených v eurech kurzovým přepočtem (hodnoty minimální mzdy 
uvedené v grafu 1). 
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PPS pou�ité v grafu 2 jsou hodnotami pro rok 2002 
 

země kód země směnný kurz parita kupní síly národní hladina 
  (1 euro/národní měna)  spotřebitelských cen1) 

Bulharsko  BG 1,95 0,79 0,405
Česká republika CZ 31,19 15,93 0,511
Estonsko EE 15,65 8,2 0,524
Maďarsko HU 236,07 130,21 0,552
Litva LV 0,6 0,29 0,483
Loty�sko LT 3,45 1,7 0,493
Malta  MT 0,42 0,3 0,714
Polsko  PL 3,99 2,28 0,571
Rumunsko  RO 34 251 12863 0,376
Slovensko  SK 41,75 18,56 0,444
Slovinsko  SI 230,02 155,21 0,675
Turecko  TR 1 619 050 808 678 0,499
Belgie  BE2) 1 1 1
Řecko EL2) 1 0,83 0,830
�panělsko ES2) 1 0,85 0,850
Francie  FR2) 1 1 1,000
Irsko  IE2) 1 1,18 1,180
Lucembursko  LU2) 1 1,02 1,020
Nizozemí NL2) 1 1,02 1,020
Portugalsko  PT2) 1 0,77 0,770
Velká Británie UK2) 0,64 0,72 1,225
USA US 1,02 1,08 1,059

 Pramen: Minimum Wages in the European Union 2003, Statistics in Focus, Eurostat;  
 Poznámky a vysvětlivky: 1) PPS/kurz, 2) V BE., EL, ES, FR, IE, LU, NL, PT je národní měnou euro.  
 

3)  Např. Kolektiv autorů VÚPSV: �ivotní minimum v zahraničí a v České 
republice, Praha, 1997, s. 22 � 28. 

 
4) Podklad Federace evropských zaměstnavatelů udává přehled o aktuální úrovni 

částek minimální mzdy v evropských zemích a jejího podílu na mediánové mzdě. Hodnoty 
mzdových mediánů bude vhodné podrobněji prověřit (v ČR udávaný mzdový medián 12 400 
Kč je o cca 27 % ni��í ne� statisticky vykázaná průměrná mzda. To je příli� velký rozdíl 
oproti jiným informacím). 
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Přehled aktuálních částek minimální mzdy1) v evropských zemích a jejího podílu na 
mediánové mzdě 

země  národní měna euro  podíl v  % poslední úprava 
  (kurz 22.5.2003)  MM 

Belgie   1 163,2 51 1.2.2003
Bulharsko 110 BGL 56,4 52 17.12.2003
Česká republika 6 200 CZK 197,4 50 1.1.2003
Estonsko 2 236 EK 142,9 58 1.1.2003
Francie 1 215,11 - 28.6.2003
Řecko 504,83 45 1.1.2003
Maďarsko 50 000 HUF 203,6 50 1.1.2003
Irsko 1 100,67 63 1.10.2002
Loty�sko 72,63 LVL 111,4 61 1.1.2003
Litva 430 LTL 124,5 54 1.10.2002
Lucembursko 1 368,74 52 1.1.2003
Malta 230,23 MTL 533,2 73 1.1.2003
Nizozemí 1 249,2 51 51 1.1.2003
Polsko 800 PLZ 183,1 40 1.1.2003
Portugalsko  356,6 55 1.1.2003
Rumunsko 2 500 000 ROL 66,6 47 1.1.2003
Ruská federace 450 RUB 12,5 20 1.5. 2002
Slovensko  5 570 SKK 135,4 43 1.10.2002
Slovinsko  103 643 SIT 447,3 47 1.12.2002
�panělsko 451,2 26 1.1.2003
Ukrajina  185 UAH 29,7 62 1.1.2003
Velká Británie 728 GBP 1 097 45 1.10.2002

Pramen: Federace evropských zaměstnavatelů, www.fedee.com  
Poznámky a vysvětlivky: 1) V zemích, kde je MM stanovena jako hodinová nebo týdenní sazba, je minimální 
mzda přepočítána na 40-ti hodinový pracovní týden. Nejsou do ní zahrnuty platby za 13. a 14. měsíc, které jsou 
vypláceny např. ve �panělsku, Portugalsku. Údaj za Řecko je pouze za manuální pracovníky. 
 

http://www.fedee.com/
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Příloha A1  
 
Právní rámec úpravy garantovaného minimálního příjmu v Evropské Unii 
a České republice 
 
1.1  Mezinárodní dokumenty upravující okruh sociálních a hospodářských práv se 
zřetelem na oblast minimálních příjmových veličin 
 

Na utváření sociální praxe v Evropě měly podstatný vliv normy  Mezinárodní 
organizace práce zřízené v roce 1919 a Evropská sociální charta podepsaná v rámci Rady 
Evropy v roce 1961. 

Otázkou minimální mzdy se zabývá více úmluv MOP, zejména Úmluva MOP č.26      
o zavedení metod stanovení minimální mzdy, Úmluva MOP č. 131 o stanovení minimálních 
mezd se zvlá�tním zaměřením na rozvojové země, Úmluva č. 99 o stanovení minimálních 
mezd v zemědělství.  

Úmluva MOP č. 26 byla ratifikována více ne� sto státy včetně ČR. Úmluva zavazuje 
vlády zavést a udr�ovat �metody umo�ňující stanovit sazby mezd pro pracovníky zaměstnané 
v takových výrobních a obchodních �ivnostech, kde neexistuje účinný systém pro stanovení 
mezd kolektivními smlouvami a v nich� jsou mzdy mimořádně nízké�1). Povahu a formu 
metod stanovení minimálních mezd a způsoby jejich provádění má právo si určit ka�dý 
ratifikující stát. Organizace zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů mají právo účastnit se 
rozhodování o vý�i minimální mzdy, takto stanovené mzdy budou závazné pro obě smluvní 
strany a nebudou moci být sní�eny ani individuální dohodou ani kolektivní smlouvou. Pomocí 
kontroly a sankcí bude stát kontrolovat dodr�ování platných sazeb mezd, ka�dý pracovník má 
právo na to, aby zákonnou nebo soudní cestou vymáhal částku, která mu nále�í. 

Úmluva MOP č. 131 není dosud Českou republikou ratifikována. Zavazuje v�echny 
ratifikující státy zavést soustavu minimálních mezd, která chrání v�echny skupiny 
námezdních pracovníků, jejich� pracovní podmínky jsou takové, �e je vhodné zajistit jejich 
ochranu. Minimální mzdy mají mít moc zákona a nesmějí být sní�eny, jejich nedodr�ení bude 
mít za následek odpovídající sankce. Kolektivnímu vyjednávání je dána plná svoboda. Při 
stanovení minimální mzdy má být brán zřetel na potřeby pracovníků a jejich rodiny, 
s přihlédnutím ke v�eobecné úrovni mezd v zemi, k �ivotním nákladům, k dávkám sociálního 
zabezpečení a k �ivotní úrovni jiných sociálních skupin; stejně tak má být brán zřetel i na 
makroekonomickou situaci země včetně po�adavků hospodářského rozvoje, produktivity a 
udr�ení vysoké zaměstnanosti. Ka�dá země se zavazuje vytvořit takový mechanismus, který 
umo�ňuje upravovat minimální mzdu pracovníků chráněných podle této úmluvy. 

Evropská sociální charta Rady Evropy z roku 1961, kterou ratifikovalo téměř 40 
evropských zemí, upravuje �irokou oblast �sociálních práv 2): 
•  ochrana zaměstnanců - např. právo na práci, spravedlivé odměňování, organizování 

pracujících, kolektivní vyjednávání, zvlá�tní ochranu znevýhodněných skupin pracujících, 
•  v�eobecná sociální ochrana obyvatelstva - právo na ochranu zdraví, sociální zabezpečení 

a sociální pomoc, 
•  zvlá�tní ochrana zaměřená na určité skupiny obyvatelstva - práva dětí, mláde�e, matek, 

rodin, migrantů�. 
Česká republika ratifikovala Evropskou sociální chartu v roce 1999. Povinnost zavést 

a dodr�ovat minimální mzdu není v Chartě výslovně zmíněna. Podle článku 4 se stanovuje 
právo na spravedlivou odměnu za práci a uznává se právo pracovníků na takovou odměnu za 
práci, která zajistí jim i jejim rodinám uspokojivou �ivotní úroveň. 



 

 2

Článek 13, který nále�í do �tvrdého jádra� Charty (tzn.v�echny ratifikující země jsou 
povinny ho plnit), zaručuje právo ka�dé osoby, která je bez přiměřených prostředků a není 
schopná si takové prostředky zajistit buď sama vlastním úsilím nebo je získat z jiných zdrojů 
(zejména ze systému sociálního zabezpečení), na přiměřenou pomoc. Pojmy �přiměřená 
pomoc� a �přiměřené prostředky� není v Chartě specifikován, v praxi se jedná o kombinaci 
poradenství, věcných a peně�itých dávek. Z ustanovení článku 13 je v členských zemích EU 
odvozeno právo na zaručený minimální příjem, který umo�ní uspokojování základních potřeb 
nezbytných k lidsky důstojnému �ivotu. Z tohoto důvodu je ve v�ech členských zemích EU 
uzákoněn minimální garantovaný příjem pro potřebné osoby - tzv. existenční minimum 
(podrobně o podmínkách nároku, poskytování a vý�i této dávky v jednotlivých zemích EU viz 
příloha). Vzhledem k tomu, �e není stanovena konkrétní hranice takového minimálního 
příjmu, stanovil Výbor pro ochranu sociálních práv Rady Evropy soustavu kritérií, pomocí 
nich� lze posoudit přiměřenost poskytovaných prostředků: 3) 

•  vý�e dávky sociální pomoci,  
•  její relace k minimální a průměrné mzdě a minimálnímu starobnímu důchodu, 
•  existence jiných dávek a příspěvků, 
•  vývoj �ivotních nákladů, změny míry inflace�. 

Systém sociální pomoci by měl pokrývat celou populaci nacházející se na území 
daného státu, nelze ukládat omezení na základě věku, délky pobytu v zemi, zdraví, národnosti 
nebo trvalého pobytu.  

V roce 1996 byla vydána Revidovaná sociální charta, některé články byly 
pozměněny, 12 článku doplněno. Revidovanou chartu Česká republika dosud neratifikovala. 
Ratifikací článku 30 Revidované Evropské sociální charty se smluvní strany zavazují přijmout 
opatření na podporu osob, které jsou ohro�eny sociálním vyloučením nebo chudobou. Jde 
zejména o to, umo�nit těmto osobám účinný přístup k zaměstnání, bydlení, výcviku, vzdělání, 
kultuře a sociální a lékařské pomoci. 

Dal�ím dokumentem, který upravuje sociální oblast je Charta základních sociálních 
práv pracovníků Společenství. Byla přijata hlavami států v roce 1989 v reakci na roz�íření 
EU o Řecko, �panělsko a Portugalsko, po kterém do�lo k prohloubení hospodářských i 
společenských rozdílů mezi členskými zeměmi. Tato charta nemá závazné právní účinky, 
jedná se o prohlá�ení politické vůle, stala se ov�em základem pro vypracování Akčního 
sociálního programu Evropské komise. I kdy� se nejedná o právně závazný dokument, 
podávají členské země zprávy o naplňování jednotlivých sociálních a hospodářských práv 
zakotvených v Chartě. Charta se inspirovala úmluvami MPO a Evropskou sociální chartou 
Rady Evropy a zaručuje základní sociální práva pracujících: 
•  volnost pohybu, 
•  právo na práci a spravedlivou odměnu za práci, 
•  zlep�ování �ivotních a pracovních podmínek, 
•  sociální ochrana, 
•  svoboda sdru�ování a kolektivní vyjednávání, 
•  odborná příprava na povolání, 
•  právo na informace, konzultace,  
•  ochrana zdraví a bezpečnosti na pracovi�ti, 
•  ochrana dětí, mladistvých, zdravotně posti�ených a star�ích osob. 
 

Minimálních příjmových veličin se týká čl. 5 Charty o základních sociálních právech 
pracovníků Společenství z roku 1989, který mimo jiné stanoví, �e �Ka�dé zaměstnání je 
spravedlivě odměňováno. Za tímto účelem a v souladu s opatřeními aplikovanými v ka�dé 
zemi: 
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•  je  pracovníkům zaji�těna spravedlivá mzda, tj. mzda dostatečná k zaji�tění slu�né �ivotní 
úrovně, 

•  pracující zaměstnaní za jiných podmínek zaměstnání, ne� je smlouva na plný úvazek na 
dobu neurčitou jsou odměňováni spravedlivou referenční mzdou�. 

V čl. 10 Charty, který zaručuje právo na sociální ochranu, se stanoví, �e podle úprav 
platných v ka�dé zemi, má ka�dý pracující Evropského společenství právo na přiměřenou 
sociální ochranu a po�ívání přiměřené úrovně dávek sociálního zabezpečení. Osoby, které 
jsou neschopny vstoupit nebo se vrátit do pracovní činnosti a nemají �ádné jiné existenční 
prostředky, musí obdr�et dostatečné zdroje a sociální pomoc. 

V roce 1992 byla Radou ministrů přijata dvě Doporučení o konvergenci cílů a 
politik sociální ochrany a o minimálním příjmu. V Doporučeních, která nejsou právně 
závazná, je potvrzen politický závazek členských států vůči systémům sociální ochrany, 
jejich� financování zůstává v kompetenci členských států. Rada těmito doporučeními hájila 
potřebu �uznání základních práv osoby na dostatečné zdroje a sociální pomoc pro �ivot na 
úrovni odpovídající lidské důstojnosti jako součást obsáhlé a konzistentní hnací síly proti 
sociálnímu vyloučení�.  

Jako příloha Maastrichtské smlouvy o Evropské unii z roku 1991 byla připojena 
Dohoda o sociální politice, která je novým právním základem sociální politiky na 
celoevropské úrovni a stanoví její základní cíle: 
•  podpora zaměstnanosti, zlep�ení �ivotních a pracovních podmínek  
•  přiměřená sociální ochrana  
•  sociální dialog a rozvíjení potenciálu pracovních sil za účelem vysoké zaměstnanosti a 

boje proti vyloučení z trhu práce  
•  udr�ení konkurenceschopnosti ekonomiky Společenství  

Rada ministrů ve spolupráci s Evropským parlamentem rozhoduje vět�inou 
v otázkách: a) zlep�ování pracovního prostředí k ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků, 
pracovních podmínek; (b) informace a konzultace zaměstnavatelů s pracovníky - včetně 
konzultací na úrovni Společenství; (c) rovnost mezi mu�i a �enami na trhu práce a rovné 
zacházení v práci (d) reintegrace osob vyloučených z trhu práce (e) sociální zabezpečení a 
sociální ochrana pracujících; (f) ochrana pracujících při ukončení pracovní smlouvy; (g) 
zastupování a kolektivní obrana zájmů pracujících a zaměstnavatelů včetně spolurozhodování; 
(h) pracovních podmínky pro státní příslu�níky třetích zemí legálně pobývající na území 
Společenství; (i) finančních příspěvky na podporu zaměstnanosti a na vytváření pracovních 
příle�itostí. 
Pravomoc Společenství byla v Dohodě výslovně vyloučena v těchto oblastech: 
•  odměňování, 
•  právo na stávku, 
•  právo sdru�ovat se, 
•  výluka zaměstnanců. 

Stanovování mezd patří plně do pravomoci členských států, a na úrovni Společenství 
neexistuje �ádný závazný ani nezávazný právní předpis k otázkám odměňování, Evropská 
komise se sna�í přesvědčit členské státy o potřebě zaji�tění přiměřené základní mzdy 
zaměstnanců. 
 
1.2 Institucionální rámec garantovaného minimálního pracovního příjmu v ČR, 
postavení minimální mzdy v systému  minimálních příjmových veličin 

 
Po roce 1989 vznikla potřeba principiální změny sociální politiky státu, potřeba 

zdůraznění odpovědnosti jednotlivce. Bylo nutné omezit rozsah redistribučních procesů a 
zároveň garantovat občanům minimální �ivotní podmínky.  
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Politické a odborné vědecké kruhy v ČR vedou dlouhodobé diskuse a sestavují 
Sociální doktrínu České republiky jako dlouhodobě orientující programový dokument pro 
tvůrce a vykonavatele sociální politiky. Podle pracovní verze tohoto dokumentu ze září 2001 
je jedním ze základních důvodů vzniku tohoto dokumentu snaha vytvořit programový 
dokument v souladu s nároky Evropské unie, usnadnit občanům orientaci v politických 
rozhodnutích v sociální oblasti a vytvořit základ pro společenský konsensus o významných 
sociálních otázkách a jejich ře�ení.  
 Doktrína se opírá o hodnotová východiska evropského kulturního prostoru, jeho� 
nedílnou součástí ČR je. My�lenky obsa�ené v Doktríně jsou obsa�eny v právních předpisech 
ČR a v ratifikovaných mezinárodních smlouvách a úmluvách. Základní hodnotová 
východiska české sociální doktríny jsou: 
•  humanismus, 
•  svoboda a odpovědnost, 
•  rovnost, 
•  solidarita, 
•  sociální spravedlnost, 
•  sociální politika jako zdroj ekonomického bohatství a kulturního rozkvětu. 

