
 

 
 
 
 
 
 

 
Situace na pracovním trhu  

v České republice se zřetelem  
na zaměstnance pobírající  

hrubou měsíční mzdu na úrovni  

minimální mzdy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diana Bílková 

Vlastimil Beran 

Filip Červenka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÚPSV, v. v. i., Praha 

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studie je výstupem projektu „Vliv minimální mzdy na trh práce v ČR“, který je řešen 

v rámci Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018 až 2022 

schválené MPSV na základě Rozhodnutí č. 7-RVO/2018 o poskytnutí institucionální 

podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. 

 

 

 

 

 

 

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 

Mezinárodní veřejná licence.  

(http://www.creativecommons.org/licenses/by/4.0) 

 

 

 

Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. 

Dělnická 213/12, Praha 7, 170 00 

Vyšlo v roce 2021, 1. vydání, počet stran 47 

Tisk: VÚPSV, v. v. i. 

 

 

 

 

https://www.rilsa.cz 

https://www.rilsa.cz/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Abstrakt 

Hlavním cílem této studie je poskytnout přehled o vývoji mezd v podnikatelské 

sféře v České republice v období let 2014 až 2020 se speciálním důrazem na nejnižší 

mzdy. Data pro tento výzkum pocházejí od Ministerstva práce a sociálních věcí České 

republiky, přičemž výběrová šetření jsou zajišťována společností Trexima, spol. s r. o. 

Uvedená výběrová šetření jsou zacílena především na velké podniky, což vede 

ke značnému nadhodnocení charakteristik mzdové úrovně a jistému odchýlení 

od skutečného trhu práce České republiky, neboť problematika minimálních mezd se 

týká zejména malých firem. Další možné zkreslení zjištěných výsledků způsobuje 

skutečnost, že ve vstupním souboru celkově výrazně převažují muži nad ženami, 

přestože otázka minimálních mezd se týká především žen. 

Studie je zaměřena na vývoj charakteristik mzdových rozdělení celkového 

souboru v členění podle pohlaví a nejvyššího dosaženého vzdělání. Jedná se o charakte-

ristiky mzdové úrovně (průměrná mzda, mediánová mzda a mediálová mzda) a mzdové 

diversifikace (Giniho index). Speciální pozornost je věnována mzdové distribuci 

z hlediska decilů. Studie sleduje vývoj celých mzdových rozdělení v členění podle pohlaví 

a nejvyššího dosaženého vzdělání ve sledovaném období. Modely mzdových rozdělení 

byly konstruovány s využitím tříparametrických lognormálních křivek a metody maxi-

mální věrohodnosti bodového odhadu parametrů, přičemž počátek lognormálních křivek 

byl odhadnut prostřednictvím minimální mzdy v daném roce. 

Bylo zjištěno, že mzdová rozdělení žen se vyznačují výrazně nižší polohou 

i diversifikací, což vyplývá rovněž ze skutečnosti, že mzdová rozdělení žen jsou 

špičatější a více kladně zešikmená než mzdová rozdělení mužů. V případě žen tedy 

převládají nižší hodnoty mezd oproti mzdám mužů. 

Následující část studie je zaměřena na zaměstnance, kteří v příslušném roce 

pobírali hrubou měsíční mzdu v intervalu, jehož dolní hranici představuje minimální 

mzda v uvažovaném roce a horní je tvořena 1,1násobkem této minimální mzdy. Cílem 

této části studie bylo identifikovat zaměstnance, kteří jsou nejvíce ohrožení fenoménem 

minimální mzdy z hlediska věku zaměstnance, okresu výkonu práce, povolání 

zaměstnance a v případě cizinců rovněž z hlediska jejich státní příslušnosti. 

Výsledky ukazují, že z hlediska věku jsou problémem minimální mzdy ohroženi 

především zaměstnanci ve věkových intervalech 55 až 59 let, 50 až 54 let a 45 až 49 

let. Z hlediska okresu výkonu práce bylo zjištěno, že nejvíce zaměstnanců pobírajících 

mzdu na úrovni minimální mzdy je zejména v největších městech České republiky 

(Praha, Brno, Ostrava). Tento fakt má však přímou souvislost s vysokou koncentrací 

zaměstnanců v těchto velkých městech. Dalšími problémovými okresy jsou okresy na 

severu Moravy, jmenovitě Karviná, Frýdek-Místek, dále okresy v Karlovarském 

a Ústeckém kraji, jmenovitě Sokolov, Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Jedná 

se o oblasti, které z hlediska trhu práce standardně patří mezi problematické. Z hlediska 

povolání zaměstnance bylo zjištěno, že problémem minimální mzdy jsou nejvíce ohroženi 

pracovníci zaměstnaní na pracovních pozicích manipulačních dělníků ve výrobě, 

ostatních uklízečů a pomocníků, pomocníků v kuchyni, pomocných dělníků ve výrobě, 

pracovníků ostrahy, strážných, uklízečů a pomocníků v administrativních objektech, 

uklízečů a pomocníků ve zdravotnických a sociálních zařízeních, uklízečů výrobních 

prostor (kromě potravinářské a farmaceutické výroby) a skladů, uklízečů prodejních 

prostor a vrátných. Dále bylo zjištěno, že v České republice jsou zaměstnáni pracovníci 

ze 144 zemí světa, z nichž minimální mzdou jsou nejvíce ohroženi pracovníci původem 

ze Slovenska, Polska, Ukrajiny, Bulharska a Rumunska. 

 

Klíčová slova: ČR; mzdy; minimální mzda; vývoj; Giniho index; modely mzdových 

rozdělení; šetření; malé firmy; zaměstnanci; příjmy; nerovnost. 



Abstract 

The main objective of this study is to provide an overview of the development 

of wages in the business sphere in the Czech Republic between 2014 and 2020, focusing 

particularly on the lowest levels of wages. The data used in the research was provided 

by the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, while the sample 

survey information was provided by Trexima spol. s r. o. The sample surveys were aimed 

primarily at large companies, which resulted in a considerable overestimation of the 

characteristics of the wage level and a certain degree of deviation from the real situation 

in the Czech labour market, since the issue of minimum wages concerns mainly smaller 

companies. A further source of the distortion of the obtained results was related to the 

fact that, overall, men significantly predominate over women in the survey data, whereas 

the issue of minimum wages mainly concerns women. 

The study focused on the development of the wage distribution characteristics 

of the group as a whole as broken down by gender and the highest attained level 

of education in terms of the characteristics of the wage level (average wage, median 

wage and medial wage) and the wage diversification (Gini index). Particular attention 

was devoted to the wage distribution in terms of deciles. The study tracks the 

development of the wage distribution as a whole as broken down by gender and highest 

attained level of education over the monitored period. Wage distribution models were 

constructed using three-parameter lognormal curves and the point parameter estimation 

maximum likelihood method, with the origin of the lognormal curves estimated via the 

minimum wage in a given year. 

It was determined that the wage distributions of women are characterised by 

significantly lower positions and diversification, which results from the fact that the wage 

distributions of women are sharper and more positively skewed than those of men. 

Thus, in the case of women, lower wage values prevail compared to the wages of men. 

The subsequent part of the study focuses on employees who, in the relevant 

year, received a gross monthly wage in an interval the lower limit of which comprises 

the minimum wage in the year under consideration and the upper limit is 1.1 times the 

respective minimum wage. The aim of this part of the study was to identify those 

employees who are most at risk of the minimum wage phenomenon in terms of the age 

of the employee, the region in which the work is performed, the occupation of the 

employee and, in the case of foreigners, their nationality. 

The results revealed that, in terms of age, employees in the age ranges 55 to 59 

years, 50 to 54 years and 45 to 49 years are especially at risk of the minimum wage 

phenomenon. From the point of view of the region in which the work is performed, it was 

found that the highest number of employees who receive remuneration at the minimum 

wage level work in the largest cities of the Czech Republic (Prague, Brno, Ostrava). 

However, this fact is directly related to the high concentration of employees who work 

in these large cities. Other problem districts were found to be located in the north of 

Moravia, i.e. Karviná and Frýdek-Místek, and districts in the Karlovy Vary and Ústí 

regions, i.e. Sokolov, Chomutov, Most, Teplice and Ústí nad Labem. These comprise 

areas which are known to be problematic concerning the labour market. From the point 

of view of the employee’s profession, workers employed in the following positions were 

found to be most at risk of receiving the minimum wage: production line workers, 

cleaners and cleaning assistants, kitchen and production assistants, security workers, 

guards, cleaners and cleaning assistants in administrative buildings, cleaners and 

cleaning assistants in medical and social facilities, production area and warehouse 

cleaners (except for food and pharmaceutical production), sales area cleaners and 

gatehouse workers. Furthermore, it was found that persons from 144 countries 

worldwide are employed in the Czech Republic, of which workers from Slovakia, Poland, 

Ukraine, Bulgaria and Romania are most at risk of receiving the minimum wage. 



Klíčová slova: Czech Republic; wages; minimum wage; development; Gini index; wage 

distribution models; investigation; small businesses; employees; income; inequality. 
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Úvod 

Data v této studii zahrnují zaměstnance v oblasti podnikatelské sféry – pocházejí 

od Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, která pro ně sbírá společnost 

Trexima, spol. s r. o. (dále jen „Trexima“). Výběrová šetření společnosti Trexima jsou 

orientována především na velké podniky, což vede ke značnému nadhodnocení 

charakteristik mzdové úrovně a jistého odchýlení od skutečného trhu práce České 

republiky, neboť problematika minimálních mezd se týká především malých firem. 

Studie obsahuje základní popisné charakteristiky, vývoj mzdových rozdělení 

v čase, míru ohrožení minimální mzdou podle věkových kohort, místa zaměstnání 

a profese (zaměstnání) a přehled zaměstnanců pobírajících minimální mzdu podle země 

původu. Veškeré výstupy vychází z dat z let 2014 až 2020. 

Struktura poskytnutých dat je vychýlena k velkým podnikům. Z tohoto důvodu 

nejsou data reprezentativní pro celý trh práce České republiky. Zastoupení podniků 

s menším počtem zaměstnanců se extrémně rychle snižuje (exponenciálně). Přesto lze 

říci, že data poskytují jedinečný a jediný obraz problematiky minimální mzdy části 

českého trhu práce, který zachycují data. Jinými slovy neexistují lepší data o českém 

trhu práce, než z těchto dostupných dat. 
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1. Charakteristika datového souboru 

Z hlediska výběrových šetření společnosti Trexima jsou v případě mzdové sféry 

a sektoru nefinančních podniků a domácností (podnikatelů ‒ fyzických osob) ze 100 % 

obsaženy pouze podniky, které mají aspoň 250 zaměstnanců. Menší podniky jsou 

podreprezentovány, jak již bylo výše uvedeno. Středně velké podniky v rozmezí 50 až 

249 zaměstnanců jsou zastoupeny jen z 15 % a podniky v rozmezí 10 až 49 

zaměstnanců jen ze 4,5 %. Tyto výběry se obměňují metodou rotujícího panelu 

s periodou rotace devět let, tzn. K jejich plné obměně dojde jednou za devět let. 

Nejmenší podniky, které zaměstnávají od 1 do 9 zaměstnanců jsou zastoupeny jen 

z 1,2 %, přičemž sběr dat u těchto podniků je prováděn pouze jednou za čtyři roky. 

Autorům se nepodařilo získat informaci, zda poskytnutá data obsahují šetření 

mikrosubjektů. 

Data jsou dostupná vždy za pololetí a za celý rok, a to za období let 2014 až 2020. 

Výstupy jsou vypočteny z dat za celý rok. V textu figurují následující druhy proměnných.  

 

Mzda 

Z hlediska definice společnosti Trexima, proměnná mzda představuje mzdu 

zúčtovanou v jednotlivých měsících od počátku roku do konce sledovaného období. Jedná 

se o peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstna-

vatelem zaměstnanci za práci. Za mzdu se nepovažují plnění poskytovaná podle 

zvláštních předpisů v souvislosti se zaměstnáním – zejména náhrada mzdy, odstupné, 

cestovní náhrady, výnosy z kapitálových podílů (akcií) nebo obligací a odměna 

za pracovní pohotovost. Nezahrnují se ani plnění, která nemají charakter mzdy za práci 

(např. odměny za pracovní a životní jubilea, odměny při narození dítěte, odměny při 

odchodu do důchodu aj.). 

V této studii byla vypočtena hrubá měsíční mzda (podle výpočetních algoritmů 

ISPV) jako součet proměnných mzda, náhrady a pracovní pohotovost, které jsou 

vyděleny přepočtenými měsíci. Na základě takto definované proměnné mzdy, byla za 

každého zaměstnance zvlášť vypočítána jeho měsíční mzda, která představuje stěžejní 

zkoumanou proměnnou. 

 

Pohlaví 

Proměnná pohlaví představuje standardní členění na muže a ženy. 

 

Vzdělání 

V rámci proměnné vzdělání je identifikováno nejvyšší dosažené vzdělání zaměst-

nance podle klasifikace vzdělání Českého statistického úřadu (klasifikace kmenových 

oborů vzdělání), viz tabulka č. 1. Ve studii však bylo využito seskupení patnácti kategorií 

do pouhých pěti, které Český statistický úřad tímto způsobem sám prezentuje,1 viz 

tabulka č. 2.“ 

 

                                                           
1  Toto seskupení dostupné z https://www.czso.cz/csu/czso/struktura-mezd-zamestnancu-2020 
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Tabulka č. 1 Vzdělání 

Označení Název 

A 
Bez vzdělání 
Nedokončený první stupeň základní školy 

B 
Neúplné základní vzdělání 
Dokončený první stupeň základní školy 

C 
Základní vzdělání 
Dokončená základní škola, jednoletá a dvouletá praktická škola 

D 
Nižší střední vzdělání 

Tříletá příprava v praktické škole 

E 
Nižší střední odborné vzdělání 
Vzdělávací programy učilišť, odborných učilišť 

H 
Střední odborné vzdělání s výučním listem 
Absolventi nematuritních vzdělávacích programů poskytujících výuční list, s výjimkou 
programů uvedených v bodě E 

J 
Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu 
Absolventi středoškolských nematuritních vzdělávacích programů neposkytujících výuční 
list 

K 
Úplné střední všeobecné vzdělání 
Všeobecné (gymnaziální) vzdělání s délkou studia čtyři roky 

L 

Úplné střední odborné vzdělání s výučním listem i maturitou 
Absolventi vzdělávacích programů středních odborných učilišť ukončených maturitou 
a vzdělávacích programů středních odborných učilišť i středních odborných škol pro 
absolventy tříletých učebních oborů ukončených maturitou 

M 
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou bez vyučení 
Absolventi vzdělávacích programů ukončených maturitou, s výjimkou programů 
uvedených v bodech K a L; pomaturitní studium kvalifikační 

N 
Vyšší odborné vzdělání 
Absolventi vzdělávacích programů vyšších odborných škol 

P Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři 

R 
Bakalářské vzdělání 
Vysokoškolské vzdělání dosažené absolvováním bakalářských studijních programů 
vysokých škol 

T 

Vysokoškolské vzdělání 
Absolventi magisterských studijních programů vysokých škol (zkratky udělovaných titulů: 
Mgr., MgA., Ing. Arch., MUDr., MDDr., MVDr., po vykonání rigorózní zkoušky Pharm.Dr., 
JUDr., PhDr., RNDr., ThLic., ThDr.) 

V 

Vysokoškolské doktorské vzdělání 
Vysokoškolské doktorské vzdělání dosažené absolvováním studia v doktorském studijním 
programu, postgraduální studium a vědecká výchova (zkratky udělovaných titulů: Ph.D., 
Dr., CSc.) 

Zdroj: https://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Prirucka.aspx  

 

Tabulka č. 2 Vzdělání v třídění dle webových stránek Českého statistického 

úřadu 

Dosažené vzdělání Označení skupiny 

Základní a nedokončené A, B, C 

Střední bez maturity D, E, H, J 

Střední s maturitou K, L, M 

Vyšší odborné a bakalářské N, P, R 

Vysokoškolské T, V 

Zdroj: www.czso.cz 

 

Rok narození 

Uvádí se rok narození zaměstnance ve formátu „RRRR“. 



1. Charakteristika datového souboru 

 

 

10 

Místo výkonu práce 

Tato proměnná uvádí okres pracoviště daného pracovního poměru zaměstnance, 

který je sjednán v pracovní smlouvě. Pro analýzu je nutné mít na paměti, že okres místa 

výkonu práce zaměstnance se nemusí shodovat s místem trvalého nebo přechodného 

bydliště. 

 

Zaměstnání 

Jedná se o klasifikaci příslušného pracovního poměru zaměstnance podle 

klasifikace Českého statistického úřadu (klasifikace CZ-ISCO). Uvedená klasifikace je 

v platnosti od 1. ledna 2011 a je závazná pro všechna statistická zjišťování. Pětimístný 

kód se přiřazuje podle převážně vykonávaného zaměstnání. 

 

Státní občanství 

Uvádí se státní občanství podle klasifikace zemí Českého statistického úřadu. 

 

Proměnné uvedené v této kapitole jsou využity pro ilustraci vývoje charakteristik 

mzdových rozdělení celkového souboru. 
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2. Vývoj charakteristik mzdových rozdělení 

celkového souboru 

Data poskytují přesné informace o trhu práce za velké podniky. Se zmenšujícím 

se počtem zaměstnanců, informace méně vypovídají o trhu práce. Tento fakt se týká 

všech charakteristik, které budou v této kapitole prezentovány. 

První informací, která je standardně prvně představována, je velikost průměrné 

a mediánové mzdy. Využívá se pro základní zachycení vývoje trendu odměny za práci. 

Je nutné upozornit, že ji nelze vnímat bez dalších ekonomických ukazatelů, jako jsou 

ekonomický růst, nezaměstnanost, inflace atd. 2  Tabulka č. 3 nabízí průměrné 

a mediánové mzdy ve sledovaném období let 2014 až 2020. Z této tabulky je patrná 

podstatně nižší mediánová mzda zaměstnance oproti průměrné mzdě, což ukazuje na 

kladné zešikmení mzdového rozdělení, které je standardní. Více pracovníků je nakupeno 

na levé straně, tedy s hodnotou mzdy nižší, než je průměrná. Tabulka rovněž obsahuje 

celkové zastoupení mužů a žen v datech. Z dat je zřejmé, že muži jsou zastoupení 

v každém sledovaném roce v podstatně vyšší míře než ženy. Poměr mezi nimi není nikdy 

nižší než 3:2. Jedná se o další vychýlení v datech, na které je nutné upozornit. Tato 

skutečnost je ještě důležitější ve vztahu k zaměstnancům, kteří pobírají minimální 

mzdu. Ženy jsou častější pobíratelé mzdy blízké minimální mzdy než muži.  