Oblast minimálních příjmových veličin je dotčena v části upravující základní lidská a 
sociální práva. Uznává se právo na práci, které je chápáno jako právo svobodně si zvolit 
zaměstnání v uspokojivých pracovních podmínkách za přiměřenou odměnu a v mezích 
společenských mo�ností. Mezi uspokojivé pracovní podmínky se řadí i právo na odměnu, 
která se poskytuje jako minimum v�em pracovníkům a právo na spravedlivou mzdu za práci 
stejné hodnoty.  
 Právo na důstojné �ivotní minimum zaručuje právo na takovou �ivotní úroveň, která 
by jemu a jeho rodině zajistila zdraví a základní podmínky pro existenci, právo na ochranu 
před hmotnou nouzí a sociálním vyloučením. Stát dále zaručuje minimální mzdu, která 
umo�ní důstojný �ivot, její� vý�e musí být předmětem vyjednávání sociálních partnerů. 
 Mezi priority doktríny patří i motivace občanů k pracovní aktivitě, tj. �nastavení 
systému sociálních dávek a podpor v nezaměstnanosti musí být takové, aby byla jednoznačně 
zvýhodněna pracovní aktivita vůči závislosti na dávkách, a to pro v�echny typy domácností.� 
Zásadním koncepčním dokumentem sociální politiky v minulosti byl v roce 1991 přijatý 
vládní dokument �Záchranná sociální síť a přizpůsobování mzdových a sociálních 
příjmů vývoji �ivotních nákladů�. �ivotní minimum i minimální mzda jsou jedním 
z instrumentů záchranné sociální sítě, které mají zabránit propadu do chudoby. 

Minimální mzda je upravena ustanoveními zákona č.65/1965 Sb., zákoníku práce a 
z.č.1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku a zákona 
č.32/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dal�ích 
organizacích a orgánech. Zatím chybí právní předpis, který by tuto oblast upravil souhrnně. 
Podle §111 odst.3 zákona č. 65/1965 Sb., Zákoníku práce mzda nesmí být ni��í ne� minimální 
mzda. Do mzdy se pro tyto účely nezahrnuje mzda za práci přesčas, příplatek za práci ve 
ztí�eném a zdraví �kodlivém pracovním prostředí, za práci v noci a za práci ve svátek. Takové 
ustanovení obsahuje i z.č.1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném 
výdělku a zákona č. 32/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a 
v některých dal�ích organizacích a orgánech. Úprava minimální mzdy se vztahuje na 
zaměstnance v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu, ne v�ak na 
zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj.dohoda 
o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Minimální mzda nále�í za skutečně 
odpracovanou dobu, tj. za vykonanou práci.  

Nedosáhne-li mzda zaměstnance v kalendářním měsíci vý�e minimální mzdy, která 
mu nále�í, zaměstnavatel mu rozdíl doplatí. Minimální mzda platí jako jediná mzdová 



 

 5

veličina pro zaměstnance v organizacích podnikatelské sféry, v nich� se uplatňuje kolektivní 
vyjednávání o mzdách. V jednotlivých kolektivních smlouvách lze dohodnout minimální 
mzdu vy��í, ne� uvádí nařízení vlády o minimální mzdě. V ostatních organizacích 
podnikatelské sféry, ve kterých není uzavřena kolektivní smlouva nebo nejsou mzdové 
podmínky v kolektivní smlouvě sjednány, platí vedle minimální mzdy i minimální mzdové 
tarify. Minimální mzdový tarif stanovený pro první tarifní stupeň má shodnou vý�i 
s minimální mzdou. V rozpočtových a některých dal�ích organizacích a orgánech se uplatňuje 
vedle minimální mzdy systém nepodkročitelných platových tarifů.  

Minimální mzda se vztahuje na v�echny zaměstnance, ni��í sazby jsou stanoveny pro 
zvlá�tní skupiny zaměstnanců: 
•  90 % uvedených částek, jde-li o první pracovní poměr nebo obdobný pracovní vztah 

zaměstnance ve věku 18 a� 21 let, a to po dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního 
poměru nebo obdobného pracovního vztahu,  

•  80 % uvedených částek, jde-li o mladistvého zaměstnance,  
•  75 % uvedených částek, jde-li o zaměstnance, který je po�ivatelem částečného 

invalidního důchodu,  
•  50 % uvedených částek, jde-li o zaměstnance, který je po�ivatelem plného invalidního 

důchodu a mladistvého zaměstnance, který je plně invalidní a nepobírá plný invalidní 
důchod. 

Vý�i minimální mzdy upravuje vláda nařízením po vyjednávání se sociálními 
partnery. Vláda stanoví nařízením vý�i, popřípadě podmínky pro určení minimální mzdy a její 
vý�e zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku s přihlédnutím k indexu 
spotřebitelských cen.  

�ivotní minimum je upraveno zákonem č. 463/1991 Sb., o �ivotním minimu a 
zákonem č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti. Podle zákona č. 482/1991 Sb., o sociální 
potřebnosti, v platném znění se peně�itá, popř. věcná nároková dávka poskytuje sociálně 
potřebnému občanovi k zabezpečení �ivotních potřeb. Občan splňuje podmínky sociální 
potřebnosti a nároku na dávky sociální péče, pokud jeho příjem nedosahuje úhrnu částek 
�ivotního minima stanovených zákonem č. 463/1991 Sb., o �ivotním minimu, v platném 
znění. �ivotní minimum není nároková dávka, zákon nezakládá nárok na výplatu této dávky. 
�ivotní minimum slou�í k porovnání skutečných příjmů občanů a minimálního příjmu, který 
se stát zavázal garantovat. Dávky se poskytují i občanům, jejich� příjem je vy��í ne� částky 
�ivotního minima, ale mají odůvodněně nezbytné náklady na zaji�tění �ivotních potřeb vy��í, 
a nemohou tyto náklady hradit sami s ohledem zejména na jejich zdravotní stav. 

�ivotní minimum je jednotícím prvkem celé sociální sítě. V zákoně je �ivotní 
minimum definováno jako společensky uznaná minimální hranice příjmů občana, pod kterou 
ji� nastává stav hmotné nouze. Zákon stanoví jednotlivé částky �ivotního minima pro různé 
osoby a typy domácností, okruh osob, jejich� příjmy se posuzují společně a okruh 
započitatelných příjmů pro nárok na výplatu dávky. Částky �ivotního minima zvy�uje vláda 
nařízením, od 1.1.2002 byla zavedena pravidelná valorizace v�dy k 1. lednu podle pohybu 
indexu spotřebitelských cen. Pokud index vzroste o méně ne� 2 %, částky �ivotního minima 
se zvy�ovat nemusí, pokud index vzroste o více ne� 10 %, lze částky �M zvý�it i 
v mimořádném termínu. 

�ivotní minimum je dvouslo�kové - skládá se ze částky potřebné k zaji�tění vý�ivy a 
ostatních základních osobních potřeb občana a z částky potřebné k zaji�tění nezbytných 
nákladů na domácnost. Částka na vý�ivu a osobní potřeby je diferencovaná podle věku osob a 
částka na domácnost podle velikosti domácnosti.  
 V současnosti plní �ivotní minimum dvě základní �funkce:4) 
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•  funkce primární - v systému sociální pomoci má zaji�ťovat ochranu před hmotnou a 
sociální nouzí. �ivotní minimum tedy vytváří ochranu před dočasnou příjmovou 
nedostatečností na spodní hranici je�tě přijatelné chudoby,  

•  funkce sekundární - v systému státní sociální podpory je �ivotní minimum a jeho násobky 
kritériem pro poskytování dávek, jak vyplývá ze zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře. Na poměru skutečného příjmu a �ivotního minima závisí vý�e poskytovaných 
dávek�. 

�ivotní minimum je vyu�íváno i pro jiné účely, např. stanovení závazků 
v občanskoprávních soudních sporech, kritérium pro poskytování hypotečních úvěrů. 
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Příloha A2   

Charta základních sociálních práv pracujících Společenství 

HLAVY STÁTŮ NEBO VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, 
KTERÉ SE SE�LY VE �TRASBURKU 9. PROSINCE 1989, 

vzhledem k tomu, �e se na základě Článku 117 Smlouvy o EHS členské státy dohodly na 
potřebě prosazovat zlep�ování �ivotních a pracovních podmínek pro pracující tak, aby byla 
umo�něna jejich harmonizace při zachování ji� dosa�ených zlep�ení; 

vzhledem k tomu, �e vycházejíc ze závěrů zasedání Evropské rady v Hannoveru a na Rhodu 
usoudila Evropská rada v Madridu, �e, v kontextu zavedení jednotného evropského trhu, je 
nutno přikládat stejnou důle�itost sociálním aspektům jako ekonomickým aspektům a 
vzhledem k tomu, �e proto tyto musí být rozvíjeny v rovnováze; 

s ohledem na usnesení Evropského parlamentu z 15. března 1989, 14. září 1989 a 2. listopadu 
1989 a na stanovisko Ekonomického a sociálního výboru z 22. února 1989; 

vzhledem k tomu, �e dokončení vnitřního trhu je nejefektivněj�ím prostředkem vytváření 
zaměstnanosti a zaji�tění maximálního blahobytu ve Společenství; vzhledem k tomu, �e 
rozvoji a tvorbě zaměstnanosti se musí dostat nejvy��í priority při dokončení vnitřního trhu; 
vzhledem k tomu, �e je na Společenství, aby se chopilo výzev budoucnosti pokud jde o 
ekonomickou konkurenceschopnost, berouc v úvahu zejména regionální nerovnováhu; 

vzhledem k tomu, �e společenský konsensus přispívá k posilování konkurenceschopnosti 
podniků, ekonomiky jako celku a k vytváření zaměstnanosti; vzhledem k tomu, �e v tomto 
ohledu je zásadní podmínkou pro zaji�tění udr�itelného ekonomického rozvoje; 

vzhledem k tomu, �e dokončení vnitřního trhu musí napomáhat sblí�ení dosa�ených zlep�ení 
�ivotních a pracovních podmínek, stejně jako ekonomické a sociální soudr�nosti v rámci 
Evropského společenství při vyloučení deformování konkurence; 

vzhledem k tomu, �e dokončení vnitřního trhu musí nabídnout zlep�ení v sociální oblasti pro 
pracující Evropského společenství, zvlá�tě pokud jde o svobodu pohybu, �ivotní a pracovní 
podmínky, bezpečnost a zdraví při práci, sociální ochranu, vzdělání a odbornou přípravu; 

vzhledem k tomu, �e za účelem rovnoprávného zacházení je důle�ité bojovat proti v�em 
formám diskriminace, včetně diskriminace na základě pohlaví, barvy pleti, rasy, názorů a víry 
a vzhledem k tomu, �e v duchu solidarity je důle�ité bojovat proti vyloučení ze společnosti; 

vzhledem k tomu, �e je na členských státech, aby garantovaly, �e pracující z nečlenských 
zemí a členové jejich rodin, kteří jsou legálně usídleni v některém členském státě Evropského 
společenství, mohou po�ívat, pokud jde o jejich �ivotní a pracovní podmínky, zacházení 
srovnatelného s tím, kterého se dostává pracujícím, kteří pocházejí z daného členského státu; 

vzhledem k tomu, �e je třeba se inspirovat úmluvami Mezinárodní organizace práce a 
Evropskou sociální chartou Rady Evropy; 
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vzhledem k tomu, �e Smlouva, ve znění novelizovaném Aktem o jednotné Evropě, obsahuje 
ustanovení stanovující pravomoc Společenství vztahující se inter alia ke svobodě pohybu 
pracujících (články 7, 48 a� 51), právu na zaji�tění (články 52 - 58), sociální oblasti za 
podmínek stanovených v článcích 117 a� 122 - zvlá�tě co se týče zlep�ování bezpečnosti a 
ochrany zdraví v pracovním prostředí (článek 118a), rozvoje dialogu mezi managementem a 
pracujícími na evropské úrovni (článek 118b), stejného odměňování mu�ů a �en za stejnou 
práci (článek 119) - k v�eobecným principům pro realizaci společné politiky odborné přípravy 
(článek 128), ekonomické a sociální soudr�nosti (článek 130a a� 130e) a, v�eobecněji, ke 
sblí�ení legislativy (články 100, 100a a 235); vzhledem k tomu, �e realizace Charty nesmí mít 
za následek roz�íření pravomocí Společenství jak jsou definovány Smlouvami; 

vzhledem k tomu, �e cílem této Charty je na jedné straně konsolidovat pokrok dosa�ený v 
sociální oblasti, prostřednictvím akcí členských států, obou stran průmyslu a Společenství; 

vzhledem k tomu, �e na druhé straně je jejím cílem slavnostně deklarovat, �e realizace Aktu o 
jednotné Evropě musí vzít plně v úvahu sociální dimenzi Společenství a �e je nutné v tomto 
kontextu zajistit na patřičných úrovních rozvoj sociálních práv pracujících Evropského 
společenství, zvlá�tě zaměstnaných pracujících a osob samostatně výdělečně činných; 

vzhledem k tomu, �e v souladu se závěry madridského zasedání Evropské rady musí být jasně 
stanoveny příslu�né role předpisů Společenství, národní legislativy a kolektivních smluv; 

vzhledem k tomu, �e, na základě principu subsidiarity, le�í odpovědnost za iniciativy, které 
budou podniknuty s ohledem na realizaci těchto sociálních práv, na členských státech či jejich 
částech a, v rámci jeho pravomocí, na Evropském společenství; vzhledem k tomu, �e tato 
realizace mů�e být formou zákonů, kolektivních smluv či existující praxe na různých 
příslu�ných úrovních a vzhledem k tomu, �e v mnoha oblastech vy�aduje aktivní zapojení 
obou stran průmyslu; 

vzhledem k tomu, �e slavnostní vyhlá�ení základních sociálních práv na úrovni Evropského 
společenství nesmí při své realizaci poskytnout půdu pro jakýkoli krok zpět ve srovnání se 
situací v současnosti existující v ka�dém členském státě; 
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SCHVÁLILY NÁSLEDUJÍCÍ DEKLARACI USTAVUJÍCÍ "CHARTU ZÁKLADNÍCH 
SOCIÁLNÍCH PRÁV PRACUJÍCÍCH SPOLEČENSTVÍ" 

Hlava I 

Základní sociální práva pracujících 

Volnost pohybu 

1. Ka�dý pracující Evropského společenství má právo na volnost pohybu po celém území 
Společenství, s výjimkou omezení oprávněných na základě veřejného pořádku, veřejné 
bezpečnosti, či veřejného zdraví. 

2. Právo na volnost pohybu umo�ňuje ka�dému pracujícímu vykonávat jakékoli povolání či 
profesi ve Společenství v souladu se zásadami stejného zacházení pokud jde o přístup k 
zaměstnání, pracovní podmínky a sociální ochranu v hostitelské zemi. 

3. Právo na volnost pohybu rovně� implikuje:  

•  harmonizaci podmínek pobytu ve v�ech členských státech, zvlá�tě těch, které se  týkají se 
sjednocování rodin;  

•  odstranění překá�ek vznikajících z neuznávání diplomů, či ekvivalentní profesní 
kvalifikace;  

•  zlep�ování �ivotních a pracovních podmínek pohraničních pracujících.  

Zaměstnání a odměňování 

4. Ka�dý jednotlivec si mů�e svobodně zvolit a přijmout povolání podle předpisů řídících 
ka�dé povolání. 

5. Ka�dé zaměstnání je spravedlivě odměňováno. 

Za tímto účelem v souladu s opatřeními platnými v ka�dé zemi: 

•  je pracujícím zaji�těna spravedlivá mzda, t.j. mzda dostatečná k tomu, aby mohli mít 
důstojnou �ivotní úroveň;  

•  pracující zaměstnaní za jiných podmínek zaměstnání, ne� je smlouva na plný úvazek na 
dobu neurčitou jsou odměňováni spravedlivou referenční mzdou;  

•  mzdy lze zadr�et, zabavit nebo přesunout jedině v souladu s národním zákonem; takováto 
ustanovení by měla ukládat opatření umo�ňující dotčeným pracujícím, aby nadále 
dostávali nezbytné prostředky pro zaji�tění vlastní existence a existence své rodiny.  

6. Ka�dý jednotlivec musí být oprávněn mít bezplatný přístup k veřejným 
zprostředkovatelnám práce. 

Zlep�ování �ivotních a pracovních podmínek 

7. Dokončení vnitřního trhu musí vést ke zlep�ení �ivotních a pracovních podmínek 
pracujících v Evropském společenství. Tento proces musí vyplynout ze sbli�ování těchto 
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podmínek při zachování zlep�ení pokud se týče zvlá�tě délky a organizace pracovní doby a 
forem zaměstnání jiných ne� smlouva na dobu neurčitou, jako jsou smlouvy na fixní dobu, 
práce na částečný úvazek, dočasná práce a sezónní práce. 

Zlep�ování musí pokrývat, kde je to nezbytné, rozvoj určitých aspektů předpisů týkajících se 
zaměstnání, jako jsou procedury při kolektivní nadbytečnosti a těch, které se týkají bankrotů. 

8. Ka�dý pracující Evropského společenství má právo na dobu odpočinku ka�dý týden a na 
výroční placenou dovolenou, její� délka musí být postupně harmonizována v souladu s 
národní praxí. 

9. Podmínky zaměstnání ka�dého pracujícího Evropského společenství jsou stanoveny 
zákonem, kolektivní smlouvou nebo pracovní smlouvou, podle opatření platných v ka�dé 
zemi. 