 

Tabulka č. 3 Průměrná a mediánová hrubá měsíční mzda (v Kč) v období let 

2014 až 2020 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Průměrná mzda 32 948 34 284 35 627 37 709 40 754 43 144 45 996 

Mediánová mzda 26 884 28 029 29 231 31 214 33 867 35 956 38 104 

Počet mužů 537 093 540 395 542 089 546 392 542 191 566 878 535 414 

Počet žen 347 373 347 412 348 127 352 327 355 964 368 696 324 541 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Po informacích o vývoji průměrné a mediánové mzdě se nejčastěji uvádí stupeň 

nejvýše dosaženého vzdělání. Empirické poznatky prokázali, že výše odměny za práci 

je pozitivně korelována se stupněm vzdělání.3  Tabulka č. 4 zobrazuje počet zaměstnanců 

v rámci jednotlivých stupňů vzdělání v datech v období let 2014 až 2020.  

  

                                                           
2  Ekonomické ukazatele, které dávají do širších souvislostí důvod mzdového vývoje v České republice, lze 

dohledat na webových stránkách Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí České 
republiky. 

3  Není vyloučena samozřejmě výjimka. 
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Tabulka č. 4 Rozsahy výběrových souborů (v počtech zaměstnanců) v období let 

2014 až 2020 podle nejvyššího dosaženého vzdělání 

Dosažené vzdělání Pohlaví 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Základní 
a nedokončené 

Muži 27 263 28 084 25 422 26 649 25 656 28 226 31 207 

Ženy 27 634 26 862 24 354 24 483 22 697 23 773 22 657 

Střední bez maturity 
Muži 227 089 224 476 218 008 215 475 211 410 215 448 196 810 

Ženy 109 005 107 639 105 243 104 893 105 788 108 446 88 382 

Střední s maturitou 
Muži 172 209 174 555 175 402 178 462 178 033 187 640 179 236 

Ženy 146 540 146 124 144 774 146 456 148 051 151 956 134 737 

Vyšší odborné 
a bakalářské 

Muži 14 864 16 125 17 833 19 286 20 661 23 192 24 365 

Ženy 16 323 18 000 19 407 20 861 22 446 24 564 24 099 

Vysokoškolské 
Muži 91 879 93 062 95 243 96 740 96 299 102 558 99 888 

Ženy 45 447 46 269 48 309 49 641 51 160 55 172 52 372 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Celkově ve vstupním souboru převažují muži. Nejvíce tuto skutečnost potvrzuje 

nadproporcionální zastoupení mužů nad ženami u kategorie střední vzdělání bez matu-

rity v celém sledovaném období. Podobný poměr je rovněž u kategorie vysokoškolské 

vzdělání, i když v nižších absolutních hodnotách. V menší míře se tento efekt ještě 

projevuje u kategorie střední vzdělání s maturitou. Na druhou stranu vyšší zastoupení 

žen je v roce 2014 u kategorie základní a nedokončené vzdělání a u kategorie vyšší 

odborné a bakalářské vzdělání v letech 2014 až 2019 (v roce 2020 je již vyšší počet 

mužů). 

Data získaná pro projekt mají oproti datům Českého statistického úřadu4 rozdíly 

ve vzdělanostní struktuře. V datech je ve vyšší míře zastoupena kategorie střední 

vzdělání bez maturity a střední vzdělání s maturitou u mužů. Lze tedy předpokládat, 

že v datech jsou zachyceni ve vyšší míře muži manuálně pracující. Na druhou stranu 

oproti datům Českého statistického úřadu jsou v nižší míře zachyceny ženy vzdělané 

v kategoriích vyšší odborné a bakalářské vzdělání a vysokoškolské vzdělání. Zastoupení 

žen v zaměstnáních vyžadující vyšší stupeň vzdělání (kvalifikace a odbornost) je nižší. 

Tabulka č. 5 nabízí vývoj průměrné, mediánové a mediálové hrubé měsíční mzdy 

v období let 2014 až 2020 podle pohlaví a nejvyššího dosaženého vzdělání. V tabulce je 

vidět srovnání tří mzdových charakteristik. Průměr a medián není třeba představovat. 

Logika mediálu bude vysvětlena. Mediál je 50% tantil. Výběrové tantily jsou založeny 

na uspořádaném výběru, tj. výběrové hodnoty je třeba nejprve uspořádat do neklesající 

řady hodnot. Dále je v takto uspořádané řadě hodnot třeba vypočítat uvažované 

proměnné kumulativní součty. P% tantilem uvažované proměnné je taková hodnota, 

která rozděluje všechna pozorování v uspořádaném výběru na dvě části: součet hodnot 

menších nebo rovných P% tantilu tvoří P % z celkového součtu všech hodnot uvažované 

proměnné. Z této definice lze odvodit, že mediál lze použít jako rozumnou 

charakteristiku úrovně mezd, protože zaměstnanci se mzdou nižší nebo rovnou mediálu 

dostávají polovinu celkové sumy mzdy ve výběru, domácnosti se mzdou vyšší nebo 

rovnou mediálu dostávají druhou polovinu celkové sumy mzdy ve výběru. 

  

                                                           
4  Statistiky dosaženého vzdělání zaměstnance dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/struktura-mezd-

zamestnancu-2020 
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Tabulka č. 5 Hrubé měsíční mzdy (v Kč) v období let 2014‒2020 podle 

nejvyššího dosaženého vzdělání 

Dosažené vzdělání Pohlaví 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Průměrné hrubé měsíční mzdy 

Základní 
a nedokončené 

Muži 24 364 25 560 26 057 28 073 30 762 32 445 34 462 

Ženy 18 774 19 695 20 559 22 357 24 364 26 081 28 284 

Střední bez maturity 
Muži 26 742 28 137 29 143 31 264 34 123 36 065 37 520 

Ženy 19 519 20 460 21 621 23 490 25 610 27 274 29 000 

Střední s maturitou 
Muži 35 909 37 414 38 598 40 736 44 024 46 290 48 116 

Ženy 27 103 27 942 29 057 30 765 33 124 35 199 37 905 

Vyšší odborné 
a bakalářské 

Muži 45 555 47 298 49 094 51 421 55 043 58 151 61 531 

Ženy 31 254 32 022 33 140 35 321 38 235 41 025 45 099 

Vysokoškolské 
Muži 66 180 67 974 68 831 70 923 75 425 78 349 81 694 

Ženy 46 679 47 610 48 287 50 041 53 347 56 008 59 669 

Mediánové hrubé měsíční mzdy 

Základní 
a nedokončené 

Muži 23 230 24 319 25 222 27 290 29 684 31 253 32 568 

Ženy 17 811 18 666 19 790 21 502 23 432 25 170 27 246 

Střední bez maturity 
Muži 25 693 26 869 27 917 29 953 32 626 34 442 35 802 

Ženy 18 444 19 323 20 534 22 364 24 362 26 012 27 669 

Střední s maturitou 
Muži 31 543 32 805 33 946 35 851 38 788 40 913 42 516 

Ženy 24 817 25 634 26 602 28 330 30 426 32 333 34 685 

Vyšší odborné 
a bakalářské 

Muži 37 300 38 708 40 265 42 132 45 491 48 255 51 133 

Ženy 27 189 28 115 29 280 31 519 34 252 36 996 40 328 

Vysokoškolské 
Muži 50 544 52 095 53 151 55 316 59 314 62 265 65 298 

Ženy 38 404 39 058 39 565 41 079 44 048 46 581 49 697 

Mediálové hrubé měsíční mzdy 

Základní 
a nedokončené 

Muži 25 581 26 682 27 252 29 426 32 021 33 718 35 151 

Ženy 19 759 20 751 21 563 23 452 25 194 26 869 28 954 

Střední bez maturity 
Muži 27 852 29 193 30 172 32 296 35 171 37 106 38 389 

Ženy 20 302 21 236 22 361 24 224 26 259 27 856 29 511 

Střední s maturitou 
Muži 36 676 38 154 39 251 41 366 44 655 47 027 48 657 

Ženy 27 982 28 849 29 834 31 516 33 905 36 079 38 902 

Vyšší odborné 
a bakalářské 

Muži 47 917 49 972 52 074 54 338 58 207 61 171 64 981 

Ženy 31 286 31 846 36 921 37 214 38 410 41 486 46 108 

Vysokoškolské 
Muži 74 072 75 954 76 486 78 351 83 359 86 363 90 063 

Ženy 49 333 50 321 50 912 52 541 55 722 58 430 62 506 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Tabulka č. 5 ukazuje na výrazně nižší mzdy žen oproti mužům u všech tří 

sledovaných charakteristik v celém spektru sledovaného období a ve všech kategoriích 

nejvyššího dosaženého vzdělání.  V žádné kategorii, sledovaného roku či typu mzdy, 

neexistuje situace, kdy by ženy brali více než muži. Lze dokonce tvrdit, že rozdíly 

v neprospěch žen se v průběhu času a s rostoucím vzděláním zvyšují.  

Jak bylo výše uvedeno, pro mzdová rozdělení je typické kladné zešikmení těchto 

rozdělení. Mezi průměrnou, mediánovou a mediálovou mzdou je typické následující 

pořadí: medián < průměr < mediál. 
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Následující text se zaměří na problematiku perspektivou Giniho indexu. Proble-

matika Giniho indexu souvisí se známou Lorenzovou křivkou, viz graf č. 1, na němž 

představuje Lorenzova křivka oblouk označený šipkou. Zde jsou také uvedeny dvě 

extrémní možnosti tvaru Lorenzovy křivky pro extrémní nivelizaci (nulové koncentraci), 

kdy všichni zaměstnanci mají stejnou mzdu (přepona pravoúhlého trojúhelníku – 

uhlopříčka), a pro extrémní diverzifikaci (maximální možné koncentraci), kdy jednomu 

zaměstnanci přísluší veškerá mzda (odvěsny spodního pravoúhlého trojúhelníku). 

Lorenzova křivka je zakreslena do pravoúhlého grafu se dvěma stupnicemi od 0 

do 100 %. Na vodorovné ose jsou kumulativní relativní četnosti (v procentech) 

statistických jednotek, které jsou nositeli sledované proměnné. V daném případě jsou 

nositeli hrubých měsíčních mezd zaměstnanci. Na svislé ose jsou kumulativní relativní 

četnosti (v procentech) koncentrované proměnné. V daném případě je koncentrovanou 

proměnnou hrubá měsíční mzda zaměstnance (v Kč). Souřadnice bodů na Lorenzově 

křivce tedy tvoří kumulativní relativní četnosti (v procentech) statistických jednotek, 

které jsou nositeli sledované proměnné, a jim příslušející kumulativní relativní četnosti 

(v procentech) koncentrované proměnné. V případě úplné nivelizace splývá Lorenzova 

křivka s úhlopříčkou grafu, což znamená, že na každou statistickou jednotku připadá 

stejně z celkového součtu hodnot sledované proměnné (všichni zaměstnanci mají 

stejnou mzdu). Čím více se Lorenzova křivka prohýbá, tím větší je diverzifikace 

zkoumané proměnné, tj. koncentrace poměrně velké části z celkového součtu hodnot 

sledované proměnné, do malého počtu statistických jednotek. V případě úplné 

diverzifikace se Lorenzova křivka promění ve dvě navzájem na sebe kolmé úsečky, tj. 

splyne s vodorovnou osou a pravým okrajem grafu, což znamená, že úhrnný součet 

hodnot koncentrované proměnné je soustředěn pouze do jedné statistické jednotky 

(veškerá mzda připadá jednomu zaměstnanci). 

Charakteristikou diversifikace je potom poměr obsahu plochy mezi úhlopříčkou 

grafu a Lorenzovou křivkou k ploše celého trojúhelníku pod úhlopříčkou a nazývá se 

Giniho koeficient: 

 

             𝐺𝐾 =  
𝜆

𝜔+𝜆
                         

 (1) 

 

Při extrémní nivelizaci nabývá Giniho koeficient hodnoty nula. Při extrémní 

diverzifikaci nabývá Giniho koeficient hodnoty jedna. Giniho koeficient tedy nabývá 

hodnot z intervalu <0; 1>. 
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Graf č. 1 Lorenzova křivka 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

V případě mzdových rozdělení se hodnota Giniho koeficientu pohybuje od nuly 

při extrémní nivelizaci (nulové diversifikaci), kdy všichni zaměstnanci mají stejnou 

mzdu, do jedné při extrémní diverzifikaci (maximální možné koncentraci), kdy jednomu 

zaměstnanci přísluší veškerá mzda. Giniho koeficient vynásobený stem se nazývá Giniho 

index, který může nabývat hodnot z intervalu <0 %; 100 %>. Giniho koeficient a Giniho 

index jsou považovány za jeden z nejvhodnějších indikátorů měření nerovností mezd 

a příjmů. 

Tabulka č. 6 představuje vývoj Giniho indexu hrubé měsíční mzdy v období let 

2014 až 2020 podle pohlaví a nejvyššího dosaženého vzdělání.  

 

Tabulka č. 6 Giniho index hrubé měsíční mzdy (v %) v období let 2014 až 2020 

podle nejvyššího dosaženého vzdělání 

Dosažené vzdělání Pohlaví 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Základní 
a nedokončené 

Muži 24,03 23,70 16,40 15,44 15,48 15,52 21,31 

Ženy 18,63 18,40 15,64 15,36 14,94 14,71 16,22 

Střední bez maturity 
Muži 18,46 20,03 16,53 16,21 16,19 16,18 16,10 

Ženy 18,17 17,36 15,97 15,56 15,52 14,92 14,46 

Střední s maturitou 
Muži 30,24 29,97 28,41 27,68 27,46 26,36 25,75 

Ženy 23,38 23,83 23,36 21,72 22,42 20,97 20,68 

Vyšší odborné 
a bakalářské 

Muži 33,69 33,91 32,82 32,26 31,85 31,26 31,05 

Ženy 26,39 25,83 24,14 24,21 23,21 22,65 23,45 

Vysokoškolské 
Muži 39,40 39,20 38,15 37,56 37,03 35,83 35,24 

Ženy 32,82 33,04 32,39 31,95 31,12 30,83 30,64 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Z tabulky je patrné, že Giniho index nabývá více méně vyšších hodnot u mzdo-

vých rozdělení mužů než u mzdových rozdělení žen. U mužů se tak objevuje vyšší 

diverzifikace v mzdovém rozdělení v rámci jednotlivých kategorií vzdělání. Stejně je 

tomu tak i pro celé zastoupení pohlaví muži. Naopak mzdy žen jsou více nivelizované.  

Giniho index poodkryl míru rozdělení mezd ve společnosti podle pohlaví 

a vzdělání. Následující tabulka skýtá přehled ohledně vývoje distribuce mzdových 

rozdělení z hlediska mzdových decilů v období let 2014 až 2020 podle pohlaví 

a nejvyššího dosaženého vzdělání. Pátý decil představuje 50% kvantil, neboli medián, 

jehož hodnoty již byly uvedeny výše. Z tohoto důvodu je v rámci tabulek prezentujících 

decily vynechán pátý decil. 

 

Tabulka č. 7 Decily hrubé měsíční mzdy (v Kč) v období let 2014 až 2020 podle 

nejvyššího dosaženého vzdělání 

Dosažené vzdělání Pohlaví 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

První decil 

Základní 
a nedokončené 

Muži 14 388 15 279 16 564 18 014 20 256 21 422 23 024 

Ženy 11 595 12 263 13 142 14 498 16 153 17 406 19 270 

Střední bez maturity 
Muži 17 552 18 444 19 601 21 076 23 047 24 402 25 726 

Ženy 12 562 13 203 14 357 15 848 17 451 18 847 20 398 

Střední s maturitou 
Muži 20 301 21 284 22 451 24 136 26 116 27 736 28 941 

Ženy 16 258 16 852 17 869 19 319 20 898 22 458 24 115 

Vyšší odborné 
a bakalářské 

Muži 23 011 23 728 24 873 26 723 28 445 30 320 32 051 

Ženy 19 078 19 655 20 577 22 233 24 070 25 948 27 759 

Vysokoškolské 
Muži 28 662 29 465 30 406 31 612 33 856 35 566 37 281 

Ženy 23 802 24 306 25 013 26 379 28 366 30 048 31 868 

Druhý decil 

Základní 
a nedokončené 

Muži 17 658 18 685 19 824 21 482 23 504 24 852 26 327 

Ženy 13 504 14 076 15 288 16 719 18 639 20 143 22 056 

Střední bez maturity 
Muži 20 278 21 302 22 343 24 038 26 202 27 711 28 985 

Ženy 14 327 15 082 16 306 17 872 19 566 21 106 22 766 

Střední s maturitou 
Muži 23 595 24 632 25 741 27 583 29 884 31 602 32 897 

Ženy 18 831 19 507 20 450 21 990 23 672 25 277 26 977 

Vyšší odborné 
a bakalářské 

Muži 26 820 27 921 28 969 30 833 33 009 35 203 37 178 

Ženy 21 369 22 235 23 140 25 059 27 019 29 452 31 253 

Vysokoškolské 
Muži 34 184 35 196 36 131 37 684 40 406 42 529 44 625 

Ženy 27 606 28 111 28 842 30 266 32 540 34 485 36 573 

Třetí decil 

Základní 
a nedokončené 

Muži 19 730 20 824 21 853 23 658 25 750 27 149 28 533 

Ženy 15 057 15 735 16 952 18 380 20 332 22 034 24 022 

Střední bez maturity 
Muži 22 240 23 325 24 352 26 195 28 481 30 125 31 430 

Ženy 15 838 16 585 17 789 19 401 21 196 22 823 24 429 

Střední s maturitou 
Muži 26 306 27 393 28 494 30 344 32 890 34 744 36 192 

Ženy 20 900 21 614 22 536 24 120 25 929 27 626 29 470 

Vyšší odborné 
a bakalářské 

Muži 30 262 31 295 32 527 34 419 37 001 39 391 41 563 

Ženy 23 408 24 234 25 208 27 258 29 400 31 546 34 301 

Vysokoškolské 
Muži 39 312 40 403 41 303 43 098 46 204 48 614 50 859 

Ženy 30 923 31 400 32 196 33 709 36 256 38 317 40 676 
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pokračování tabulky 

Dosažené vzdělání Pohlaví 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Čtvrtý decil 