Sociální ochrana 

Podle úprav platných v ka�dé zemi: 

10. Ka�dý pracující Evropského společenství má právo na přiměřenou sociální ochranu a 
po�ívá, bez ohledu na své postavení a velikost podniku, v něm� je zaměstnán, přiměřené 
úrovně dávek sociálního zabezpečení. 

Osoby, které jsou neschopny buď vstoupit, nebo se vrátit na pracovní trh a nemají �ádné 
existenční prostředky, musí být oprávněny obdr�et dostatečné zdroje a sociální pomoc v 
souladu se svou situací. 

Svoboda sdru�ování a kolektivní vyjednávání 

11. Zaměstnavatelé a pracující Evropského společenství mají právo na sdru�ování za účelem 
vytváření profesních organizací nebo odborů podle vlastního výběru pro obranu svých 
ekonomických a sociálních zájmů. 

Ka�dý zaměstnavatel a ka�dý pracující má svobodu vstoupit, nebo nevstoupit do těchto 
organizací, ani� by pro to utrpěl jakýkoli osobní nebo pracovní postih. 

12. Zaměstnavatelé nebo organizace zaměstnavatelů na jedné straně a organizace pracujících 
na straně druhé mají právo vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy za podmínek 
stanovených národními zákony a praxí. 

Dialog mezi těmito dvěma stranami průmyslu na evropské úrovni, který musí být rozvinut, 
mů�e, pokud to strany pova�ují za �ádoucí, vyústit ve smluvní vztahy zvlá�tě na meziprofesní 
a odvětvové úrovni. 

13. Právo uchýlit se ke kolektivní akci v případě konfliktu zájmů zahrnuje právo na stávku 
podléhající závazkům vyplývajícím z národních předpisů a kolektivních smluv. 
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Za účelem usnadnění urovnání průmyslových sporů by mělo být povzbuzováno ustavování a 
vyu�ívání na patřičných úrovních smírčích, zprostředkovatelských a arbitrá�ních procedur, v 
souladu s národní praxí. 

14. Vnitřní právní řád členských států stanoví za jakých podmínek a v jakém rozsahu se práva 
zakotvená v článcích 11 a� 13 vztahují na ozbrojené síly, policii a státní slu�bu. 

Odborná příprava 

15. Ka�dý pracující Evropského společenství musí být oprávněn mít přístup k odborné 
přípravě a tě�it z něj po celý pracovní �ivot. V podmínkách řídících přístup k takovémuto 
vzdělání nesmí být uvedena �ádná diskriminace na základě národnosti. 

Kompetentní veřejné úřady, podniky nebo obě strany průmyslu, ka�dý v rámci své vlastní 
kompetence, by měly vytvářet systémy dal�ího a stálého vzdělávání umo�ňující ka�dé osobě 
projít rekvalifikací, zvlá�tě prostřednictvím volna pro účely vzdělávání, zvy�ovat si 
kvalifikaci nebo získat novou kvalifikaci, zvlá�tě ve světle technického rozvoje. 

16. Musí být zaji�těno stejné zacházení s mu�i a �enami. Musí být nadále rozvíjeny stejné 
příle�itosti pro mu�e a �eny. 

Za tímto účelem by měly být zintezivněny akce pro zaji�tění realizace zásad rovnoprávnosti 
mezi mu�i a �enami, co se týče zvlá�tě dostupnosti zaměstnání, odměňování, pracovních 
podmínek, sociální ochrany, vzdělání, odborné přípravy a rozvoje kariéry. 

Rovně� by měla být vypracována opatření umo�ňující mu�ům a �enám sladit jejich profesní a 
rodinné závazky. 

Informace, konzultace a účast pro pracující 

17. Informace, konzultace a účast pro pracující musí být rozpracovány vhodným způsobem, 
berouce v úvahu platnou praxi v různých členských státech. 

To platí zejména v podnicích nebo skupinách podniků, které mají zařízení nebo podniky ve 
dvou nebo více členských státech Evropského společenství. 

18. Tyto informace, konzultace a účast musí být realizovány v patřičné době, zejména v 
následujících případech: 

•  kdy� jsou v podnicích zaváděny technologické změny, které mají z hlediska pracovních 
podmínek a organizace práce velký dopad na pracovní síly;  

•  v souvislosti s restrukturalizací v podnicích nebo v případech slučování, které má dopad 
na zaměstnanost pracujících;  

•  v případech procedur kolektivní nadbytečnosti;  
•  kdy� jsou zvlá�tě přeshraniční pracovníci posti�eni politikou zaměstnanosti prováděnou v 

podniku, v něm� jsou zaměstnáni.  
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Ochrana zdraví a bezpečnosti na pracovi�ti 

19. Ka�dý pracující se musí tě�it uspokojivým podmínkám zdraví a bezpečnosti ve svém 
pracovním prostředí. Musí být přijata vhodná opatření za účelem dosa�ení dal�í harmonizace 
podmínek v této oblasti při zachování ji� dosa�ených zlep�ení. 

Tato opatření berou v úvahu zvlá�tě potřebu �kolení, informací, konzultací a vyrovnané účasti 
pracujících, pokud se týče rizik, jim� jsou vystaveni, a kroků podniknutých k jejich sní�ení. 

Ustanovení týkající se realizace vnitřního trhu pomohou zajistit tuto ochranu. 

Ochrana dětí a mladistvých 

20. Bez újmy pravidlům, která mohou být příznivěj�í pro mladé lidi, zvlá�tě těm, která 
zaji�ťují jejich přípravu na povolání prostřednictvím odborné přípravy a podmíněně 
derogacím omezeným na některé lehké práce, nesmí být minimální věk pro zaměstnání ni��í 
ne� minimální věk ukončení �kolní docházky a v �ádném případě ni��í ne� 15 let. 

21. Mladí lidé, kteří mají výdělečné zaměstnání, musí dostávat spravedlivou odměnu v 
souladu s národní praxí. 

22. Musí být podniknuta vhodná opatření pro přizpůsobení pracovních předpisů 
aplikovatelných na mladé lidi tak, aby byly splněny potřeby jejich vývoje a odborné přípravy 
a dostupnosti zaměstnání. Zvlá�tě délka práce musí být omezena - bez mo�nosti obejít toto 
omezení přesčasovou prací - a noční práce zakázána v případě pracujících mlad�ích 18 let, 
kromě případů některých pracovních míst stanovených v národní legislativě či předpisech. 

23. Po skončení povinné �kolní docházky musí mít mladí lidé nárok na počáteční odbornou 
přípravu v dostatečné délce umo�ňující jim přizpůsobit se po�adavkům jejich budoucího 
pracovního �ivota; tato výuka mladých pracujících by měl probíhat v pracovní době. 

Star�í osoby 

Podle úprav platných v ka�dé zemi: 

24. Ka�dý pracující Evropského společenství musí být oprávněn v době odchodu do důchodu 
mít takové zdroje, které mu umo�ní důstojnou �ivotní úroveň. 

25. Ka�dá osoba, která dosáhla důchodového věku, která v�ak nemá nárok na důchod nebo 
která nemá jiné prostředky na existenci, musí mít nárok na dostatečné zdroje a na lékařskou a 
sociální pomoc specificky vhodnou pro jeho potřeby. 

Zdravotně posti�ené osoby 

26. V�echny zdravotně posti�ené osoby bez ohledu na původ a povahu jejich posti�ení musí 
mít nárok na dodatečná konkrétní opatření zaměřená na zlep�ení jejich sociální a 
profesionální integrace. 
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Tato opatření se musí zvlá�tě týkat, podle jejich schopností, odborné přípravy, ergonomiky, 
dostupnosti, mobility, dopravních prostředků a bydlení. 

 

Hlava II 

Realizace Charty 

27. Je více odpovědností zvlá�tě členských států, v souladu s národní praxí, zejména 
prostřednictvím legislativních opatření či kolektivních smluv garantovat základní sociální 
práva v této Chartě a realizovat sociální opatření nepostradatelná pro hladké fungování 
vnitřního trhu jako součást strategie ekonomické a sociální soudr�nosti. 

28. Evropská rada vyzývá Komisi, aby co nejdříve předlo�ila iniciativy spadající do jejích 
pravomocí jak je stanoví Smlouvy, s cílem schválení právních nástrojů pro efektivní realizaci, 
a� a kdy� bude dokončen vnitřní trh, těch práv, která spadají do kompetence Společenství. 

29. Komise v průběhu posledních tří měsíců ka�dého roku zpracuje zprávu o aplikaci Charty 
členskými státy a Evropským společenstvím. 

30. Zpráva Komise bude předána Evropské radě, Evropskému parlamentu a Ekonomickému a 
sociálnímu výboru. 

 
 



B 1.1. Shrnutí základních principu uplatnování statutárních minimálních mezd v clenských státech EU a kandidátských státech, situace k 1.lednu 2003 

Belgie Recko Španelsko Francie Irsko Lucembursko Nizozemí Portugalsko Velká USA
rok zavedení 1975 1991 1980 1970 2000 1973 1969 1974 1999 1938

rozsah uplatnení

privátní sektor, 
zamestnanci 
starší 21 let

nemanuální 
zamestnanci 19+ 
let, manuální 
zamestnanci 18+ 
let

všichni 
zamestnanci, bez 
ohledu na vek

zamestnanci 18+ 
let

zkušení 
dospelí 
pracovníci 2) 

zamestnanci 
starší 18+ let zamestnanci 23+ let

všichni 
zamestnanc
i bez ohledu 
na vek

zamestnanci 
18+ let

zamestnanci privátního 
sektoru v podnicích s 
obratem nad $500 000, 
menší podniky 
mezistátního obchodu 
nebo vládní instiutuce

zpusob stanovení

yjednávání 
sociálních 
partneru

každorocní 
vyjednávání 
sociálních 
partneru stanovena vládou stanovena vládou

stanovena 
vládou po 
konzultaci se 
sociálními 
partnery a 
pracovního 
soudu

stanovena 
vládou stanovena vládou

stanovena 
vládou

stanovena 
vládou po 
konzultaci se 
sociálními 
partnery stanovena vládou

zpusob valorizace

automatická 
úprava pomocí 
indexu a 
periodická 
revize

rocní na základe 
vládních 
predpovedí 
inflace

rocní na základe 
vládní predpovedi 
inflace

automatická 
úprava pomocí 
indexu a rocní 
revize

stanovena 
vládou po 
konzultaci se 
sociálními 
partnery a 
pracovního 
soudu

automatická 
úprava 
pomocí 
indexu a 
periodická 
revize dvakrát rocne

rocní na 
základe 
vládní 
predpovedi 
inflace

stanovena 
vládou po 
konzultaci se 
sociálními 
partnery 

typ MM mesícní

mesícní pro 
nemanuální 
pracovníky, 
denní pro 
manuální mesícní a denní hodinová hodinová mesícní mesícní hodinová hodinová

výše MM v národní mene 1)EUR/mes. 1163
EUR/mes 518,3 
3); EUR/den 

EUR/mes 451,2; 
EUR/den 15,04 EUR/hod 6,830

EUR/hod 
6,350

EUR/mes 
1368,7 EUR/mes 1249,2

EUR/mes 
356,6

GBP/hod 4,2 
5) US $/hod 5,156)

v platnosti od 1.2.2002 1.7.2001 1.1.2003 1.7.2002 1.10.2002 1.1.2003 1.1.2003 1.1.2003 1.10.2002 1.9.1997

1) Výše uplatnovaná pro pracovníky od urcité veku (viz rozsah uplatnení).
2) Pracovníci, kterí jsou mladší 18 let nebo v prvním zamestnání nebo ve výcviku mohou být placeni nižší mzdou
3) Nemanuální pracovníci
4) Manuální pracovníci
5) Zamestnanci starší 22 let
6) Zamestnanci mladší 20 let v prvním zamestnání mohou být placeni subminimální mzdou 4,25 USD/hod. po dobu 90 dní (po sobe následujících u jednoho zamestnavatele) 



Shrnutí základních principu uplatnování statutárních minimálních mezd v clenských státech EU a kandidátských státech, situace k 1.lednu 2003 

Bulharsko Ceská republika Estonsko Mad arsko Litva Lotyšsko Malta Polsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Turecko
rok zavedení 1990 1991 1991 1988 1991 1991 1974 2003 1990 1995 1991 1936

rozsah uplatnení
všichni 
zamestnanci

všichni 
zamestnanci  1)

všichni 
zamestnanci

všichni 
zamestnanci

všichni 
zamestnanci

všichni 
zamestnanci všichni zamestnanci

všichni 
zamestnanc
i

všichni 
zamestnanci Všichni zamestnanci

všichni 
zamestnanc
i 16+ let

všichni 
zamestnanci 
16+ let

zpusob stanovení

stanovena 
vládou na 
základe 
doporucení 
sociálních 
partneru s 
ohledem na 
omezení 
st.rozpoctu

stanovena vládou 
na základe 
doporucení 
sociálních 
partneru stanovena vládou

stanovena vládou 
na základe 
doporucení 
sociálních partneru

stanovena 
vládou

stanovena 
vládou na 
základe 
doporucení 
sociálních 
partneru stanovena vládou

stanovena 
vládou na 
základe 
doporucení 
sociálních 
partneru

Stanovena 
vládou po 
konzultaci se 
sociálními 
partnery

stanovena vládou po 
konzultaci se sociálními 
partnery

stanovena 
vládou na 
základe 
dopo-rucení 
sociálních 
partneru

stanovena 
komisí pro 
stanovení 
minimální 
mzdy 
skládající se 
ze zástupcu 
vlády, zame-
stnancu a za-
mestnavatelu 

zpusob valorizace

upravena 
vládou na 
základe 
doporucení 
sociálních 
partneru s 
ohledem na 
omezení 
st.rozpoctu

stanovena vládou 
obvykle jednou 
rocne

stanovena vládou 
na základe 
doporucení 
sociálních partneru

stanovena vládou 
na základe 
doporucení 
sociálních partneru

stanovena 
vládou na 
základe 
doporucení 
zodpovedných 
institucí

stanovena 
vládou na 
základe 
doporucení 
sociálních 
partneru automatická

od r.2003 
možnost 
valorizovat 
2x rocne 
podle 
inflace

Stanovena 
vládou po 
konzultaci se 
sociálními 
partnery

pravidelne, zpravidla 2x 
rocne

upravena 
každorocne 
vládou na 
základe 
doporu-cení 
sociálních 
partneru 

obvykle každý 
rok, 
minimálne 
každé 2 roky

typ MM
mesícní a 
hodinová

mesícní a 
hodinová mesícní a hodinová mesícní

mesícní a 
hodinová

mesícní a 
hodinová mesícní mesícní Mesícní mesícní

mesícní a 
hodinová mesícní

výše MM v národní mene 1)BGN/mes 110 CZK/mes. 6200 EEK/mes.2160 HUF/mes.50000 LT/mes.430 LVL/mes.70 MTL/mes.222,46
PLN/mes.8
00

ROL/mes 
250000 SIT/mes.103.643 SKK 4920

TRL 
306.000.000

v platnosti od 1.10.2001 1.1.2003 1.1.2003 1.2.2002 1.6.1998 1.1.2003 1.1.2002 1.1.2003 1.1.2003 1.12.2002 1.4.2002 1.1.2003

1) Odlišná sazba je uplatnována pro mladistvé zamestnance, zamestnance ve veku 18-21 le v prvním zamestnání po dobu 6 mesícu, pro poživatele invalidního duchodu



Príloha B 1.2.  Prehled vývoje mzdových velicin v Mad arsku

Nominální a reálná mzda

rok hrubá mzda cistá mzda
index 

spotrebitel. cen

index 
hrubých 

mezd
index cistých  

mezd
index cistých 

mezd
1992 =100%

1989 10 571 8 165 117,2 100,6 99,7 115,6
1990 13 446 10 108 128,9 99,8 94,3 109,1
1991 17 934 12 948 135,0 96,3 93,0 101,4
1992 22 294 15 628 123,0 101,7 98,6 100,0
1993 27 173 18 397 122,5 99,5 96,1 96,1
1994 33 939 23 424 118,8 105,1 107,2 103,0
1995 38 900 25 891 128,2 91,1 87,8 90,5
1996 46 837 30 544 123,6 97,4 95,0 86,0
1997 57 270 38 145 118,3 103,4 104,9 90,2
1998 67 764 45 162 114,3 103,5 103,6 93,4
1999 77 187 50 076 110,0 105,5 102,5 95,8
Zdroj: E.Sik, I.Nagy: Households, Work and Flexibility, Country Context Report Hungary, TÁRKI, 2001

Nezamestnanost, 1990 -1999

v tis. v % v tis. v %
1990 477,4
1991 227,3 4,1
1992 557,0 10,3 444,2 9,8
1993 671,8 12,9 518,9 11,9
1994 568,4 11,3 451,2 10,7
1995 507,7 10,6 416,5 10,2
1996 500,6 11,0 400,1 9,9
1997 470,1 10,5 348,8 8,7
1998 423,1 9,5 313,0 7,8
1999 409,5 9,7 284,7 7,0

1) LFS = Labour Force Survey, rok 2001

Zdroj: E.Sik, I.Nagy: Households, Work and Flexibility, Country Context Report Hungary, TÁRKI, 2001