Základní 
a nedokončené 

Muži 21 477 22 606 23 611 25 517 27 758 29 214 30 538 

Ženy 16 427 17 194 18 347 19 948 21 899 23 650 25 620 

Střední bez maturity 
Muži 23 983 25 088 26 116 28 083 30 550 32 287 33 617 

Ženy 17 138 17 900 19 117 20 856 22 780 24 415 26 015 

Střední s maturitou 
Muži 28 894 30 015 31 112 32 967 35 749 37 734 39 235 

Ženy 22 819 23 594 24 546 26 210 28 134 29 943 32 004 

Vyšší odborné 
a bakalářské 

Muži 33 584 34 837 35 968 38 057 40 990 43 586 46 092 

Ženy 25 274 26 137 27 230 29 415 31 813 34 241 37 159 

Vysokoškolské 
Muži 44 605 45 893 46 894 48 858 52 292 54 937 57 666 

Ženy 34 350 34 992 35 586 37 190 39 951 42 190 44 947 

Šestý decil 

Základní 
a nedokončené 

Muži 24 990 26 097 26 996 29 193 31 727 33 437 34 799 

Ženy 19 330 20 301 21 287 23 172 25 039 26 753 28 902 

Střední bez maturity 
Muži 27 519 28 815 29 899 32 023 34 881 36 802 38 151 

Ženy 19 943 20 873 22 093 24 005 26 062 27 744 29 463 

Střední s maturitou 
Muži 34 342 35 750 36 991 39 125 42 222 44 540 46 205 

Ženy 26 914 27 803 28 825 30 615 32 908 35 028 37 666 

Vyšší odborné 
a bakalářské 

Muži 41 780 43 392 45 289 47 310 50 877 53 839 57 214 

Ženy 29 510 30 319 31 458 34 008 36 926 40 006 43 988 

Vysokoškolské 
Muži 57 610 59 306 60 624 62 937 67 644 70 870 74 405 

Ženy 43 029 43 808 44 329 46 079 49 248 51 966 55 313 

Sedmý decil 

Základní 
a nedokončené 

Muži 26 974 28 237 29 044 31 339 34 168 35 912 37 255 

Ženy 21 013 22 058 23 069 25 051 26 973 28 637 30 780 

Střední bez maturity 
Muži 29 756 31 172 32 309 34 533 37 608 39 593 40 914 

Ženy 21 703 22 709 23 925 25 957 28 059 29 732 31 563 

Střední s maturitou 
Muži 37 877 39 411 40 638 42 962 46 474 49 078 50 789 

Ženy 29 426 30 288 31 410 33 329 35 903 38 322 41 251 

Vyšší odborné 
a bakalářské 

Muži 47 422 49 316 51 687 54 145 58 131 61 327 65 276 

Ženy 32 658 33 250 34 492 36 930 40 416 43 650 48 519 

Vysokoškolské 
Muži 67 616 69 661 70 887 73 453 78 616 82 079 86 054 

Ženy 48 947 49 883 50 632 52 589 56 006 58 952 63 088 

Osmý decil 

Základní 
a nedokončené 

Muži 29 782 31 111 31 854 34 226 37 546 39 234 40 626 

Ženy 23 145 24 285 25 195 27 355 29 389 31 100 33 309 

Střední bez maturity 
Muži 32 677 34 325 35 503 37 966 41 334 43 563 44 834 

Ženy 23 966 25 081 26 185 28 335 30 647 32 355 34 165 

Střední s maturitou 
Muži 43 242 44 920 46 191 48 661 52 520 55 471 57 705 

Ženy 32 892 33 782 34 997 36 966 39 866 42 651 46 368 

Vyšší odborné 
a bakalářské 

Muži 55 750 58 179 61 191 63 586 68 642 72 580 76 952 

Ženy 37 282 37 913 39 350 41 611 45 283 48 661 54 320 

Vysokoškolské 
Muži 83 315 85 562 86 607 89 115 95 124 99 313 103 637 

Ženy 57 740 58 732 59 878 61 884 66 130 69 384 74 010 
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pokračování tabulky 

Dosažené vzdělání Pohlaví 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Devátý decil 

Základní 
a nedokončené 

Muži 34 130 35 727 36 283 38 982 43 368 45 827 47 002 

Ženy 26 358 27 741 28 383 30 744 33 248 35 096 37 464 

Střední bez maturity 
Muži 36 891 38 794 39 985 43 129 47 460 50 205 51 785 

Ženy 27 503 28 792 29 910 32 169 34 855 36 757 38 633 

Střední s maturitou 
Muži 53 212 55 357 56 934 59 702 64 632 67 975 71 291 

Ženy 39 465 40 356 41 613 43 578 46 936 49 893 54 779 

Vyšší odborné 
a bakalářské 

Muži 73 714 76 601 80 232 82 355 88 537 93 683 99 010 

Ženy 46 450 47 524 49 429 51 421 55 563 59 149 65 681 

Vysokoškolské 
Muži 114 645 118 074 119 502 121 871 129 265 134 109 139 549 

Ženy 75 755 76 941 78 090 80 121 85 413 88 899 94 818 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Pro celkový přehled o vývoji mezd následuje série grafů, které dotvoří kompletní 

obraz mzdového rozdělení. Grafy č. 2 až 11 umožňují srovnání vývoje rozdělení hrubé 

měsíční mzdy mužů a žen podle nejvyššího dosaženého vzdělání v období let 2014 až 

2019.  

Jedná se o modely mzdových rozdělení zkonstruované na základě tříparametric-

kých lognormálních křivek, jejichž počátek byl odhadnut prostřednictvím nejmenší 

výběrové hodnoty xmin a zbývající dva parametry byly odhadnuty s využitím metody 

maximální věrohodnosti. Přesnost odhadu parametrů byla měřena na základě Akaikeho 

a Bayesovského informačního kritéria. 

Křivka hustoty pravděpodobnosti lognormálního rozdělení je asymetrická, kladně 

zešikmená, kdy medián mezd < mzdový průměr, což ukazuje, že v souborech převažují 

zaměstnanci s podprůměrnou mzdou oproti zaměstnancům s nadprůměrnou mzdou. 

Modus hustoty pravděpodobnosti leží spíše vlevo a křivka hustoty pravděpodobnosti je 

v případě kladně zešikmeného rozdělení protáhlejší více doprava. Celkový obsah plochy 

pod hustotou pravděpodobnosti je vždy roven jedné, což z matematického hlediska 

v daném případě znamená, že pravděpodobnost, že mzda zaměstnance nabude hodnoty 

rovné nebo větší, než je výběrová minimální hodnota xmin, je jedna (100 %). 

Pravděpodobnost, že mzda zaměstnance nabude hodnoty z nějakého stanoveného 

intervalu, je rovna obsahu plochy pod hustotou pravděpodobnosti v rámci tohoto 

intervalu. Jako výběrový protějšek teoretického modelového mzdového rozdělení si 

můžeme představit výběrové relativní četnosti zaměstnanců v předem stanovených, 

stejně širokých mzdových intervalech. 

Na základě obrázků 2 až 11 je možné konstatovat, že mzdová rozdělení žen 

oproti mzdovým rozdělením mužů jsou více kladně zešikmená, vyznačují se vyšší 

špičatostí, a naopak menší variabilitou. Z uvedených obrázků je rovněž patrná nižší 

poloha mzdových rozdělení žen oproti mzdovým rozdělením mužů. S rostoucí úrovní 

nejvyššího dosaženého vzdělání pozorujeme postupné zplošťování a nižší stupeň 

kladného zešikmení mzdových rozdělení mužů i žen společně s rostoucí variabilitou 

a úrovní mzdových rozdělení. Podobný efekt je patrný také v rámci vývoje jednoho 

mzdového rozdělení v čase.  
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Graf č. 2 Vývoj modelů mzdových rozdělení mužů (hrubá měsíční mzda 

zaměstnance v Kč) v období let 2014 až 2019: základní a nedokončené vzdělání 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf č. 3 Vývoj modelů mzdových rozdělení žen (hrubá měsíční mzda 

zaměstnance v Kč) v období let 2014 až 2019: základní a nedokončené 

vzdělání 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 4 Vývoj modelů mzdových rozdělení mužů (hrubá měsíční mzda 

zaměstnance v Kč) v období let 2014 až 2019: střední vzdělání bez maturity 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf č. 5 Vývoj modelů mzdových rozdělení žen (hrubá měsíční mzda 

zaměstnance v Kč) v období let 2014 až 2019: střední vzdělání bez maturity 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 6 Vývoj modelů mzdových rozdělení mužů (hrubá měsíční mzda 

zaměstnance v Kč) v období let 2014 až 2019: střední vzdělání s maturitou 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf č. 7 Vývoj modelů mzdových rozdělení žen (hrubá měsíční mzda 

zaměstnance v Kč) v období let 2014 až 2019: střední vzdělání s maturitou 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 8 Vývoj modelů mzdových rozdělení mužů (hrubá měsíční mzda 

zaměstnance v Kč) v období let 2014 až 2019: vyšší odborné a bakalářské 

vzdělání 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf č. 9 Vývoj modelů mzdových rozdělení žen (hrubá měsíční mzda 

zaměstnance v Kč) v období let 2014 až 2019: vyšší odborné a bakalářské 

vzdělání 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 10 Vývoj modelů mzdových rozdělení mužů (hrubá měsíční mzda 

zaměstnance v Kč) v období let 2014 až 2019: vysokoškolské vzdělání 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf č. 11 Vývoj modelů mzdových rozdělení žen (hrubá měsíční mzda 

zaměstnance v Kč) v období let 2014 až 2019: vysokoškolské vzdělání 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V datech byla empiricky prokázaná spojitost mezi úrovní vzdělání a odměnou 

za práci (mzdou). Nejvyšší benefit plyne z nejvyššího dosaženého vzdělání. Zvyšující se 

odměna za práci je však prokazatelná u každého vyššího dosaženého vzdělání.  