Minimální mzdy

rok
minimální 
mzda HUF

prumerné 
hrubé mzdy 

HUF

podíl 
minimální 

mzdy k 
prumerné 

hrubé mzde v 
%

1992 8 000 22 294 35,8
1993 9 000 27 173 33,1
1994 10 500 33 393 30,9
1995 12 200 38 900 31,4
1996 14 500 46 837 31,0
1997 17 000 57 270 29,7
1998 19 500 67 764 28,8
1999 22 500 77 187 29,1
2000 25 500 87 645 29,1
2001* 40 000 103 553 38,6
2002* 50 000 122 453 40,8
* údaje o prumerné mzde z www.ksh.hu
Zdroj: E.Sik, I.Nagy: Households, Work and Flexibility, Country Context Report Hungary, TÁRKI, 2001

rok

            HUF      Predchozí rok = 100%

registrovaní nezamestnaní LFS1)  nezamestnaní



Efekt zvýšení minimální mzdy podle výsledku sociologického šetrení 
TÁRKI v roce 2001

efekt muži ženy celkem
% % %

ovlivneni 27,4 35,3 31,1
neovlivneni 72,6 64,7 68,9
celkem 100,0 100,0 100,0
Zdroj: E.Sik, I.Nagy: Households, Work and Flexibility, Country Context Report Hungary, 
TÁRKI, 2001

efekt %
dostává zákonem stanovenou minimální mzdu 62,7
dostává zvýšenou mzdu 25,2
propuštení 0,6
úprava pracovního úvazku 2,4
ovlivnen jako vlastník podniku 6,0
ostatní 3,0
celkem 100,0
Zdroj: E.Sik, I.Nagy: Households, Work and Flexibility, Country Context Report Hungary, 
TÁRKI, 2001

Reakce zamestnavatelu na rust zákonné min. mzdy 

efekt muži ženy celkem
% % %

zvýšení pouze minimální mzdy 31,0 33,1 32,0
zvýšení ostatních mezd 21,1 27,0 23,8
propouštení 1,3 1,4 1,3
snížení rozsahu pracovní doby 2,1 2,1 2,1
ostatní 5,0 5,6 5,3
neuvedeno 30,0 20,4 25,5
neuvedeno 9,4 10,4 9,8
celkem 100,0 100,0 100,0
Zdroj: E.Sik, I.Nagy: Households, Work and Flexibility, Country Context Report Hungary, 
TÁRKI, 2001

Efekt rustu zákonné minimální mzdy na pracovní síly

Efekt rustu zákonné minimální mzdy na zamestnance podle pohlaví 



Príloha B 2.1  Percentily mesícních a hodinových mezd za rok 2002 podle kraju CR

Mesícní mzdy zamestnancu s odpracovaným poctem hodin vyšším než 1592 a úvazkem nad 37,5 hod v roce 

kraj prumer percentil 1 percentil 2 percentil 5 percentil 25 medián percentil 75 percentil 95 percentil 99 pocet osob 50/01 99/50 99/01

Praha 23640 5462 6059 7812 13784 18234 26163 52726 108565 46737 3,339 5,954 19,878

Stredoceský 17689 5925 6667 7715 12744 16164 20357 30146 58414 24547 2,728 3,614 9,859

Jihoceský 17366 6550 7107 8123 11320 14599 19279 32592 62579 12612 2,229 4,287 9,553

Plzenský 15503 5948 6570 7630 10673 13608 17408 28476 46150 10390 2,288 3,391 7,759

Karlovarský 14408 6006 6449 7686 10227 12015 15361 26824 51756 7690 2,001 4,308 8,617

Ústecký 16291 5759 6401 7513 10980 13890 18155 29399 61832 15045 2,412 4,451 10,737

Liberecký 14073 5568 6010 6862 9186 11859 15348 25708 59289 4985 2,130 4,999 10,648

Královéhradecký 15426 6022 6628 7776 10626 13095 16366 30156 55538 5338 2,175 4,241 9,223

Pardubický 12652 5703 6075 6812 8561 10642 14014 24561 41898 6748 1,866 3,937 7,347

Jihomoravský 14277 5310 5959 6852 9374 11774 15457 28497 55046 12250 2,217 4,675 10,366

Vysocina 13319 5258 6020 6929 9330 11521 14733 24322 44524 7006 2,191 3,864 8,468

Olomoucký 14272 5948 6667 7689 9964 12080 15305 26662 52706 7268 2,031 4,363 8,861

Moravskoslezský 14538 5695 6108 7102 10272 12914 16352 26285 48745 17151 2,268 3,774 8,559

Zlínský 16231 5927 6403 7268 10546 13879 19543 29903 54737 11041 2,342 3,944 9,235



Hodinové mzdy pracovníku s týdenním fondem pracovní doby 37,5 hod v roce 2002

kraj prumer percentil 1 percentil 2 percentil 5 percentil 25 medián percentil 75 percentil 95 percentil 99 pocet osob 50/01 99/50 99/01

Praha 149,3 32,5 34,2 37,3 93,2 120,6 170,3 339,1 641,1 27117 3,712 5,317 19,738

Stredoceský 122,2 43,7 49,1 59,7 94,9 112,0 137,8 196,7 383,9 28102 2,563 3,427 8,783

Jihoceský 108,4 43,9 47,4 53,0 73,0 93,1 122,7 197,8 366,7 11119 2,120 3,939 8,350

Plzenský 93,1 39,4 44,4 52,4 67,1 81,0 102,7 172,4 255,6 10897 2,055 3,154 6,482

Karlovarský 89,6 39,1 44,9 52,9 67,9 77,0 94,1 148,5 284,7 8111 1,970 3,696 7,282

Ústecký 109,6 40,1 42,8 48,8 72,0 93,3 122,6 202,7 440,9 17155 2,329 4,725 11,005

Liberecký 82,7 35,3 38,5 44,4 57,7 71,4 92,1 142,3 268,6 6095 2,024 3,762 7,613

Královéhradecký 90,5 37,9 40,9 47,4 66,7 81,4 97,6 147,8 293,3 6605 2,147 3,606 7,740

Pardubický 69,3 36,2 38,3 40,3 51,2 58,4 73,3 127,3 234,2 6092 1,614 4,009 6,470

Jihomoravský 85,6 37,9 41,7 45,7 61,0 74,7 93,7 151,0 272,0 10650 1,971 3,639 7,175

Vysocina 85,4 33,8 38,3 46,9 61,6 75,3 95,2 147,6 275,7 6491 2,228 3,660 8,154

Olomoucký 90,2 39,5 42,4 48,4 62,8 77,5 96,5 163,8 325,1 9026 1,961 4,196 8,229

Moravskoslezský 90,7 36,8 39,6 45,7 65,3 82,3 102,5 156,6 268,8 21684 2,234 3,266 7,298

Zlínský 99,5 31,2 35,6 41,7 61,8 84,7 127,8 183,0 309,2 15462 2,718 3,650 9,920



Hodinové mzdy pracovníku s týdenním fondem pracovní doby 40,0 hod v roce 2002

kraj prumer percentil 1 percentil 2 percentil 5 percentil 25 medián percentil 75 percentil 95 percentil 99 pocet osob 50/01 99/50 99/01

Praha 148,6 34,0 35,5 41,5 77,3 110,0 164,7 345,4 770,2 34080 3,235 7,003 22,654

Stredoceský 79,6 34,4 36,5 40,1 51,0 66,0 88,7 160,2 276,6 7161 1,917 4,191 8,035

Jihoceský 105,8 38,5 41,4 46,5 67,4 91,0 115,5 193,8 408,4 6364 2,361 4,489 10,600

Plzenský 93,0 35,2 36,5 40,3 61,0 80,6 108,0 178,4 317,4 5070 2,292 3,936 9,023

Karlovarský 101,3 34,3 36,6 38,6 56,3 77,6 108,2 212,2 469,0 2313 2,266 6,041 13,691

Ústecký 81,5 33,5 34,5 38,5 58,4 73,4 90,2 148,9 257,3 3905 2,193 3,506 7,688

Liberecký 92,8 33,8 35,8 40,5 56,5 75,9 103,2 188,6 425,8 2143 2,246 5,614 12,608

Královéhradecký 102,0 37,7 42,2 49,0 65,3 83,4 113,1 221,4 348,2 2282 2,214 4,175 9,243

Pardubický 87,1 37,6 41,5 45,2 59,3 73,3 96,6 168,1 287,9 3785 1,948 3,929 7,653

Jihomoravský 92,6 32,1 34,0 38,4 54,3 71,3 104,1 199,8 384,8 7757 2,218 5,400 11,977

Vysocina 73,5 32,4 35,0 38,1 50,7 62,4 78,5 143,0 258,9 3829 1,924 4,151 7,987

Olomoucký 82,9 30,2 33,2 37,3 60,2 73,4 93,1 156,3 250,9 1716 2,433 3,421 8,322

Moravskoslezský 92,4 34,8 35,7 40,7 60,4 77,9 107,4 179,2 319,5 5066 2,239 4,103 9,184

Zlínský 90,9 35,9 38,6 42,7 61,8 78,0 97,2 183,5 357,0 2293 2,169 4,578 9,930



 B 3.1  Podíl zamestnancu pobírajících minimální mzdu ve vybraných odvetvích NH

celkem s MM
Všechna odvetví celkem 4,5 870 930 39191,85
Obchod, pohostinství a ubytování 6,4 61 994 3967,616
Obchod 5,9 59 810 3528,79
Pohostinství 10,9 2 184 238,056
Maloobchodní prodej pohoných hmot 0,0 679 0
Maloobchod se smíšeným zbožím 8,4 36 074 3030,216
Maloobchod s potravinami 6,9 8 193 565,317
Specializované prodejny 0,7 1 647 11,529
Ostatní maloobchod 3,8 6 941 263,758
Maloobchod s použitým zbožím 0,0 11 0
Maloobchod mimo rádné prodejny 4,6 775 35,65
Oprava osobního zboží 30,0 81 24,3
Prodej, údržba a opravy motorových vozidel 1,6 2 567 41,072
Velkoobchod 11,9 3 521 418,999
Maloobchod a opravy spotrebního zboží 6,0 53 722 3223,32
Prumysl celek 2,0 561 716 11234,32
Energetické suroviny 0,1 38 359 38,359
Ostatní potraviny 2,9 14 202 411,858
Ostatní zpracovatelský prumysl 4,5 5 293 238,185
Zpracování druhotných surovin 0,3 607 1,821
Eletrina, plyn a teplá voda 1,1 28 434 312,774
Výroba a rozvod vody 1,2 12 752 153,024
Dobývání nerostných surovin 0,4 40 219 160,876
Zpracovatelský prumysl 2,1 480 311 10086,531
Elektrina, plyn a voda 1,1 41 186 453,046
Prumysl potravin a tabáku 2,4 45 516 1092,384
Textilní a odevní prumyls 7,1 41 290 2931,59
Papírenský prumysl, vydavatelství 1,9 16 505 313,595
Výroba kovu a kovových výrobku 2,1 66 223 1390,683
Výroba elektrických a optických prístrou 0,3 64 886 194,658
Výroba dopravních prostredku 0,7 73 479 514,353
Ostatní zpracovatelský prumysl 2,4 19 847 476,328
Tabák 24,1 1 748 421,268
Neenergetické suroviny 0,5 1 860 9,3
Odevní prumysl 17,4 13 424 2335,776
Výroba usní, brašen a obuvi 4,2 2 274 95,508
Drevo, korek, proutené zboží 3,8 4 325 164,35
Vláknina, papír, lepenka 0,2 10 124 20,248
Vydavatelství a tisk 3,3 6 381 210,573
Koksování, rafinerie, jaderná paliva 0,5 3 005 15,025
Potraviny a nápoje 1,5 43 768 656,52
Textilní prumysl 3,2 27 866 891,712
Chemické výrobky 0,6 26 706 160,236
Uhlí a rašelina 0,0 38 020 0
Ropa a zemní plyn 1,2 339 4,068
Ostatní nerosty 0,5 1 860 9,3
Pryž a plast 4,4 21 310 937,64
Ostatní nekovy 2,2 38 261 841,742
Kovy 0,2 45 833 91,666
Kovové konstrukce a výrobky 3,4 20 390 693,26
Stroje a prístroje 0,7 56 684 396,788
Kancelárské stroje 0,1 4 843 4,843
Elektrické prístroje 0,1 40 818 40,818
Radiové a televizní zarázení 0,7 12 003 84,021
Zdravotnické a optické prístroje a hodiny 0,4 7 222 28,888
Dvoustopá motorová vozidla 0,7 61 555 430,885
Ostatní dopravní zarízení 0,6 11 924 71,544
Nábytek a ostatní prumysl 2,6 19 240 500,24
Služby celkem (bez obchodu) 8,9 185 040 16468,56
Cinnosti v oblasti nemovitostí 10,9 3 957 431,313
Zpracování dat 3,6 5 996 215,856
Služby prevážne pro podniky 14,7 46 177 6788,019
Ostatní služby 15,4 2 524 388,696
Pozemní doprava 1,7 38 581 655,877
Letecká a kosmická doprava 0,0 4 435 0
Vedlejší a pomocná cinnost v doprave 2,1 1 522 31,962
Pošta a telekomunikace 0,0 20 861 0
Penežnictví 0,6 37 227 223,362
Pronájem stroju a zboží 0,0 413 0
Pojišt ovnictví krome sociálního 0,5 13 797 68,985
Cinnosti pri úverech a pojištení 0,4 767 3,068
Odstranování odpadu, cištení mesta 5,1 6 565 334,815
Doprava 1,6 43 016 688,256
Stavebnictví celkem 1,7 64 364 1094,188
Prípravné práce pro stavbu 0,9 1 585 14,265
Pozemní a inženýrské stavby 1,8 58 945 1061,01
Stavební izolace 0,9 3 286 29,574
Vnitrní stavební práce 1,6 548 8,768
Bytová výstavba 2,2 6 571 144,562
Nebytová výstavba 1,7 24 810 421,77
Inženýrské stavby 1,4 28 211 394,954
Jiná výstavba 2,1 4 694 98,574

(údaje za brezen 2003)

Odvetví Pracovníci%



Príloha  B 3.1

Odvetví Pocet SumaPRAC
Všechna odvetví celkem 4,5 2470 870 30
Obchod, pohostinství a ubytování 6,4 336 61994
Obchod 5,9 307 59810
Pohostinství 10,9 29 2184
Maloobchodní prodej pohoných hmot 0 7 679
Maloobchod se smíšeným zbožím 8,4 85 36074
Maloobchod s potravinami 6,9 33 8193
Specializované prodejny 0,7 31 1647
Ostatní maloobchod 3,8 65 6941
Maloobchod s použitým zbožím 0 1 11
Maloobchod mimo rádné prodejny 4,6 20 775
Oprava osobního zboží 30 5 81
Prodej, údržba a opravy motorových vozidel 1,6 41 2567
Velkoobchod 11,9 26 3521
Maloobchod a opravy spotrebního zboží 6 240 53722
Prumysl celek 2 948 561716
Energetické suroviny 0,1 10 38359
Ostatní potraviny 2,9 23 14202
Ostatní zpracovatelský prumysl 4,5 12 5293
Zpracování druhotných surovin 0,3 4 607
Eletrina, plyn a teplá voda 1,1 33 28434
Výroba a rozvod vody 1,2 17 12752
Dobývání nerostných surovin 0,4 23 40219
Zpracovatelský prumysl 2,1 875 480311
Elektrina, plyn a voda 1,1 50 41186
Prumysl potravin a tabáku 2,4 102 45516
Textilní a odevní prumyls 7,1 77 41290
Papírenský prumysl, vydavatelství 1,9 40 16505
Výroba kovu a kovových výrobku 2,1 115 66223
Výroba elektrických a optických prístrou 0,3 127 64886
Výroba dopravních prostredku 0,7 68 73479
Ostatní zpracovatelský prumysl 2,4 46 19847
Tabák 24,1 4 1748
Neenergetické suroviny 0,5 13 1860
Odevní prumysl 17,4 21 13424
Výroba usní, brašen a obuvi 4,2 10 2274
Drevo, korek, proutené zboží 3,8 18 4325
Vláknina, papír, lepenka 0,2 18 10124
Vydavatelství a tisk 3,3 22 6381
Koksování, rafinerie, jaderná paliva 0,5 4 3005
Potraviny a nápoje 1,5 98 43768
Textilní prumysl 3,2 56 27866
Chemické výrobky 0,6 53 26706
Uhlí a rašelina 0 9 38020
Ropa a zemní plyn 1,2 1 339
Ostatní nerosty 0,5 13 1860
Pryž a plast 4,4 34 21310
Ostatní nekovy 2,2 60 38261
Kovy 0,2 46 45833
Kovové konstrukce a výrobky 3,4 69 20390
Stroje a prístroje 0,7 121 56684
Kancelárské stroje 0,1 8 4843
Elektrické prístroje 0,1 65 40818



Radiové a televizní zarázení 0,7 22 12003
Zdravotnické a optické prístroje a hodiny 0,4 32 7222
Dvoustopá motorová vozidla 0,7 44 61555
Ostatní dopravní zarízení 0,6 24 11924
Nábytek a ostatní prumysl 2,6 42 19240
Služby celkem (bez obchodu) 8,9 758 185040
Cinnosti v oblasti nemovitostí 10,9 56 3957
Zpracování dat 3,6 66 5996
Služby prevážne pro podniky 14,7 294 46177
Ostatní služby 15,4 50 2524
Pozemní doprava 1,7 59 38581
Letecká a kosmická doprava 0 2 4435
Vedlejší a pomocná cinnost v doprave 2,1 37 1522
Pošta a telekomunikace 0 16 20861
Penežnictví 0,6 35 37227
Pronájem stroju a zboží 0 20 413
Pojišt ovnictví krome sociálního zabezpecení 0,5 21 13797
Cinnosti pri úverech a pojištení 0,4 16 767
Odstranování odpadu, cištení mesta 5,1 50 6565
Doprava 1,6 61 43016
Stavebnictví celkem 1,7 457 64364
Prípravné práce pro stavbu 0,9 13 1585
Pozemní a inženýrské stavby 1,8 376 58945
Stavební izolace 0,9 48 3286
Vnitrní stavební práce 1,6 20 548
Bytová výstavba 2,2 101 6571
Nebytová výstavba 1,7 187 24810
Inženýrské stavby 1,4 139 28211
Jiná výstavba 2,1 26 4694



B 3.2. Vliv MM na podnikovou strategii podle velikostního 

Typ podniku/vliv žádný slabý strední silný velmi silný
Všechna odvetví - 1-9 pracovníku 44% 14% 25% 8% 9%
Všechna odvetví - 10-19 pracovníku 41% 27% 23% 6% 3%
Všechna odvetví - 20-99 pracovníku 44% 17% 20% 11% 8%
Všechna odvetví - 100-249 pracovníku 47% 17% 18% 10% 8%
Všechna odvetví - 250-499 pracovníku 41% 18% 19% 12% 10%
Všechna odvetví - 500-999 pracovníku 47% 16% 17% 11% 9%
Všechna odvetví - nad 1000 pracovníku 54% 17% 15% 8% 6%

Velikostní typ podniku/vliv žádný slabý strední silný velmi silný
Všechna odvetví - 1-9 pracovníku 41% 11% 16% 14% 18%
Všechna odvetví - 10-19 pracovníku 37% 18% 22% 9% 14%
Všechna odvetví - 20-99 pracovníku 49% 12% 17% 13% 9%
Všechna odvetví - 100-249 pracovníku 50% 19% 14% 11% 6%
Všechna odvetví - 250-499 pracovníku 44% 21% 18% 10% 7%
Všechna odvetví - 500-999 pracovníku 50% 21% 12% 11% 6%
Všechna odvetví - nad 1000 pracovníku 53% 25% 10% 9% 3%

Velikostní typ podniku/vliv žádný slabý strední silný velmi silný
Všechna odvetví - 1-9 pracovníku 38% 12% 22% 11% 17%
Všechna odvetví - 10-19 pracovníku 38% 19% 17% 15% 11%
Všechna odvetví - 20-99 pracovníku 50% 13% 18% 13% 6%
Všechna odvetví - 100-249 pracovníku 52% 20% 14% 10% 4%
Všechna odvetví - 250-499 pracovníku 44% 24% 16% 9% 7%
Všechna odvetví - 500-999 pracovníku 54% 24% 11% 7% 4%
Všechna odvetví - nad 1000 pracovníku 55% 23% 11% 8% 3%

Velikostní typ podniku/vliv žádný slabý strední silný velmi silný
Všechna odvetví - 1-9 pracovníku 47% 18% 18% 8% 9%
Všechna odvetví - 10-19 pracovníku 42% 21% 21% 14% 2%
Všechna odvetví - 20-99 pracovníku 51% 18% 17% 7% 7%
Všechna odvetví - 100-249 pracovníku 57% 19% 14% 5% 5%
Všechna odvetví - 250-499 pracovníku 51% 22% 15% 7% 5%
Všechna odvetví - 500-999 pracovníku 56% 21% 15% 5% 3%
Všechna odvetví - nad 1000 pracovníku 63% 13% 15% 8% 1%

Velikostní typ podniku/vliv žádný slabý strední silný velmi silný
Všechna odvetví - 1-9 pracovníku 38% 13% 24% 12% 13%
Všechna odvetví - 10-19 pracovníku 38% 12% 19% 15% 16%
Všechna odvetví - 20-99 pracovníku 41% 13% 22% 11% 13%
Všechna odvetví - 100-249 pracovníku 41% 15% 25% 11% 8%
Všechna odvetví - 250-499 pracovníku 44% 14% 20% 10% 12%
Všechna odvetví - 500-999 pracovníku 47% 21% 18% 8% 6%
Všechna odvetví - nad 1000 pracovníku 48% 19% 13% 15% 5%

Velikostní typ podniku/vliv žádný slabý strední silný velmi silný
Všechna odvetví - 1-9 pracovníku 28% 8% 25% 16% 23%
Všechna odvetví - 10-19 pracovníku 29% 16% 26% 16% 13%
Všechna odvetví - 20-99 pracovníku 31% 13% 21% 18% 17%
Všechna odvetví - 100-249 pracovníku 36% 18% 21% 15% 10%
Všechna odvetví - 250-499 pracovníku 33% 14% 23% 17% 13%
Všechna odvetví - 500-999 pracovníku 38% 15% 24% 12% 11%
Všechna odvetví - nad 1000 pracovníku 41% 23% 17% 12% 7%

typu podniku, odvetví NH, kraju CR - názory zamestnavatelu

Natolik zvyšuje mzdové náklady, že je nutno snížit pocet zamestnancu

Chrání zamestnance proti neúmernému snižování mezd ze strany zamestnavatelu

Rust mzdových nákladu se promítá do ceny výrobku a snižuje konkurenceschopnost podniku

Vliv MM na podnikovou strategii podle velikostního typu podniku

Ztežuje odstupnování mezd pracovníku s ruznou kvalifikací, vede k nivelizaci mezd

Omezuje pocet pracovních míst pro pracovníky bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací

Omezuje pocet pracovních míst pro pracovníky bez praxe



Odvetví/vliv žádný slabý strední silný velmi silný
Služby 46% 16% 17% 11% 10%
Stavebnictví 49% 17% 22% 8% 4%
Prumysl 44% 19% 20% 10% 7%
Obchod 41% 14% 20% 14% 11%
Z toho: Pohostinství 37% 19% 22% 11% 11%
           Obchod, pohostinství a ubytování 40% 14% 21% 14% 11%
        Maloobchod a opravy spotrebního zboží 37% 14% 21% 15% 13%

Odvetví/vliv žádný slabý strední silný velmi silný
Služby 49% 14% 16% 11% 10%
Stavebnictví 46% 18% 17% 11% 8%
Prumysl 46% 21% 14% 12% 7%
Obchod 47% 12% 18% 12% 11%
Z toho: Pohostinství 42% 12% 31% 15% 0%
           Obchod, pohostinství a ubytování 46% 12% 20% 12% 10%
        Maloobchod a opravy spotrebního zboží 44% 13% 19% 12% 12%

Odvetví/vliv žádný slabý strední silný velmi silný
Služby 52% 13% 15% 12% 8%
Stavebnictví 47% 19% 18% 10% 6%
Prumysl 48% 22% 15% 11% 4%
Obchod 45% 17% 17% 10% 11%
Z toho: Pohostinství 34% 12% 31% 15% 8%
           Obchod, pohostinství a ubytování 45% 16% 18% 10% 11%
        Maloobchod a opravy spotrebního zboží 42% 19% 16% 11% 12%

Odvetví/vliv žádný slabý strední silný velmi silný
Služby 50% 18% 17% 7% 8%
Stavebnictví 57% 21% 16% 3% 3%
Prumysl 57% 20% 13% 7% 3%
Obchod 44% 15% 22% 11% 8%
Z toho: Pohostinství 44% 20% 24% 4% 8%
           Obchod, pohostinství a ubytování 44% 16% 22% 10% 8%
        Maloobchod a opravy spotrebního zboží 40% 15% 25% 11% 9%

Odvetví/vliv žádný slabý strední silný velmi silný
Služby 42% 15% 21% 10% 12%
Stavebnictví 40% 12% 24% 16% 8%
Prumysl 44% 17% 21% 10% 8%
Obchod 41% 13% 21% 10% 15%
Z toho: Pohostinství 30% 8% 35% 4% 23%
           Obchod, pohostinství a ubytování 41% 12% 22% 9% 16%
        Maloobchod a opravy spotrebního zboží 41% 13% 21% 10% 15%

Odvetví/vliv žádný slabý strední silný velmi silný
Služby 34% 13% 21% 15% 17%
Stavebnictví 31% 16% 25% 18% 10%
Prumysl 33% 17% 22% 16% 12%
Obchod 34% 12% 20% 16% 18%
Z toho: Pohostinství 30% 15% 31% 12% 12%
           Obchod, pohostinství a ubytování 33% 12% 21% 16% 18%
        Maloobchod a opravy spotrebního zboží 33% 10% 20% 17% 20%

Natolik zvyšuje mzdové náklady, že je nutno snížit pocet zamestnancu

Chrání zamestnance proti neúmernému snižování mezd ze strany zamestnavatelu

Rust mzdových nákladu se promítá do ceny výrobku a snižuje konkurenceschopnost podniku

Ztežuje odstupnování mezd pracovníku s ruznou kvalifikací, vede k nivelizaci mezd

Omezuje pocet pracovních míst pro pracovníky bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací

Omezuje pocet pracovních míst pro pracovníky bez praxe

Vliv minimální mzdy na podnikovou strategii podle odvetví NH



Vliv minimální mzdy na podnikovou strategii podle kraju

Kraj/vliv žádný slabý strední silný velmi silný
Praha 61% 15% 12% 8% 4%
Karlovarský kraj 34% 19% 26% 6% 15%
Ústecký kraj 41% 20% 17% 13% 9%
Liberecký kraj 42% 11% 22% 11% 14%
Královéhradecký kraj 42% 20% 18% 11% 9%
Pardubický kraj 40% 18% 16% 16% 10%
Vysocina 45% 17% 23% 7% 8%
Jihomoravský kraj 41% 19% 20% 10% 10%
Olomoucký kraj 29% 23% 24% 12% 12%
Zlínský kraj 37% 20% 20% 13% 10%
Moravskoslezský kraj 40% 16% 26% 11% 7%
Stredoceský kraj 41% 18% 21% 12% 8%
Jihoceský kraj 46% 17% 24% 9% 4%
Plzenský kraj 49% 14% 21% 10% 6%

Kraj/vliv žádný slabý strední silný velmi silný
Praha 61% 11% 12% 9% 7%
Karlovarský kraj 38% 22% 18% 8% 14%
Ústecký kraj 44% 20% 15% 8% 13%
Liberecký kraj 36% 14% 25% 11% 14%
Královéhradecký kraj 47% 20% 14% 15% 4%
Pardubický kraj 46% 17% 18% 13% 6%
Vysocina 45% 16% 15% 14% 10%
Jihomoravský kraj 42% 20% 16% 15% 7%
Olomoucký kraj 33% 23% 19% 16% 9%
Zlínský kraj 43% 17% 20% 9% 11%
Moravskoslezský kraj 42% 25% 18% 9% 6%
Stredoceský kraj 49% 12% 16% 14% 9%
Jihoceský kraj 50% 19% 15% 9% 7%
Plzenský kraj 50% 13% 14% 14% 9%

Kraj/vliv žádný slabý strední silný velmi silný
Praha 61% 14% 11% 9% 5%
Karlovarský kraj 31% 25% 23% 13% 8%
Ústecký kraj 40% 23% 17% 11% 9%
Liberecký kraj 36% 18% 22% 12% 12%
Královéhradecký kraj 49% 20% 13% 13% 5%
Pardubický kraj 47% 21% 18% 7% 7%
Vysocina 47% 16% 20% 8% 9%
Jihomoravský kraj 46% 19% 16% 10% 9%
Olomoucký kraj 36% 19% 18% 21% 6%
Zlínský kraj 47% 24% 19% 7% 3%
Moravskoslezský kraj 46% 23% 15% 11% 5%
Stredoceský kraj 51% 14% 18% 11% 6%
Jihoceský kraj 49% 18% 17% 11% 5%
Plzenský kraj 51% 13% 16% 12% 8%

Kraj/vliv žádný slabý strední silný velmi silný
Praha 67% 15% 12% 3% 3%
Karlovarský kraj 39% 33% 15% 4% 9%
Ústecký kraj 52% 19% 13% 8% 8%
Liberecký kraj 42% 19% 17% 14% 8%
Královéhradecký kraj 52% 22% 18% 4% 4%
Pardubický kraj 46% 24% 19% 6% 5%
Vysocina 57% 25% 9% 6% 3%
Jihomoravský kraj 49% 20% 17% 6% 8%
Olomoucký kraj 35% 30% 16% 11% 8%
Zlínský kraj 54% 14% 14% 11% 7%
Moravskoslezský kraj 51% 14% 20% 9% 6%
Stredoceský kraj 52% 19% 18% 4% 7%
Jihoceský kraj 50% 21% 19% 9% 1%
Plzenský kraj 52% 14% 19% 10% 5%

Omezuje pocet pracovních míst pro pracovníky bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací

Omezuje pocet pracovních míst pro pracovníky bez praxe

Natolik zvyšuje mzdové náklady, že je nutno snížit pocet zamestnancu

Ztežuje odstupnování mezd pracovníku s ruznou kvalifikací, vede k nivelizaci mezd



Kraj/vliv žádný slabý strední silný velmi silný
Praha 52% 11% 17% 11% 9%
Karlovarský kraj 37% 15% 26% 9% 13%
Ústecký kraj 39% 16% 24% 10% 11%
Liberecký kraj 41% 14% 28% 9% 8%
Královéhradecký kraj 43% 14% 27% 9% 7%
Pardubický kraj 38% 16% 20% 19% 7%
Vysocina 42% 14% 16% 11% 17%
Jihomoravský kraj 36% 16% 26% 10% 12%
Olomoucký kraj 28% 21% 22% 11% 18%
Zlínský kraj 38% 16% 20% 11% 15%
Moravskoslezský kraj 36% 17% 24% 13% 10%
Stredoceský kraj 46% 13% 22% 12% 7%
Jihoceský kraj 49% 16% 18% 13% 4%
Plzenský kraj 39% 17% 22% 10% 12%

Kraj/vliv žádný slabý strední silný velmi silný
Praha 48% 12% 18% 11% 11%
Karlovarský kraj 27% 14% 27% 18% 14%
Ústecký kraj 30% 20% 19% 17% 14%
Liberecký kraj 20% 13% 32% 13% 22%
Královéhradecký kraj 30% 14% 23% 18% 15%
Pardubický kraj 28% 11% 27% 18% 16%
Vysocina 24% 23% 23% 19% 11%
Jihomoravský kraj 25% 19% 22% 18% 16%
Olomoucký kraj 23% 14% 20% 27% 16%
Zlínský kraj 28% 15% 23% 19% 15%
Moravskoslezský kraj 32% 14% 23% 16% 15%
Stredoceský kraj 33% 18% 20% 14% 15%
Jihoceský kraj 35% 12% 26% 17% 10%
Plzenský kraj 35% 15% 23% 12% 15%

Rust mzdových nákladu se promítá do ceny výrobku a snižuje konkurenceschopnost podniku

Chrání zamestnance proti neúmernému snižování mezd ze strany zamestnavatelu
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Příloha B 4.1   
 
Vliv zvý�ení MM  (k 1.1.2003) na podnikovou strategii podle odvětví, krajů 
ČR, hlavních tříd zaměstnání - názory zaměstnanců 
 
 
Názory zaměstnanců podle krajů ČR 
 
Sní�ení počtu pracovních míst pro pracovníky s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace 
 intenzita vlivu 
kraj určitě ano spí�e ano spí�e ne určitě ne celkem 

 % % % % % 
Praha 10,2 28,8 28,0 33,1 100,0 
Středočeský 8,8 24,0 21,6 45,6 100,0 
Jihočeský 20,4 14,0 24,7 40,9 100,0 
Plzeňský 15,4 28,8 30,8 25,0 100,0 
Karlovarský 3,7 24,1 37,0 35,2 100,0 
Ústecký 11,8 7,9 28,9 51,3 100,0 
Liberecký 3,0 9,1 18,2 69,7 100,0 
Královehradecký 12,8 11,6 25,6 50,0 100,0 
Pardubický 10,5 29,8 33,3 26,3 100,0 
Vysočina 4,5 26,9 31,3 37,3 100,0 
Jihomoravský 12,3 22,8 22,8 42,1 100,0 
Olomoucký 19,0 12,4 25,7 42,9 100,0 
Moravskoslezský 9,7 14,9 29,9 45,5 100,0 
Zlínský 5,6 22,2 22,2 50,0 100,0 
celkem 11,3 19,6 26,9 42,2 100,0 
 
 
 