V následující části textu jsou uvedeny další přehledy, které přiblíží situaci na trhu 

práce v České republice, tak, jak je zachycují dostupná data. Data vykazují velkou míru 

nevyplněných proměnných nebo hodnot, které číselníky pro danou proměnnou 

neobsahovali. Celkové součty zaměstnanců tříděných podle různých hledisek proto 

nemusí úplně souhlasit, neboť v případě, že v datech chyběl u daného zaměstnance údaj 

o proměnné, podle které byli zaměstnanci tříděni, byl tento zaměstnanec vynechán. 

Tabulka č. 8 prezentuje četnosti mužů a žen ve výběrovém souboru jednotlivých 

let období 2014 až 2020 s hrubou měsíční mzdou v intervalu, jehož dolní mez 

představuje minimální mzda v uvažovaném roce a horní mez 1,1násobek této minimální 

mzdy, z hlediska pohlaví. Z uvedené tabulky je zřejmé, že problematika minimálních 

mezd postihuje ve větší míře ženy než muže, neboť četnosti žen s hrubou měsíční mzdou 

v uvedeném pásu jsou v celém zkoumaném spektru let 2014 až 2020 větší než četnosti 

mužů. Závažnost toho problému je zintenzivněna skutečností, že v datech je nejméně 

1,5krát více můžu než žen, viz tabulka č. 3. 

 

Tabulka č. 8 Počet mužů a žen ve výběrovém souboru s hrubou měsíční mzdou 

v intervalu od minimální mzdy v daném roce do 1,1násobku minimální mzdy 

v tomto roce v období let 2014 až 2020 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Muži 1 589 2 471 1 481 1 318 1 256 1 417 1 355 

Ženy 1 752 2 503 1 979 1 897 1 842 2 199 1 796 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Vedle rozdělení dle pohlaví je nutné se podívat i na věkovou strukturu 

zaměstnanců. V zahraničí jsou zpravidla vystaveni minimální mzdě mladí lidé, kteří 

nemají pracovní zkušenosti a dovednosti, přičemž tento nedostatek nedokáží 

vykompenzovat vzděláním. Tabulka č. 9 ukazuje počty zaměstnanců, jejichž hrubá 

měsíční mzda leží v intervalu od minimální mzdy v daném roce do 1,1násobku této 

minimální mzdy, rozdělených do pětiletých věkových intervalů zaměstnanců v letech 

2014 až 2020. 

Věkové kategorie jsou označeny barvami ve stylu semaforu.5 Nejvíce ohrožená 

věková kategorie minimální mzdou je označena nejtmavší červenou barvou. Postupně 

světlající červená barva znázorňuje posun směrem k věkovým kategoriím, které 

minimální mzda ohrožuje v menší míře. Po červené barvě následuje pásmo bílé barvy. 

Úplným protipólem k červeně barvě je barva zelená, která představuje věkové kategorie 

vystavené minimální mzdě v nejnižší četnosti. Věková kategorie označená tmavě 

zelenou barvou je minimální mzdě vystavena s absolutně nejnižší četností. Toto 

semaforové rozdělení platí pro sledovaný rok 2014. V následujících sledovaných letech 

2015 až 2020 je zachováno pořadí barev z roku 2014, aby byl demonstrován vývoj 

v čase. Je tak zachyceno, jak se situace odměňování minimální mzdou ve věkových 

kategoriích v čase měnila.  

  

                                                           
5  Žlutá barva je nahrazena bílou. 
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Tabulka č. 9 Pořadí věkových kategorií6 (délka věkového intervalu je pět let, 

krajní intervaly jsou otevřené) v letech 2014 až 2020 s největším počtem 

zaměstnanců pracujících za téměř minimální mzdu  

Pořadí Země 
Počet 
zam. 

 
Pořadí Země 

Počet 
zam. 

2014 

s hrubou měsíční mzdou v intervalu 
od 8 500 Kč do 9 350 Kč: 

3 340 zaměstnanců, z toho 1 589 
mužů a 1 751 žen 

 

2015 

s hrubou měsíční mzdou v intervalu 
od 9 200 Kč do 10 120 Kč: 

4 974 zaměstnanců, z toho 2 471 
mužů a 2 503 žen 

1. 55‒59 let (narození: 1955‒1959) 549  1. 55‒59 let (narození: 1956‒1960) 773 

2. 50‒54 let (narození: 1960‒1964) 516  2. 50‒54 let (narození: 1961‒1965) 756 

3. 45‒49 let (narození: 1965‒1969) 465  3. 45‒49 let (narození: 1966‒1970) 665 

4. 40‒44 let (narození: 1970‒1974) 434  4. 40‒44 let (narození: 1971‒1975) 635 

5. 35‒39 let (narození: 1975‒1979) 386  5. 35‒39 let (narození: 1976‒1980) 517 

6. 25‒29 let (narození: 1985‒1989) 273  6. 25‒29 let (narození: 1986‒1990) 439 

7. 60‒64 let (narození: 1950‒1954) 263  7. 30‒34 let (narození: 1981‒1985) 429 

8. 30‒34 let (narození: 1980‒1984) 250  8. 60‒64 let (narození: 1951‒1955) 351 

9. 20‒24 let (narození: 1990‒1994) 157  9. 20‒24 let (narození: 1991‒1995) 313 

10. 65‒ (narození: ‒1949) 44  10. 65‒ (narození: ‒1950) 85 

11. ‒ 19 let (narození: 1995‒) 2  11. ‒ 19 let (narození: 1996‒) 11 

 

Pořadí Země 
Počet 
zam. 

 
Pořadí Země 

Počet 
zam. 

2016 

s hrubou měsíční mzdou v intervalu 
od 9 900 Kč do 10 890 Kč: 

3 460 zaměstnanců, z toho 1 481 
mužů a 1 979 žen 

 

2017 

s hrubou měsíční mzdou v intervalu 
od 11 000 Kč do 12 100 Kč: 

3 215 zaměstnanců, z toho 1 318 
mužů a 1 897 žen 

1. 50‒54 let (narození: 1962‒1966) 612  1. 50‒54 let (narození: 1963‒1967) 577 

2. 55‒59 let (narození: 1957‒1961) 604  2. 55‒59 let (narození: 1958‒1962) 569 

3. 45‒49 let (narození: 1967‒1971) 529  3. 45‒49 let (narození: 1968‒1972) 499 

4. 40‒44 let (narození: 1972‒1976) 467  4. 40‒44 let (narození: 1973‒1977) 495 

5. 35‒39 let (narození: 1977‒1981) 322  5. 35‒39 let (narození: 1978‒1982) 276 

6. 60‒64 let (narození: 1952‒1956) 316  6. 60‒64 let (narození: 1953‒1957) 244 

7. 30‒34 let (narození: 1982‒1986) 218  7. 30‒34 let (narození: 1983‒1987) 187 

8. 25‒29 let (narození: 1987‒1991) 192  8. 25‒29 let (narození: 1988‒1992) 174 

9. 20‒24 let (narození: 1992‒1996) 126  9. 20‒24 let (narození: 1993‒1997) 98 

10. 65‒ (narození: ‒1951) 71  10. 65‒ (narození: ‒1952) 94 

11. ‒ 19 let (narození: 1997‒) 3  11. ‒ 19 let (narození: 1998‒) 2 

  

                                                           
6  Protože není známo přesné datum narození zaměstnance, jsou zaměstanci zařazování do věkových 

kategorií z hlediska věku, kterého se dožili v roce 2014. 
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pokračování tabulky 

Pořadí Země 
Počet 
zam. 

 
Pořadí Země 

Počet 
zam. 

2018 

s hrubou měsíční mzdou v intervalu 
od 12 200 Kč do 13 420 Kč: 

3 098 zaměstnanců, z toho 1 256 
mužů a 1 842 žen 

 

2019 

s hrubou měsíční mzdou v intervalu 
od 13 350 Kč do 14 685 Kč: 

3 616 zaměstnanců, z toho 1 417 
mužů a 2 199 žen 

1. 55‒59 let (narození: 1959‒1963) 567  1. 55‒59 let (narození: 1960‒1964) 649 

2. 50‒54 let (narození: 1964‒1968) 527  2. 45‒49 let (narození: 1970‒1974) 636 

3. 45‒49 let (narození: 1969‒1973) 524  3. 50‒54 let (narození: 1965‒1969) 572 

4. 40‒44 let (narození: 1974‒1978) 427  4. 40‒44 let (narození: 1975‒1979) 507 

5. 60‒64 let (narození: 1954‒1958) 290  5. 60‒64 let (narození: 1955‒1959) 360 

6. 35‒39 let (narození: 1979‒1983) 244  6. 35‒39 let (narození: 1980‒1984) 294 

7. 30‒34 let (narození: 1984‒1988) 190  7. 30‒34 let (narození: 1985‒1989) 249 

8. 25‒29 let (narození: 1989‒1993) 157  8. 25‒29 let (narození: 1990‒1994) 136 

9. 65‒ (narození: ‒1953) 96  9. 65‒ (narození: ‒1954) 135 

10. 20‒24 let (narození: 1994‒1998) 74  10. 20‒24 let (narození: 1995‒1999) 72 

11. ‒ 19 let (narození: 1999‒) 2  11. ‒ 19 let (narození: 2000‒) 6 
 

Pořadí Země 
Počet 
zam. 

 
   

2020 

s hrubou měsíční mzdou v intervalu 
od 14 600 Kč do 16 060 Kč: 

3 151 zaměstnanců, z toho 1 355 
mužů a 1 796 žen 

 

  

1. 55‒59 let (narození: 1961‒1965) 601 

2. 45‒49 let (narození: 1971‒1975) 571 

3. 50‒54 let (narození: 1966‒1970) 517 

4. 40‒44 let (narození: 1976‒1980) 380 

5. 60‒64 let (narození: 1956‒1960) 275 

6. 35‒39 let (narození: 1981‒1985) 256 

7. 30‒34 let (narození: 1986‒1990) 188 

8. 25‒29 let (narození: 1991‒1995) 147 

9. 65‒ (narození: ‒1955) 107 

10. 20‒24 let (narození: 1996‒2000) 102 

11. ‒ 19 let (narození: 2001‒) 7 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Tabulka č. 9 ukazuje, že v roce 2014 jsou nejvíce minimální mzdou nejvíce 

ohroženi zaměstnanci ve věkových kategoriích 55‒59 let, 50‒54 let, 45‒49 let, následo-

vané zaměstnanci s věkem v intervalu 40‒44 let. Naopak nejméně jsou problematikou 

minimální mzdy ohroženi zaměstnanci ve věkových kategoriích 20‒24 let a 65+ let. 

Absolutně nejmenší dopad má minimální mzda na zaměstnance mladší 19 let. Je třeba 

si však uvědomit, že malé četnosti zaměstnanců v nejmladších věkových kategoriích 

jsou dozajista způsobeny studiem části osob v tomto věku na vysoké, či vyšší odborné 

škole, u kategorii do 19 let studiem ještě na střední škole. Skupina zaměstnanců 

v seniorském věku 65 plus se řadí rovněž mezi věkové kategorie nejméně ohrožené 

fenoménem minimální mzdy. Důvod může být obdobný, jako u nejmladších věkových 

kategorií. V této věkové kategorii je méně pracujících zaměstnanců z důvodu odchodu 

do starobního důchodu.  
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V letech 2015 až 2020 je z tabulky patrné, že se mění pozice věkových kategorií 

55‒59 let, 50‒54 let a 45‒49 let. Tyto věkové kategorie se střídají v pozicích na prvních 

třech příčkách. To představuje problém pro trh práce. Jedná se o lidi, kteří pravděpo-

dobně nedisponují dostatečným vzděláním, ale měli by disponovat pracovními zkuše-

nostmi a dovednostmi. Ty by jim měly umožnit se vymanit z minimální mzdy. Bohužel 

se v čase tato hypotéza nepotvrzuje. Tento jev bude mít v budoucnu negativní důsledky 

pro státní rozpočet v podobě zvýšených výdajů. Zaměstnanci pracující za minimální 

mzdu po delší dobu svého produktivního života nejsou schopni si objektivně naspořit 

finanční prostředky ze své mzdy na období starobního důchodu. V průběhu produktivní 

části života, kdy mají dosahovat příjmů z výdělečné činnosti, tito zaměstnanci s velkou 

pravděpodobností pobírali sociální dávky k přiznané mzdě. Po jejich odchodu do starob-

ního důchodu nelze očekávat, že vyžijí z přiznaného starobního důchodu. Pokud nebudou 

ochotni ve starobním důchodu pokračovat ve výdělečné činnosti, popřípadě jim to 

neumožní jejich zdravotní stav, tak budou pobírat nadále sociální dávky, jak tomu bylo 

v průběhu pracovního života. Stát tak vědomě dotuje v tržním prostředí pracovní místa, 

čímž deformuje tržní prostředí trhu práce. Přímé finanční náklady z této deformace nese 

pouze stát. Bohužel nepřímé náklady této deformace nesou zaměstnavatelé, kteří 

nevyplácí svým zaměstnancům minimální mzdy. 

Do budoucna nic nenasvědčuje tomu, že by se měl podíl u nejstarších věkových 

kategorií na minimální mzdě snížit. Tato skutečnost představuje závažný problém, 

protože v takovém případě by se nedal tento jev vysvětlit pouze nedostatečným 

vzděláním zaměstnanců, kteří jej získali před Sametovou revolucí. Pokud by tento jev 

existoval i na dále, popřípadě se ještě zhoršoval, jistý by pak byl pouze fakt, že vzdělání 

není tím faktorem, který tento jev způsobuje.  

Fiskální autorita by měla tento fenomén začít řešit. Dosavadní postup řešení, 

který je tak typický pro pragmatické oportunisty, spočívá v posečkání do doby, kdy tito 

zaměstnanci přirozeně odejdou do starobního důchodu. Oportunista by zhodnotil 

následně situaci tak, že již není tento problém třeba řešit, protože už neexistuje. Problém 

by tu však existoval nadále a v čase se navíc zhoršoval. Důsledky neřešení vzniklé 

situace by vytvářely dodatečné finanční náklady pro další systémy (důchodový a sociál-

ní), jak to známe ze současnosti.  Jestliže i v budoucnu budou nejčetnějšími recipienty 

minimální mzdy zaměstnanci v nejstarším produktivním věku, je nutné tento problém 

začít aktivně řešit.  

Řešení této problematiky je nutné i z důvodu existence různých forem nelegální 

práce. Faktem je, že nelegální práce se stala standardem v České republice od 90. let 

20. století. Například jednou z forem nelegální práce je situace, kdy zaměstnanec 

dostává oficiálně minimální mzdu a další část mzdy dostává neoficiálně v hotovosti („na 

ruku“). Praktiky nelegální práce mohou být důvodem, proč jsou zaměstnanci ochotni 

přistoupit na minimální mzdu. Negativa této praxe však vždy dopadají vyšší měrou na 

zaměstnance než zaměstnavatele, kteří z této praxe profitují. 

Následující sledovaná proměnná se soustřeďuje na místo výkonu práce zaměst-

nance. Jedná se o geografické hledisko, kde základní identifikovanou jednotkou je okres. 

Tabulka č. 10 nabízí přehled dvaceti nejvíce problematických okresů z hlediska počtu 

zaměstnanců pobírajících mzdu na úrovni minimální mzdy.  

Je využito podobné barevné škály, jako v případě věkových kategorií. Toto 

barevné spektrum bylo použito na datech z roku 2014. V dalších letech (2015 až 2020) 

bylo barvené spektrum zachováno, aby bylo možné sledovat, k jakému vývoji ve sledo-

vaném intervalu dochází. Minimální mzdou nejvíce ohrožený okres je znázorněn nej-

tmavší červenou barvou, která s klesajícím ohrožením postupně přechází v oranžovou. 

Pro okresy s nižším ohrožením minimální mzdou byly vybrány následující barvy: fialová, 
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světle fialová, světle modrá a tmavě modrá, přičemž tmavě modrá představuje nejnižší 

ohrožení vůbec. Bílá barva představuje řádky, které jsou mezi barevnou škálou. Tedy 

není tam významný problém, ale ani se nejedná o nejnižší hodnoty. 

 

Tabulka č. 10 Pořadí okresů v letech 2014 až 2020 s největším počtem 

zaměstnanců pracujících za téměř minimální mzdu  

Pořadí Země 
Počet 

zaměstnanců 
 

Pořadí Země 
Počet 

zaměstnanců 

2014 

s hrubou měsíční mzdou v intervalu  

od 8 500 Kč do 9 350 Kč: 

3 281 zaměstnanců, z toho 1 548 mužů  

a 1 733 žen 

 

2015 

s hrubou měsíční mzdou v intervalu 

od 9 200 Kč do 10 120 Kč: 

4 902 zaměstnanců, z toho 2 433 mužů  

a 2 469 žen 

1. Praha 1 104  1. Praha 1 155 

2. Ostrava – město  187  2. Pardubice 752 

3. Karviná 141  3. Ostrava – město  211 

4. Frýdek-Místek 116  4. Mladá Boleslav 205 

5. Praha – východ 111  5. Brno – město  176 

6. Most 110  6.‒7. České Budějovice 146 

7. Brno – město 96  6.‒7. Frýdek-Místek 146 

8. Olomouc 65  8. Karviná 128 

9.‒10. Pardubice 59  9. Ústí nad Labem 116 

9.‒10. Ústí nad Orlicí 59  10. Most 108 

11. České Budějovice 58  11. Praha – východ  105 

12. Mladá Boleslav 56  12. Olomouc 104 

13. Hradec Králové 54  13. Plzeň – město  92 

14.‒16. Jihlava 52  14. Zlín 87 

14.‒16. Plzeň – město 52  15. Svitavy 85 

14.‒16. Teplice 52  16. Chomutov 66 

17. Chomutov 50  17.‒19. Česká Lípa 59 

18. Svitavy 47  17.‒19. Teplice 59 

19.‒20. Sokolov 46  17.‒19. Ústí nad Orlicí 59 

19.‒20. Ústí nad Labem 46  20. Hradec Králové 58 
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pokračování tabulky 

Pořadí Země 
Počet 

zaměstnanců 
 

Pořadí Země 
Počet 

zaměstnanců 

2016 

s hrubou měsíční mzdou v intervalu  
od 9 900 Kč do 10 890 Kč: 3 340  

3 412 zaměstnanců, z toho 1 445 mužů  

a 1 967 žen 

 