Sní�ení počtu pracovních míst pro pracovníky bez praxe (absolventy) 
kraj intenzita vlivu 
 určitě ano spí�e ano spí�e ne určitě ne celkem 
 % % % % % 
Praha 5,1 20,3 44,1 30,5 100,0 
Středočeský 5,6 20,0 26,4 48,0 100,0 
Jihočeský 10,8 22,6 20,4 46,2 100,0 
Plzeňský 13,2 26,4 35,8 24,5 100,0 
Karlovarský 7,4 27,8 29,6 35,2 100,0 
Ústecký 10,5 10,5 23,7 55,3 100,0 
Liberecký 12,1 3,0 21,2 63,6 100,0 
Královehradecký 10,5 14,0 23,3 52,3 100,0 
Pardubický 14,0 29,8 31,6 24,6 100,0 
Vysočina 10,4 17,9 31,3 40,3 100,0 
Jihomoravský 10,4 14,8 27,0 47,8 100,0 
Olomoucký 16,3 16,3 20,2 47,1 100,0 
Moravskoslezský 9,2 19,0 33,3 38,6 100,0 
Zlínský 3,7 14,8 31,5 50,0 100,0 
celkem 9,7 18,5 28,9 42,9 100,0 
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Sní�ení míry odstupňování mezd mezi pracovníky s různou kvalifikací nebo různým 
pracovním výkonem 
kraj intenzita vlivu 
 určitě ano spí�e ano spí�e ne určitě ne celkem 
 % % % % % 
Praha 2,6 19,0 49,1 29,3 100,0 
Středočeský 4,0 22,4 28,0 45,6 100,0 
Jihočeský 11,0 26,4 28,6 34,1 100,0 
Plzeňský 15,1 30,2 35,8 18,9 100,0 
Karlovarský 9,4 22,6 50,9 17,0 100,0 
Ústecký 5,3 15,8 27,6 51,3 100,0 
Liberecký  15,2 33,3 51,5 100,0 
Královehradecký 9,4 12,9 30,6 47,1 100,0 
Pardubický 1,8 29,8 43,9 24,6 100,0 
Vysočina 1,5 20,9 40,3 37,3 100,0 
Jihomoravský 9,7 20,4 27,4 42,5 100,0 
Olomoucký 10,6 16,3 34,6 38,5 100,0 
Moravskoslezký  1,3 30,1 30,7 37,9 100,0 
Zlínský 7,4 18,5 31,5 42,6 100,0 
celkem 6,2 21,8 34,3 37,7 100,0 
 
 
Zvý�ení mezd téměř u v�ech zaměstnanců alespoň v rozsahu zvý�ení minimální mzdy (tj. 
o 500 Kč) 
kraj intenzita vlivu 
  určitě ano spí�e ano spí�e ne určitě ne celkem 
  % % % % % 
Praha 7,7 25,6 42,7 23,9 100,0 
Středočeský 12,8 20,8 33,6 32,8 100,0 
Jihočeský 20,7 17,4 26,1 35,9 100,0 
Plzeňský 11,3 17,0 32,1 39,6 100,0 
Karlovarský 15,1 17,0 28,3 39,6 100,0 
Ústecký 23,7 18,4 19,7 38,2 100,0 
Liberecký 31,3 25,0 9,4 34,4 100,0 
Královehradecký  15,3 24,7 18,8 41,2 100,0 
Pardubický 12,3 22,8 43,9 21,1 100,0 
Vysočina 11,6 21,7 29,0 37,7 100,0 
Jihomoravský 20,2 21,8 22,7 35,3 100,0 
Olomoucký 20,8 21,7 22,6 34,9 100,0 
Moravskoslezský 19,1 24,3 26,3 30,3 100,0 
Zlínský 12,3 15,8 33,3 38,6 100,0 
celkem 16,4 21,5 28,2 33,9 100,0 
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Názory zaměstnanců podle hlavních tříd zaměstnání KZAM 
 
Sní�ení počtu pracovních míst pro pracovníky s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace 
hlavní třídy zaměstnaných intenzita vlivu 
  určitě ano spí�e ano spí�e ne určitě ne celkem 
 % % % % % 
osoby bez pracovního      
zařazení 25,0 25,0 50,0 100,0 
zákonodárci, vedoucí   
a řídící pracovníci 14,0 14,0 19,3 52,6 100,0 
vědečtí, tvůrčí a odborní   
du�evní pracovníci 11,8 18,5 20,2 49,6 100,0 
Technici, zdravot., pomoc.   
ped. prac. a odb. provozní        
pracovníci 12,0 18,5 24,3 45,2 100,0 
ni��í administrativní   
pracovníci  (úředníci) 13,8 18,2 25,2 42,8 100,0 
provozní pracovníci ve   
slu�bách a obchodě 13,5 12,1 22,7 51,8 100,0 
kval. dělníci v zeměděl.,   
lesnictví a v příbuzných   
oborech 12,5 37,5 50,0 100,0 
řemeslníci a kvalifikovaní      
dělníci v příbuzných   
oborech 7,7 23,0 38,3 31,1 100,0 
obsluha strojů a zařízení 10,8 26,9 27,7 34,6 100,0 
pomocní a nekvalifikovaní   
pracovníci 8,1 24,4 30,2 37,2 100,0 
celkem 11,3 19,6 27,0 42,1 100,0 
 
Sní�ení počtu pracovních míst pro pracovníky bez praxe (absolventy) 
hlavní třídy zaměstnaných intenzita vlivu 
 určitě ano spí�e ano spí�e ne určitě ne celkem 
  % % % % % 
osoby bez pracovního      
zařazení 25,0 25,0 50,0 100,0 
zákonodárci, vedoucí a   
řídící pracovníci 7,0 17,5 22,8 52,6 100,0 
vědečtí, tvůrčí  a odborní   
du�evní pracovníci 6,7 16,8 23,5 52,9 100,0 
technici,zdravot., pomocní   
ped. prac. a odb.provozní   
pracovníci 10,3 16,5 30,3 42,9 100,0 
ni��í administrativní   
pracovníci(úředníci) 11,9 18,2 27,0 42,8 100,0 
provozní pracovníci ve   
slu�bách a obchodě 9,2 12,8 26,2 51,8 100,0 
kval. dělníci v zeměděl.,   
lesnictví a v příbuzných   
oborech  37,5 62,5 100,0 
řemeslníci a kvalifikovaní      
dělníci v příbuzných   
oborech 10,0 24,1 33,6 32,3 100,0 
obsluha strojů a zařízení 12,3 21,5 30,0 36,2 100,0 
pomocní a nekvalifikovaní   
pracovníci 5,8 20,9 30,2 43,0 100,0 
 celkem 9,7 18,6 28,9 42,9 100,0 
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Sní�ení míry odstupňování mezd mezi pracovníky s různou kvalifikací nebo různým 
pracovním výkonem 
hlavní třídy zaměstnaných intenzita vlivu 
 určitě ano spí�e ano spí�e ne určitě ne celkem 
 % % % % % 
osoby bez pracovního   
zařazení  25,0 50,0 25,0 100,0 
zákonodárci, vedoucí a   
řídící pracovníci 3,5 29,8 15,8 50,9 100,0 
vědečtí, tvůrčí  a odborní   
du�evní pracovníci 3,4 20,3 33,1 43,2 100,0 
technici, zdrav., pomoc.   
ped. prac. a odb. provozní   
pracovníci 7,4 15,5 37,6 39,5 100,0 
ni��í administrativní   
pracovníci  (úředníci) 7,0 20,9 32,3 39,9 100,0 
provozní pracovníci ve   
slu�bách a obchodě 5,0 25,9 24,5 44,6 100,0 
kval. dělníci v zeměděl.,   
lesnictví a v příbuzných   
oborech  37,5 25,0 37,5 100,0 
řemeslníci a kvalifikovaní   
dělníci v příbuzných   
 oborech 6,8 22,1 43,2 27,9 100,0 
obsluha strojů a zařízení 7,0 25,6 37,2 30,2 100,0 
pomocní a nekvalifikovaní   
 pracovníci 7,1 25,0 31,0 36,9 100,0 
 celkem 6,2 21,8 34,3 37,6 100,0 
 
Zvý�ení mezd téměř u v�ech zaměstnanců alespoň v rozsahu zvý�ení minimální mzdy (tj. 
o 500 Kč) 
hlavní třídy zaměstnaných intenzita vlivu 
  určitě ano spí�e ano spí�e ne určitě ne celkem 
  % % % % % 
osoby bez pracovního      
zařazení 50,0 25,0 25,0 100,0 
zákonodárci, vedoucí    
a řídící pracovníci 26,3 21,1 17,5 35,1 100,0 
vědečtí, tvůrčí a odborní   
du�evní pracovníci 22,3 28,9 18,2 30,6 100,0 
technici, zdrav., pomocní 
ped. prac. a odb. provozní 

  

 pracovníci 15,6 22,8 26,2 35,4 100,0 
ni��í administrativní   
pracovníci(úředníci) 19,6 18,4 31,6 30,4 100,0 
provozní pracovníci    
ve slu�bách a obchodě 13,4 16,2 29,6 40,8 100,0 
kval. dělníci v zeměděl.,   
lesnictví a v příbuzných   
oborech 25,0 37,5 25,0 12,5 100,0 
řemeslníci a kvalifikovaní   
dělníci v příbuzných   
oborech 11,8 20,4 33,5 34,4 100,0 
obsluha strojů a zařízení 14,7 20,2 32,6 32,6 100,0 
pomocní a nekvalifikovaní   
pracovníci 16,1 25,3 27,6 31,0 100,0 
celkem 16,5 21,5 28,2 33,9 100,0 
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Názory zaměstnanců podle odvětví NH 
 
Sní�ení počtu pracovních míst pro pracovníky s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace 
odvětví intenzita vlivu 
hlavního určitě ano spí�e ano spí�e ne určitě ne celkem 
zaměstnání % % % % % 
zemědělství, lesnictví 7,8 11,8 29,4 51,0 100,0 
průmysl 12,0 25,6 32,2 30,2 100,0 
stavebnictví 11,8 29,0 29,0 30,1 100,0 
obchod, opravny 10,1 15,9 30,4 43,5 100,0 
pohostinství,   
ubytování 6,1 14,3 24,5 55,1 100,0 
doprava, po�ta,   
telekomunikace 10,5 22,1 30,5 36,8 100,0 
peně�nictví 28,6 17,1 31,4 22,9 100,0 
nemovitosti,   
slu�by pro   
podnikatele  6,3 31,3 62,5 100,0 
veřejná správa  16,7 16,7 14,7 52,0 100,0 
�kolství 7,6 15,3 20,3 56,8 100,0 
zdravotnictví 13,3 16,0 17,3 53,3 100,0 
veřejné,   
sociální slu�by 8,8 16,8 26,5 47,8 100,0 
celkem 11,3 19,6 27,0 42,1 100,0 
 
 
Sní�ení počtu pracovních míst pro pracovníky bez praxe (absolventy) 

odvětví intenzita vlivu 
hlavního určitě ano spí�e ano spí�e ne určitě ne celkem 
zaměstnání % % % % % 
zemědělství, lesnictví 3,9 9,8 25,5 60,8 100,0 
průmysl 12,0 24,6 32,6 30,9 100,0 
stavebnictví   
obchod, 11,0 25,3 34,1 29,7 100,0 
opravny 8,0 15,9 32,6 43,5 100,0 
pohostinství,   
ubytování 6,1 16,3 26,5 51,0 100,0 
doprava, po�ta,   
telekomunikace 9,4 19,8 32,3 38,5 100,0 
peně�nictví 14,3 25,7 25,7 34,3 100,0 
nemovitosti,   
slu�by pro   
podnikatele  6,3 31,3 62,5 100,0 
veřejná správa 11,8 11,8 28,4 48,0 100,0 
�kolství 9,2 12,6 19,3 58,8 100,0 
zdravotnictví 12,0 13,3 30,7 44,0 100,0 
veřejné, sociální   
slu�by 6,2 19,5 20,4 54,0 100,0 
celkem 9,7 18,5 28,9 42,8 100,0 
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Sní�ení míry odstupňování mezd mezi pracovníky s různou kvalifikací nebo různým 
pracovním výkonem 
odvětví intenzita vlivu 
hlavního určitě ano spí�e ano spí�e ne určitě ne celkem 
zaměstnání % % % % % 
zemědělství, lesnictví 2,0 17,6 41,2 39,2 100,0 
průmysl 8,3 24,6 37,2 29,9 100,0 
stavebnictví 5,4 29,0 38,7 26,9 100,0 
obchod, opravny 7,4 26,5 25,7 40,4 100,0 
pohostinství,   
ubytování 2,2 13,0 37,0 47,8 100,0 
doprava, po�ta,   
telekomunikace 8,5 20,2 38,3 33,0 100,0 
peně�nictví 5,7 34,3 31,4 28,6 100,0 
nemovitosti,   
slu�by pro   
podnikatele 12,5 6,3 37,5 43,8 100,0 
veřejná správa 3,9 14,7 38,2 43,1 100,0 
�kolství 3,4 20,7 32,8 43,1 100,0 
zdravotnictví 2,7 22,7 25,3 49,3 100,0 
veřejné, sociální   
slu�by 8,0 15,0 31,0 46,0 100,0 
celkem 6,2 21,8 34,4 37,6 100,0 
 
 
Zvý�ení mezd téměř u v�ech zaměstnanců alespoň v rozsahu zvý�ení minimální mzdy (tj. 
o 500 Kč) 
odvětví intenzita vlivu 
hlavního určitě ano spí�e ano spí�e ne určitě ne celkem 
zaměstnání % % % % % 
zemědělství,      
lesnictví 11,8 17,6 27,5 43,1 100,0 
průmysl 12,5 17,8 32,3 37,3 100,0 
stavebnictví 10,8 25,8 32,3 31,2 100,0 
obchod,   
opravny 13,1 19,0 27,0 40,9 100,0 
pohostinství, 10,6 23,4 29,8 36,2 100,0 
Ubytování doprava, po�ta 
telekomunikace 

  

peně�nictví  11,6 17,9 34,7 35,8 100,0 
nemovitosti, 20,0 17,1 40,0 22,9 100,0 
slu�by pro   
podnikatele   
veřejná 25,0 12,5 31,3 31,3 100,0 
správa 28,2 28,2 19,4 24,3 100,0 
�kolství 24,8 28,1 20,7 26,4 100,0 
zdravotnictví  26,3 19,7 21,1 32,9 100,0 
veřejné,   
sociální slu�by 15,8 24,6 27,2 32,5 100,0 
celkem 16,5 21,4 28,3 33,8 100,0 
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Vliv zvý�ení MM na podnikovou strategii podle odvětví - názory 
zaměstnanců 

 
Po zvý�ení minimální mzdy k 1.1.2003 do�lo ke sní�ení počtu pracovních míst pro pracovníky 
s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace 

 určitě ano spí�e ano spí�e ne určitě ne 
zemědělství, lesnictví 7,8 11,8 29,4 51,0 
průmysl 12,0 25,6 32,2 30,2 
stavebnictví 11,8 29,0 29,0 30,1 
obchod, opravny 10,1 15,9 30,4 43,5 
pohostinství, ubytování 6,1 14,3 24,5 55,1 
doprava, po�t, telekomunikace 10,5 22,1 30,5 36,8 
peně�nictví 28,6 17,1 31,4 22,9 
nemovitosti, slu�by pro podnikatele 0,0 6,3 31,3 62,5 
veřejná správa 16,7 16,7 14,7 52,0 
�kolství 7,6 15,3 20,3 56,8 
zdravotnictví 13,3 16,0 17,3 53,3 
veřejné, sociální slu�by 8,8 16,8 26,5 47,8 
celkem 11,3 19,6 27,0 42,1 
 

 

Po zvý�ení minimální mzdy k 1.1.2003 do�lo ke sní�ení počtu pracovních míst pro pracovníky 
bez praxe (absolventy) 

 určitě ano spí�e ano spí�e ne určitě ne 
zemědělství, lesnictví 3,9 9,8 25,5 60,8 
průmysl 12,0 24,6 32,6 30,9 
stavebnictví 11,0 25,3 34,1 29,7 
obchod, opravny 8,0 15,9 32,6 43,5 
pohostinství, ubytování 6,1 16,3 26,5 51,0 
doprava, po�t, telekomunikace 9,4 19,8 32,3 38,5 
peně�nictví 14,3 25,7 25,7 34,3 
nemovitosti, slu�by pro podnikatele 0,0 6,3 31,3 62,5 
veřejná správa 11,8 11,8 28,4 48,0 
�kolství 9,2 12,6 19,3 58,8 
zdravotnictví 12,0 13,3 30,7 44,0 
veřejné, sociální slu�by 6,2 19,5 20,4 54,0 
celkem 9,7 18,5 28,9 42,8 
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Po zvý�ení minimální mzdy k 1.1.2003 do�lo ke sní�ení míry odstupňování mezd mezi 
pracovníky s různou kvalifikací nebo různým pracovním výkonem 
 určitě ano spí�e ano spí�e ne určitě ne 
zemědělství, lesnictví 2,0 17,6 41,2 39,2 
průmysl 8,3 24,6 37,2 29,9 
stavebnictví 5,4 29,0 38,7 26,9 
obchod, opravny 7,4 26,5 25,7 40,4 
pohostinství, ubytování 2,2 13,0 37,0 47,8 
doprava, po�t, telekomunikace 8,5 20,2 38,3 33,0 
peně�nictví 5,7 34,3 31,4 28,6 
nemovitosti, slu�by pro podnikatele 12,5 6,3 37,5 43,8 
veřejná správa 3,9 14,7 38,2 43,1 
�kolství 3,4 20,7 32,8 43,1 
zdravotnictví 2,7 22,7 25,3 49,3 
veřejné, sociální slu�by 8,0 15,0 31,0 46,0 
celkem 6,2 21,8 34,4 37,6 
 
 
 
Po zvý�ení minimální mzdy k 1.1.2003 do�lo ke zvý�ení mezd téměř u v�ech zaměstnanců 
alespoň v rozsahu zvý�ení minimální mzdy (tj. o 500 Kč) 

 určitě ano spí�e ano spí�e ne určitě ne 
zemědělství, lesnictví 11,8 17,6 27,5 43,1 
průmysl 12,5 17,8 32,3 37,3 
stavebnictví 10,8 25,8 32,3 31,2 
obchod, opravny 13,1 19,0 27,0 40,9 
pohostinství, ubytování 10,6 23,4 29,8 36,2 
doprava, po�t, telekomunikace 11,6 17,9 34,7 35,8 
peně�nictví 20,0 17,1 40,0 22,9 
nemovitosti, slu�by pro podnikatele 25,0 12,5 31,3 31,3 
veřejná správa 28,2 28,2 19,4 24,3 
�kolství 24,8 28,1 20,7 26,4 
zdravotnictví 26,3 19,7 21,1 32,9 
veřejné, sociální slu�by 15,8 24,6 27,2 32,5 
celkem 16,5 21,4 28,3 33,8 
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Příloha B 4.2 Představa optimální vý�e MM - názory zaměstnanců 
 
Vý�e minimální mzdy, za kterou by zaměstnanci byli je�tě ochotni pracovat 
 
Představa minimální mzdy podle odvětví NH (minimální měsíční mzda, za kterou by byl zaměstnanec  
je�tě ochoten pracovat na plný úvazek) 
 
           
odvětví NH do 6 200 6 201 7 001 8 001 9 001 10 001 12 001 14 001 nad 16 

001 
celkem 

  - 7 000 - 8 000 - 9 000 - 10 000 - 12 000 - 14 000 - 16 000   
 % %  %  %  %  %  % %  % % 

zemědělství,           
lesnictví 6,0 6,0 8,0 18,0 26,0 12,0 12,0 6,0 6,0 100,0
průmysl 3,6 5,6 12,2 11,2 17,8 14,8 12,5 10,5 11,8 100,0
stavebnictví 3,2 6,5 9,7 10,8 19,4 17,2 10,8 11,8 10,8 100,0
obchod, opravny 5,9 14,8 16,3 13,3 20,0 11,9 5,9 3,7 8,1 100,0
pohostinství,    
ubytování 8,3 10,4 22,9 8,3 25,0 6,3 4,2 12,5 2,1 100,0
doprava, po�ta,    
telekomunikace 2,2 7,5 12,9 2,2 21,5 16,1 17,2 9,7 10,8 100,0
peně�nictví   8,8 2,9 20,6 5,9 14,7 20,6 26,5 100,0
nemovitosti,    
slu�by pro    
podnikatele  6,3 12,5 6,3 18,8 6,3  25,0 25,0 100,0
veřejná správa 2,0 5,1 6,1 11,2 25,5 13,3 5,1 20,4 11,2 100,0
�kolství 2,5 9,1 14,0 5,0 19,0 17,4 13,2 18,2 1,7 100,0
zdravotnictví 3,8 10,3 10,3 6,4 29,5 15,4 3,8 10,3 10,3 100,0
veřejné, sociální    
slu�by 6,9 7,8 15,5 10,3 17,2 12,9 8,6 6,9 13,8 100,0
celkem 4,0 7,8 12,6 9,5 20,7 13,9 10,0 11,4 10,2 100,0
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Představa minimální mzdy podle vý�e současné mzdy (minimální měsíční mzda, za kterou by byl zaměstnanec 
je�tě ochoten pracovat na plný úvazek) 
 
hrubá měsíční do 6 

200 
6 201 7 001 8 001 9 001 10 001 12 001 14 001 nad 16 

001 
celkem 

mzda - intervaly  - 7 000 - 8 000 - 9 000 - 10 000 - 12 000 - 14 000 - 16 000   
Kč % % % % % % % % % % 

do 8 000 19,0 47,2 24,8 0,8 4,8 1,6 1,6 100,0
8 001 - 12 000 3,3 4,9 23,8 22,0 28,9 13,6 0,3 ,8 2,6 100,0
12 001- 16 000 0,6 0,6 3,3 4,2 21,8 25,7 26,6 15,5 1,8 100,0
16 001 - 20000 0,7 0,7 0,7 3,6 9,5 6,6 17,5 35,8 24,8 100,0
20 001 - 24 000   7,4  22,2 70,4 100,0
24 001 - 28 000    26,1 73,9 100,0
nad 28 001    5,0 95,0 100,0
celkem 3,8 7,7 12,9 10,0 19,4 14,2 11,0 11,2 9,9 100,0
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Představa minimální mzdy pracovníků podle pracovního zařazení v kategoriích KZAM (minimální měsíční mzda, za kterou 
by byl zaměstnanec je�tě ochoten pracovat na plný úvazek) 
 
hlavní třídy zaměstnaných do 6 200 6 201 7 001 8 001 9 001 10 001 12 001 14 001 nad 16 001  
   - 7 000 - 8 000 -  9 000 - 10 000 - 12 000 - 14 000 - 16 000   
 % % % % % % % % % % 
osoby bez pracovního           
zařazení 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0
zákonodárci, vedoucí a  
řídící pracovníci 5,4 3,6 7,1 12,5 10,7 8,9 25,0 26,8 100,0
vědečtí, tvůrčí  a odborní  
du�evní pracovníci 0,8 0,8 4,2 5,8 15,8 14,2 15,0 20,8 22,5 100,0
technici, zdr., pom. ped.  
prac. a odb. provozní   
pracovníci 1,9 4,7 7,0 7,8 22,9 16,7 10,9 16,3 12,0 100,0
ni��í administrativní  
pracovníci (úředníci) 4,5 8,3 13,5 10,9 25,6 15,4 10,3 3,8 7,7 100,0
provozní pracovníci ve  
slu�bách a obchodě 5,0 19,3 23,6 12,1 17,1 8,6 3,6 7,9 2,9 100,0
kval. dělníci v zeměděl.,lesnic-           
tví a v příbuzných oborech 12,5 12,5 25,0 25,0 12,5 12,5 100,0
řemeslníci a kvalifikovaní  
dělníci v příbuzných oborech 3,6 4,5 13,6 11,8 22,6 16,7 11,3 6,8 9,0 100,0
obsluha strojů a zařízení 3,8 6,2 11,5 9,2 23,8 13,1 14,6 11,5 6,2 100,0
pomocní a nekvalifikovaní  
pracovníci 11,0 19,8 23,1 11,0 13,2 9,9 1,1 6,6 4,4 100,0
celkem  4,0 7,8 12,4 9,5 20,7 14,0 10,1 11,4 10,2 100,0
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Představa minimální mzdy v jednotlivých krajích ČR (minimální měsíční mzda, za kterou by byl zaměstnanec je�tě ochoten 
pracovat na plný úvazek) 
 
kraj do 6 200 6 201  7 001  8 001  9 001 10 001  12 001  14 001 nad 16 001 celkem 
  - 7 000 - 8 000 - 9 000 - 10 000 - 12 000 - 14 000 - 16 000   
 % % % % % % % % % % 
Praha  4,4 11,5 8,0 20,4 9,7 15,0 15,9 15,0 100,0
Středočeský 3,2 4,8 4,8 5,6 22,4 16,8 16,8 12,8 12,8 100,0
Jihočeský 4,4 6,7 7,8 8,9 25,6 15,6 8,9 11,1 11,1 100,0
Plzeňský 3,8 5,8 5,8 15,4 19,2 21,2 5,8 15,4 7,7 100,0
Karlovarský 3,7 16,7 22,2 11,1 14,8 13,0 5,6 9,3 3,7 100,0
Ústecký 6,7 10,7 13,3 6,7 20,0 9,3 9,3 10,7 13,3 100,0
Liberecký 3,2 16,1 3,2 25,8 12,9 9,7 19,4 9,7 100,0
Královehradecký 5,8 8,1 15,1 5,8 16,3 11,6 12,8 8,1 16,3 100,0
Pardubický  3,6 21,4 10,7 25,0 12,5 7,1 10,7 8,9 100,0
Vysočina 8,6 7,1 7,1 5,7 22,9 8,6 17,1 17,1 5,7 100,0
Jihomoravský 6,7 4,2 13,3 14,2 20,0 15,0 5,8 10,0 10,8 100,0
Olomoucký 1,9 8,4 14,0 15,9 22,4 17,8 8,4 4,7 6,5 100,0
Moravskoslezký 3,3 13,2 17,9 7,3 19,2 12,6 6,0 11,9 8,6 100,0
Zlínský 5,3 12,3 8,8 15,8 15,8 21,1 8,8 7,0 5,3 100,0
 Celkem 4,0 7,8 12,6 9,5 20,6 14,0 10,0 11,4 10,2 100,0
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Příloha  B 5.1   
 
Porovnání nasmlouvaných mzdových tarifů na podnikové úrovni v podnikatelské sféře a minimálních mezd 
Hodinové tarify            
Tarifní stupeň 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

1. 13,84 14,91 16,28 18,46 21 22,56 23,99 25,55 29,35 32,42 34,88
2. 15,0 16,36 17,9 20,47 22,99 24,84 26,58 28,08 31,93 34,55 36,65
3. 16,38 18,11 19,91 22,86 25,32 27,69 29,7 31,33 34,86 37,28 39,27
4. 18,0 19,96 21,93 25,41 27,73 30,41 32,88 34,71 38,36 40,78 42,86
5. 19,81 22,04 24,22 28,28 30,4 33,5 36,39 38,28 42,52 45,14 47,21
6. 21,84 24,22 26,58 31,28 33,33 36,87 40,07 42,08 47,45 49,59 52,26
7. 23,98 26,66 29,14 34,55 36,59 40,46 44,05 46,33 52,7 54,79 57,40
8. 23,88 25,06 29,67 34,87 39,08 43,91 45,48 49,24 56,65 59,15 61,58
9. 25,91 27,04 32,7 35,98 40,52 44,15 47,12 51,39 61,49 63,72 66,3

10. 27,42 29,54 35,47 39,52 43,65 48,27 51,28 55,48 70,02 71,37 73,15
11. 29,58 32,46 38,48 44,11 47,75 53,31 56,81 63,26 81,13 80,72 83,32
12. 32,23 35,68 42,34 48,05 52,49 58,95 62,19 74,64 95,29 92,68 95,60

Relace12/1 2,329 2,393 2,601 2,603 2,500 2,613 2,592 2,921 3,247 2,859 2,741
Minimální mzda 12,00 12,00 12,00 13,60 13,60 14,80 18,00/20,00 22,30/25,00 30,00 33,90 36,90

Relace min.mzda/1.tarifní stupeň 0,867 0,805 0,737 0,737 0,648 0,656 0,750/0,834 0,873/0,978 1,022 1,046 1,058
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Měsíční tarify            
Tarifní stupeň 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

1. 2 447 2 614 2 828 3 224 3 513 3 758 4 067 4 380 5 099 5 555 6 000 
2. 2 659 2 860 3 105 3 584 3 928 4 212 4 560 4 835 5 494 5 944 6 379 
3. 2 899 3 156 3 442 3 990 4 384 4 723 5 084 5 367 5 993 6 436 6 904 
4. 3 187 3 471 3 806 4 447 4 853 5 247 5 638 5 957 6 619 7 058 7 542 
5. 3 510 3 821 4 191 4 936 5 358 5 798 6 241 6 581 7 332 7 788 8 282 
6. 3 848 4 193 4 607 5 470 5 920 6 410 6 917 7 262 8 109 8 582 098 
7. 4 251 4 609 5 070 6 065 6 527 7 104 7 661 8 033 8 971 9 480 10 041 
8. 4 708 5 089 5 592 6 720 7 217 7 886 8 500 8 609 9 920 10 418 11 057 
9. 5 175 5 628 6 180 7 456 7 991 8 745 9 437 9 895 11 007 11 531 12 229 

10. 5 682 6 227 6 848 8 332 8 881 9 767 10 536 11 004 12 276 12 832 13 564 
11. 6 263 6 951 7 652 9 258 9 910 10 673 11 829 12 290 13 712 14 357 15 133 
12. 7 106 7 719 8 603 10296 11 020 12 195 13 305 13 770 15 365 16 032 16 977 

Relace 12/1 2,904 2,953 3,042 3,194 3,137 3,245 3,271 3,144 3,013 2,886 2,830 
Minimální mzda 2 200 2 200 2 200 2 500 2 500 2 650 3250/3600 4000/4500 5 000 5 700 6 200 

Relace min.mzda/1.tarifní stupeň 0,899 0,842 0,778 0,775 0,712 0,705 
0,799 - 
0,855 0,913/1,027 0,981 1,026 1,033 

     
Prameny: Informační systém o pracovních podmínkách, MPSV, Přehled o vývoji částek minimální mzdy, www.mpsv.cz     
Poznámka: V letech 1999 a 2000 se minimální mzda měnila v lednu a v červenci bě�ného roku ISPP zachycuje údaje KS od dobrovolných respondentů, nejedná se o 
representativní soubor 
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Příloha B 5.2  
 
Přehled platových tarifů v nepodnikatelské sféře 
 
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance ve veřejných slu�bách a správě, platné od 1.1.2003  
(v Kč měsíčně)  

Základní  

Platová třída Platový stupeň Počet let započitatelné praxe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 do 1 roku 4 240 4 660 5 130 5 640 6 210 6 830 7 510 8 340 9 250 10 270 11 610 13 120

2 do 2 let 4 410 4 850 5 330 5 870 6 450 7 100 7 810 8 670 9 620 10 680 12 070 13 630

3 do 4 let 4 580 5 040 5 540 6 100 6 710 7 380 8 110 9 010 10 000 11 100 125 40 14 170

4 do 6 let 4 760 5 240 5 760 6 340 6 970 7 670 8 430 9 360 10 390 11 540 13 040 14 730

5 do 9 let 4 950 5 440 5 990 6 590 7 250 7 970 8 770 9 730 10 800 11 990 13 550 15 310

6 do 12 let 5 140 5 660 6 220 6 850 7 530 8 280 9 110 10 110 11 230 12 460 14 080 15 910

7 do 15 let 5 350 5 880 6 470 7 120 7 830  8610 9 470 10 510 11 670 12 950 14 640 16 540

8 do 19 let 5 560 6 110 6 720 7 400 8 140 8 950 9 840 10 930 12 130 13 460 15 210 17 190

9 do 23 let 5 780 6 350 6 990 7 690 8 460 9 300 10 230 11 360 12 610 13 9 90 15 810 17 870

10 do 27 let 6 000 6 600 7 260 7 990 8 790 9 670 10 640 11 810 13 100 14 550 16 440 18 570

11 do 32 let 6 240 6 860 7 550 8 310 9 140 10 050 11 050 12 270 13 620 15 120 17 080 19 310

12 nad 32 let 6 490 7 130 7 850 8 630 9 500 10 450 11 490 127 50 14 160 15 710 17 760 20 070

Pramen: www.mpsv.cz 
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Zvý�ená o 10 % nejvy��ího platového stupně v příslu�né platové třídě (pro pedagogické pracovníky uvedené v § 6 odst. 2 nařízení vlády 
č. 251/1992 Sb.)  

Platová třída Platový stupeň Počet let započitatelné praxe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 do 1 roku 4 890 5 380 5 920 6 510 7 160 7 880 8 660 9 620 10 670 11 850 13 390 15130

2 do 2 let 5 060 5 570 6 120 6 740 7 400 8 150 8 960 9 950 11 040 12 260 13 850 15 640

3 do 4 let 5 230 5 760 6 330 6 970 7 660 8 430 9 260 10 290 11 420 12 680 14 320 16 180

4 do 6 let 5 410 5 960 6 550 7 210 7 920 8 720 9 580 10 640 11 810 13 120 14 820 16 740

5 do 9 let 5 600 6 160 6 780 7 460 8 200 9 020 9 920 11 010 12 220 13 570 15 330 17 320

6 do 12 let 5 790 6 380 7 010 7 720 8 480 9 330 1 0260 11 390 12 650 14 040 15 860 17 920

7 do 15 let 6 000 6 600 7 260 7 990 8 780 9 660 10 620 11 790 13 090 14 530 16 420 18 550

8 do 19 let 6 210 6 830 7 510 8 270 9 090 10 000 10 990 12 210 13 550 15 040 16 990 19 200

9 do 23 let 6 430 7 070 7 780 8 560 9 410 10 350 11 380 12 640 14 030 15 570 17 590 19 880

10 do 27 let 6 650 7 320 8 050 8 860 9 740 10 720 11 790 13 090 14 520 16 130 18 220 20 580

11 do 32 let 6 890 7 580 8 340 9 180 10 090 11 100 12 200 13 550 15 040 16 700 18 860 21 320

12 nad 32 let 7 140 7 850 8 640 9 500 10 450 11 500 12 640 14 030 15 580 17 290 19 540 22 080

Pramen: www.mpsv.cz 
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Zvý�ená o 17 % nejvy��ího platového tarifu v příslu�né platové třídě (pro zdravotnické pracovníky uvedené v § 6 odst. 3 nařízení vlády 
č. 251/1992 Sb. a v § 6 odst. 3 nařízení vlády č. 79/1994 Sb.)  

Platová třída Platový stupeň Počet let započitatelné praxe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 do 1 roku 5 350 5 880 6 470 7 110 7 830 8 610 9 470 10 510 11 660 12 950 14 630 16 540

2 do 2 let 5 520 6 070 6 670 7 340 8 070 8 880 9 770 10 840 12 030 13 360 15 090 17 050

3 do 4 let 5 690 6 260 6 880 7 570 8 330 9 160 10 070 11 180 12 410 13 780 15 560 17 590

4 do 6 let 5 870 6 460 7 100 7 810 8 590 9 450 10 390 11 530 12 800 14 220 16 060 18 150

5 do 9 let 6 060 6 660 7 330 8 060 8 870 9 750 10 730 11 900 13 210 14 670 16 570 18 730

6 do 12 let 6 250 6 880 7 560 8 320 9 150 10 060 11 070 12 280 13 640 15 140 17 100 19 330

7 do 15 let 6 460 7 100 7 810 8 590 9 450 10 390 11 430 12 680 14 080 15 630 17 660 19960

8 do 19 let 6 670 7 330 8 060 8 870 9 760 10 730 11 800 13 100 14 540 16 140 18 230 20 610

9 do 23 let 6 890 7 570 8 330 9 160 10 080 11 080 12 190 13 530 15 020 16 670 18 830 21 290

10 do 27 let 7 110 7 820 8 600 9 460 10 410 11 450 12 600 13 980 15 510 17 230 19 460 21 990

11 do 32 let 7 350 8 080 8 890 9 780 10 760 11 830 13 010 14 440 16 030 17 800 20 100 22 730

12 nad 32 let 7 600 8 350 9 190 10 100 11 120 12 230 13 450 14 920 16 570 18 390 20 780 23 490

Pramen: www.mpsv.cz 
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Zvý�ená o 25 % nejvy��ího platového tarifu v příslu�né platové třídě (pro zaměstnance uvedené v § 6 odst. 2 nařízení vlády 
č. 253/1992 Sb. a zaměstnance uvedené v § 6 odst. 2 nařízení vlády č. 79/1994 Sb.)  

Platová třída Platový stupeň Počet let započitatelné praxe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 do 1 roku 5870 6450 7100 7800 8590 9450 10390 11530 12790 14200 16050 18140

2 do 2 let 6040 6640 7300 8030 8830 9720 10690 11860 13160 14610 16510 18650

3 do 4 let 6210 6830 7510 8260 9090 10000 10990 12200 13540 15030 16980 19190

4 do 6 let 6390 7030 7730 8500 9350 10290 11310 12550 13930 15470 17480 19750

5 do 9 let 6580 7230 7960 8750 9630 10590 11650 12920 14340 15920 17990 20330

6 do 12 let 6770 7450 8190 9010 9910 10900 11990 13300 14770 16390 18520 20930

7 do 15 let 6980 7670 8440 9280 10210 11230 12350 13700 15210 16880 19080 21560

8 do 19 let 7190 7900 8690 9560 10520 11570 12720 14120 15670 17390 19650 22210

9 do 23 let 7410 8140 8960 9850 10840 11920 13110 14550 16150 17920 20250 22890

10 do 27 let 7630 8390 9230 10150 11170 12290 13520 15000 16640 18480 20880 23590

11 do 32 let 7870 8650 9520 10470 11520 12670 13930 15460 17160 19050 21520 24330

12 nad 32 let 8120 8920 9820 10790 11880 13070 14370 15940 17700 19640 22200 25090

Pramen: www.mpsv.cz 
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STEM � Středisko empirických výzkumů 
 

Jilská 1, 110 00 Praha 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaměstnanci 
 
 
 
 
 
 
 

Dotazník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Březen 2003 
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1. Jaké je Va�e sociální postavení? 

 Student, u čeň 

 D ůchodce 

 Nezaměstnaný    

 V domácnosti (na MD)     

 Zaměstnanec  

 Družstevník  

 Živnostník, farmá ř     

 Podnikatel    

 
2. Pokud jste zaměstnanec, pokládáte se za:  

 D ělníka, d ělnici 

 Ú ředníka, ú řednici  

 Provozního pracovníka  

 Odborného pracovníka  
 
 
Pokyn: Na následující otázky odpovídají pouze zaměstnanci, tedy ti, kteří v otázce č. 1 odpověděli 
variantou 5! Ostatní pokračují otázkou č. 25! 
 
3. Jaká je Va�e profese, případně pracovní zařazení ve Va�em hlavním zaměstnání? 
Jakou práci vykonáváte?  
 
 

 Vyšší administrativní  

 Nižší administrativní  

 Provozní služby a obchod  

 Kvalifikovaní v zem ědělství  

 Řemeslníci, kval.d ělníci  

 D ělníci, obsluha stroj ů  

 Pomocní a nekval.d ělníci   

 Podnikatelé, bez prac.za řazení   
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4. V jakém typu organizace / podniku pracujete?  
 
 

Veřejná instituce, rozpo čtová organizace  

Velký soukromý podnik, akciová spole čnost  

Soukromý rodinný podnik  

Státní nebo obecní podnik  

Družstvo   

Ostatní   

 
5. V jakém odvětví pracujete ve svém hlavním zaměstnání?  
! 
 

Zemědělství, lesní hospodá řství, rybolov  

Pr ůmysl  

Stavebnictví   

Obchod, opravy motorových vozidel  

Pohostinství, ubytování   

Doprava, skladování, pošty, telekomunikace   

Peněžnictví, pojiš ťovnictví   

Nemovitosti, služby pro podnikatele, 
 výzkum a vývoj   

Veřejná správa, obrana, sociální pojišt ění   

Školství  

Zdravotnictví, veterinární a soc. činnost   

Ostatní ve řejné, sociální a osobní služby   

 
6. Máte vedle své hlavní pracovní činnosti je�tě vedlej�í zaměstnaní s pravidelným 
příjmem? 

 Ano   

 Ne  

 
7. Jakou máte v hlavním zaměstnání uzavřenou pracovní smlouvu?  
 

Smlouvu na dobu neur čitou  

Smlouvu na dobu ur čitou  

Jiný typ smlouvy   
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8. Vá� pracovní úvazek v hlavním zaměstnání je: 
 

Plný  

Zkrácený   

 
Pokyn: Na následující otázku odpovídají pouze ti, kteří v otázce č. 8 odpověděli variantou 1! 
 
9. Jaká je Va�e hrubá měsíční mzda ve Va�em hlavním zaměstnání? 
! 
 
10. Poskytuje Vám Vá� zaměstnavatel nějaká peně�ní plnění nebo naturální plnění 
mimo smluvně sjednanou mzdu? 

 Ano  

 Ne  

 
11. Uveďte, prosím, minimální hranici hrubé měsíční mzdy, za kterou byste byl(a) je�tě 
ochoten(a) pracovat na plný úvazek?  
 
 
 
12. Dojí�díte do svého hlavního zaměstnání? 
 
 

Ano, denn ě celkem mén ě než 1 hodinu  

Ano, denn ě celkem 1 až 2 hodiny   

Ano, denn ě celkem více než 2 hodiny   

Ne  

Odjíždím na celý pracovní týden z místa  
 trvalého bydlišt ě  

   
13. O kolik procent by musel být Vá� příjem vy��í, abyste byl(a) ochoten(a) za prací 
dojí�dět z místa bydli�tě: 
                                                                                               
 

A. Denn ě celkem mén ě než 1 hodinu    %

B. Denn ě celkem od 1 do 2 hodin    %

C. Denn ě celkem více než 2 hodiny    %

D. Odjížd ět na celý pracovní týden 
   z místa trvalého bydlišt ě 

   %
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14. K 1.1.2003 do�lo ke zvý�ení měsíční hrubé minimální mzdy z 5700 Kč na 6200 Kč. 
Odhadněte, jak se toto zvý�ení projevilo ve Va�em podniku.  

  1   Ur čit ě ano        3   Ur čit ě ne 
  2   Spíše ano         4   Ur čit ě ne 

 
                                                                                                                                            1            2             3          4 

  A. Zaměstnavatel omezil pracovní místa pro pracovníky 
        bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací    

  B. Zaměstnavatel omezil pracovní místa pro pracovníky 
        bez praxe (absolventy �kol)        

  C. Do�lo ke sní�ení odstupňování mezd mezi pracovníky 
       s různou kvalifikací nebo různým pracovním výkonem   

  D. Do�lo ke zvý�ení mezd téměř u v�ech zaměstnanců alespoň 
       v rozsahu zvý�ení minimální mzdy (tj. o 500 Kč)   
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15. Domníváte se, �e máte ve Va�í firmě / podniku rovnou (stejnou) mzdu ve srovnání:  
 ANO NE 

  A. S mu�i ve stejném pracovním zařazení/pozici 65,6 34,4 

  B. Se �enami ve stejném pracovním zařazení/pozici 72,2 27,8 
 
Pokyn: Na následující otázku odpovídají pouze ti, kteří v otázce č. 15 alespoň jednou 
odpověděli �ne�! Ti, kteří dvakrát uvedli �ano�, pokračují otázkou č. 20!  
16. Pociťujete Va�i rozdílnou mzdu ve srovnání s mu�i (�enami) ve stejném pracovním 
zařazení/pozici jako nespravedlnost?  

 Ur čit ě ano 27,2 

 Spíše ano 34,0 

 Spíše ne 28,4 

 Ur čit ě ne 10,5 
 
Pokyn: Na následující otázku odpovídají pouze ti, kteří v otázce č. 16 odpověděli variantami 
1 nebo 2! 
 
17. Ře�il(a) jste nějakým způsobem problém Va�í ni��í mzdy? 
 

 Ano 22,4 

 Ne 77,6 

 
Pokyn: Na následující otázku odpovídají pouze ti, kteří v otázce č. 17 odpověděli�ano�! 
 
18. Na následující otázky odpovídejte �ano� nebo �ne�. 
 ANO NE 

  A. Obrátil(a) jste se se stí�ností na vedení organizace? 72,4 27,6 
  B. Obrátil(a) jste se se stí�ností na odborové orgány? 27,3 72,7 
  C. Obrátil(a) jste se se stí�ností na soud?   7,3 92,7 
 
Pokyn: Na následující otázku odpovídají pouze ti, kteří v otázce č. 17 odpověděli�ne�! 
 
19. Na následující otázky odpovídejte �ano� nebo �ne�. 
 ANO NE 

  A. Máte obavu z postihu zaměstnavatelem? 61,3 38,7 
  B. Máte obavu z reakce ostatních zaměstnanců? 38,1 61,9 
  C. Víte, na koho se v této situaci obrátit? 50,5 49,5 
 
20. Do jaké míry jsou pro Vás v zaměstnání důle�ité následující věci?  
Pokyn: Předlo�te KARTU 20!  
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 1 Velmi d ůležité 3 Ne p říliš d ůležité 

 2 D ůležité   4 Zcela ned ůležité 
 
                                                                                                                                            1            2             3          4 

A. Vý�e mzdy 73,1 25,7   1,2   0,1 
 B. Pracovní podmínky (flexibilní pracovní dobu, nerizikové 
       pracovní prostředí, příspěvek na stravování, mobilní 
       telefon, přístup na internet, slu�ební automobil) 39,1 46,1 12,5   2,3 
 C. Zvy�ování kvalifikace 19,1 43,1 29,8   8,0 
 D. Mo�nost kariérního postupu 19,3 34,8 35,0 10,9 
 E. Dobrý kolektiv 53,0 40,6   5,7   0,7 
 F. Dobré vedení 56,5 38,8   3,9   0,8 

 G. Jiné 37,9 16,2   7,0 38,9 
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21. Představte si, �e by Vám byla nabídnuta v zaměstnání vy��í a lépe placená pozice, 
která by v�ak na Vás kladla vy��í nároky profesní, časové a řídící. Přijal(a) byste ji? 
Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! 
 

Ano, p řijal(a) 61,9 

Ne, nep řijal(a), sou časné pracovní místo mi 

 vyhovuje, nemám vyšší ambice 22,5 

Ne, nep řijal(a), mám ned ůvěru ve své řídící 

 schopnosti  4,5 

Ne, nep řijal(a), z osobních, časových d ůvod ů 

 (pé če o d ěti, domácnost, rodi če aj.)  7,1 

Ne, nep řijal(a), z jiných d ůvod ů  4,0 

 
22. Máte vy��í příjem ne� partner(ka)? 
Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! 
 

Ano 39,1 

Ne 34,6 

Máme stejný p říjem  4,5 

Nemám partnera/partnerku 20,2 

Neznám p říjem partnera/partnerky  1,6 

 
23. Pracujete ve svém hlavním zaměstnání přesčas (to znamená nad stanovenou 
týdenní pracovní dobu)? 
Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! 
 

Ne, zam ěstnavatel práci p řesčas nevyžaduje 25,8 

Ne, mám se zam ěstnavatelem dohodu, 
 že p řesčas pracovat nebudu  2,6 

Ano, ale jen ob čas a v malém rozsahu 54,4 

Ano, často a ve velkém rozsahu 17,2 

 
24. Jste zaměstnavatelem vysíláni na vícedenní slu�ební cesty mimo pravidelné 
pracovi�tě? 
Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! 
 

Ne, zam ěstnavatel služební cesty nevyžaduje 68,9 

Ne, mám se zam ěstnavatelem dohodu, že  
 na služební cesty jezdit nebudu  1,4 

Ano, ale ojedin ěle 25,3 

Ano, pravideln ě  4,3 
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25. Domníváte se, �e �eny v České republice jsou zaměstnavateli v následujících 
ohledech diskriminovány?   

  1   Ur čit ě ano 
  2   Spíše ano 
  3   Spíše ne 
  4   Ur čit ě ne 

 
                                                                                                   1          2         3         4 
 

  A. V kariérním postupu     15,0 44,6 30,8   9,6 

  B. Ve vý�i mzdy      25,1 46,8 22,4   5,8 

  C. V přístupu ke vzdělávacím kurzům    5,7 18,7 49,1 26,6 
 
26. Domníváte se, �e mateřství, péče o dítě a domácnost představuje pro �enu ztrátu 
kariérního postupu? 
Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! 

 Ur čit ě ano 27,5 

 Spíše ano 50,2 

 Spíše ne 18,6 

 Ur čit ě ne  3,7 

 
 

Zcela nakonec je�tě několik údajů, které slou�í ke statistickému zpracování. 
 
27. Kolik je Vám let? 

 Do 29 let 24,9 

 29 – 44 let 38,8 

 45 a více let 36,3 

 
28. Pohlaví dotázaného: 

 Muž 51,7 

 Žena 48,3 
 
29. Jaké je Va�e nejvy��í �kolní vzdělání? 
Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! 
  

 Základní bez vyu čení  6,8 

 Vyu čen(a) bez maturity 39,1 

 Maturita 41,3 

 Vysoká škola 12,7 
 



 

 

11

 

 
30. Velikost obce: 

  Vesnice do 999 obyvatel 14,8 

  Obec 1 000 – 1 999 obyvatel 10,3 

  Obec s 2 000 – 4 999 obyvateli 10,0 

  M ěsto s 5 000 – 19 999 obyvateli 16,6 

  M ěsto s 20 000 – 99 999 obyvateli 25,5 

  Velkom ěsto nad 100 000 obyvatel 22,8 

 
31. Okres trvalého bydli�tě: 

 Praha  9,8 

 St řední Čechy 10,5 

 Jihozápad 12,3 

 Severozápad 10,7 

 Severovýchod 14,4 

 Jihovýchod 16,0 

 St řední Morava 13,5 

 Ostravsko 12,8 

 
 
 

Děkujeme Vám za Va�e odpovědi. 
 



 

 

Příloha  B 5.4 
(STEM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotazník - zaměstnavatelé 



 

 

�etření u zaměstnavatelů prostřednictvím ČSÚ 
 
 

1. Jaký je podíl (v %) zaměstnanců ve Va�í organizaci, kteří jsou měsíčně odměňováni 
minimální  mzdou podle nařízení vlády č. 559/2002 Sb., o minimální mzdě? 

 
 

 
2.  Jsou mzdové podmínky ve Va�í organizaci určeny kolektivní smlouvou?  

(Označte kří�kem odpovídající variantu.) 
Ano   
Ne   

  
3. Na základě Va�ich zku�eností zhodnoťte, jaký vliv má minimální mzda na mzdové 

náklady a personální strategii Va�eho podniku.  
(Označte na stupnici kří�kem příslu�né okénko, podle intenzity tohoto vlivu: číslo 1 
označuje případy, kdy vliv není vůbec významný a číslice naopak 5 označuje případy, 
kdy vliv je velmi významný.) 

 
Vliv na podnikovou strategii           vůbec ne        zcela 
                1 2 3 4 5 
Ztě�uje odstupňování mezd pracovníků s různou kvalifikací, vede k nivelizaci mezd           
Omezuje počet pracovních mezd pro pracovníky bez kvalifikace  nebo s nízkou kvalifikací            
Omezuje počet pracovních míst pro pracovníky bez praxe               
Natolik zvy�uje mzdové náklady, �e je nutno sní�it počet zaměstnanců             
Chrání zaměstnance proti neúměrnému sni�ování mezd ze strany zaměstnavatelů           
Růst mzdových nákladů se promítá do ceny výrobků a sni�uje konkurenceschopnost           
Jiné (uveďte jaké)  �����.�������������������������.      
 

4. Pokud předchozí mo�nosti neumo�nily přesně vystihnout Va�e názory na problém 
vlivu minimální mzdy na personální politiku Va�eho podniku, vyu�ijte následujících 
řádků pro vlastní vyjádření. 

��������������������������������� 
��������������������������������� 
 
5. Jaká vý�e minimální mzdy by podle Vás byla optimální (v Kč za měsíc)? 

(Označte kří�kem odpovídající variantu.) 
Neměla by být vůbec stanovena   
max. 2 500  
2 500 - 3 500   
3 500 - 4 500    
4 500 - 5 500   
5 500 - 6 500   
6 500 - 7 500   
více ne� 7 500   
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