2017 

s hrubou měsíční mzdou v intervalu  
od 9 200 Kč do 10 120 Kč: 

3 180 zaměstnanců, z toho 1 292 mužů 

 a 1 888 žen 

1. Praha 842  1. Praha 776 

2. Ostrava – město 190  2. Ostrava – město 198 

3. Brno – město 167  3. Brno – město 187 

4. Frýdek-Místek 147  4. Mladá Boleslav 153 

5. Karviná 133  5. Frýdek-Místek 132 

6. Mladá Boleslav 121  6. Olomouc 105 

7. Olomouc 116  7. Karviná 93 

8. Ústí nad Labem 101  8. Plzeň – město  74 

9. České Budějovice 92  9. Chomutov 67 

10. Teplice 85  10. Most 65 

11. Praha – východ 83  11. Ústí nad Labem 64 

12. Plzeň – město 72  12. České Budějovice 59 

13. Most 57  13. Teplice 55 

14.‒15. Děčín 52  14. Hradec Králové 52 

14.‒15. Zlín 52  15. Děčín 50 

16. Chomutov 47  16. Litoměřice 46 

17. Liberec 45  17. Česká Lípa 44 

18.‒19. Ústí nad Orlicí 42  18. Nymburk 36 

18.‒19. Jihlava 42  19. Svitavy 35 

20. Náchod 41  20.‒21. Praha – východ 33 

    20.‒21. Náchod 33 
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pokračování tabulky 

Pořadí Země 
Počet 

zaměstnanců 
 

Pořadí Země 
Počet 

zaměstnanců 

2018 

s hrubou měsíční mzdou v intervalu  
od 12 200 Kč do 13 420 Kč: 

3 098 zaměstnanců, z toho 1 256 mužů  

a 1 842 žen 

 

2019 

s hrubou měsíční mzdou v intervalu  
od 13 350 Kč do 14 685 Kč: 3 616 

zaměstnanců, z toho 1 417 mužů  

a 2 199 žen 

1. Praha 803  1. Praha 859 

2. Ostrava – město 204  2. Ostrava – město 244 

3. Brno – město 134  3. Brno – město 148 

4.‒5. Mladá Boleslav 129  4. Mladá Boleslav 136 

4.‒5. Frýdek-Místek 129  5. Karviná 127 

6. Karviná 117  6. Chomutov 113 

7. Olomouc 79  7. Frýdek-Místek 112 

8.‒9. Chomutov 74  8.‒9. Most 89 

8.‒9. Most 74  8.‒9. Olomouc 89 

10. Plzeň – město 69  10. Nový Jičín 86 

11.‒12. Teplice 57  11. Plzeň – město 79 

11.‒12. Ústí nad Labem 57  12. Teplice 78 

13. Děčín 52  13. Ústí nad Labem 74 

14. Nymburk 51  14. Hradec Králové 71 

15.‒16. Domažlice 48  15. Vsetín 57 

15.‒16. Hradec Králové 48  16.‒17. České Budějovice 56 

17. Vsetín 47  16.‒17. Pardubice 56 

18. Jihlava 44  18. Náchod 53 

19. Náchod 42  19. Domažlice 50 

20. Liberec 36  20. Jihlava 46 
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pokračování tabulky 

Pořadí Země 
Počet 

zaměstnanců 
 

2020 

s hrubou měsíční mzdou v intervalu  
od 14 600 Kč do 16 060 Kč: 3 151 

zaměstnanců, z toho 1 355 mužů  

a 1 796 žen 

 

1. Praha 780  

2. Ostrava – město 176  

3.‒4. Brno – město 136  

3.‒4. Mladá Boleslav 136  

5. Karviná 100  

6. Frýdek-Místek 86  

7. Chomutov 79  

8. Nový Jičín 75  

9. Zlín 65  

10. Jihlava 62  

11. Pardubice 60  

12. České Budějovice 55  

13. Svitavy 50  

14. Olomouc 48  

15.‒16. Opava 47  

15.‒16. Žďár nad Sázavou 47  

17. Nymburk 44  

18. Beroun 41  

19. Ústí nad Labem 40  

20. Karlovy Vary 39  

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Z tabulky č. 10 se jeví jako nejhorší hlavní město Praha. V Praze je nejvyšší počet 

zaměstnanců, proto není překvapující, že je zde i nejvyšší počet zaměstnanců 

odměňovaných minimální mzdou. Jako další problematické okresy se jeví okres Ostrava 

– město a v pozdějších letech rovněž Brno – město. Důvod může být podobný – společně 

s Prahou jsou do počtu obyvatel největšími městy v České republice. Dále jsou nejvíce 

ohroženi zaměstnanci okresů na severu Moravy, jmenovitě okresu Karviná a Frýdek-

Místek, následují okresy v Karlovarském a zejména Ústeckém kraji, tj. Sokolov, 

Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Jedná se především o okresy, jejichž okresní 

město splývá s městem krajským. 

Důležitým aspektem problematiky minimální mzdy je i zaměstnání, které jedinci 

vykonávají za minimální mzdu. Tabulka č. 11 skýtá přehled dvaceti zaměstnání, jejichž 

pracovníci nejčastěji pobírají mzdu na úrovni minimální mzdy. Užité barevné spektrum 

je uvedeno v legendě pod tabulkou. 
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Tabulka č. 11 Pořadí zaměstnání v roce 2014 s největším počtem zaměstnanců 

pracujících za téměř minimální mzdu (od minimální mzdy do 1,1násobku minimální 

mzdy v daném roce) 

Pořadí Zaměstnání 
Počet 

zaměstnanců 

2014 
s hrubou měsíční mzdou v intervalu od 8 500 Kč do 9 350 Kč:  

2 992 zaměstnanců, z toho 1 376 mužů a 1 616 žen 
 

1. Vrátní 450 

2. Manipulační dělníci ve výrobě 406 

3. Pracovníci ostrahy, strážní 335 

4. Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních 248 

5. Montážní dělníci výrobků z kombinovaných materiálů 155 

6. Ostatní uklízeči a pomocníci 112 

7. Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech 90 

8. 
Uklízeči výrobních prostor (kromě potravinářské a farmaceutické výroby) 
a skladů 

84 

9. Uklízeči prodejních prostor 68 

10. Pomocní dělníci ve výrobě 51 

11. Pomocníci v kuchyni 50 

12.‒14. Pomocní kuchaři 49 

12.‒14. Pomocní pracovníci ve výrobě jinde neuvedení 49 

12.‒14. Ostatní pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách jinde neuvedení 49 

15. Uklízeči v provozovnách osobních služeb 47 

16. Prodavači potravinářského zboží 42 

17. Montážní dělníci mechanických zařízení 37 

18. Číšníci a servírky 33 

19. Kuchaři (kromě šéfkuchařů) 29 

20. Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách 27 

2015 
s hrubou měsíční mzdou v intervalu od 9 200 Kč do 10 120 Kč:  

3 901 zaměstnanců, z toho 1 800 mužů a 2 101 žen 
 

1. Vrátní 524 

2. Pracovníci ostrahy, strážní 482 

3. Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních 334 

4. Manipulační dělníci ve výrobě 330 

5. Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech 148 

6. Prodavači ostatního zboží v prodejnách 121 

7. 
Uklízeči výrobních prostor (kromě potravinářské a farmaceutické výroby) 
a skladů 

103 

8. Ostatní uklízeči a pomocníci 102 

9. Uklízeči v provozovnách osobních služeb 95 

10. Montážní dělníci mechanických zařízení 82 

11.‒12. Pomocní dělníci ve výrobě 73 

11.‒12. Pomocníci v kuchyni 73 

13. Pomocní kuchaři 71 

14. Uklízeči prodejních prostor 68 

15. Montéři a opraváři slaboproudých elektrických vedení 64 

16. Prodavači potravinářského zboží 62 

17. Pomocní pracovníci ve výrobě jinde neuvedení 51 

18. Kuchaři (kromě šéfkuchařů) 37 

19. Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních 36 

20. Všeobecní administrativní pracovníci 34 
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pokračování tabulky 

Pořadí Zaměstnání 
Počet 

zaměstnanců 

2016 
s hrubou měsíční mzdou v intervalu od 9 900 Kč do 10 890 Kč:  

3 248 zaměstnanců, z toho 1 362 mužů a 1 886 žen 
 

1. Vrátní 409 

2. Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních 353 

3. Manipulační dělníci ve výrobě 338 

4. Pracovníci ostrahy, strážní 281 

5. 
Uklízeči výrobních prostor (kromě potravinářské a farmaceutické výroby) 
a skladů 

144 

6. Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech 131 

7. Uklízeči v provozovnách osobních služeb 104 

8. Ostatní uklízeči a pomocníci 82 

9. Pomocníci v kuchyni 72 

10. Uklízeči prodejních prostor 70 

11. Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních 60 

12. Pomocní kuchaři 56 

13. Uklízeči veřejných prostranství 48 

14. Pomocní dělníci ve výrobě 47 

15. Pomocní pracovníci ve výrobě jinde neuvedení 46 

16. Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení 38 

17. Všeobecní administrativní pracovníci 34 

18. Pomocní montážní dělníci 30 

19.‒20. Kuchaři (kromě šéfkuchařů) 28 

19.‒20. Montážní dělníci mechanických zařízení 28 

2017 
s hrubou měsíční mzdou v intervalu od 11 000 Kč do 12 100 Kč: 

3 046 zaměstnanců, z toho 1 238 mužů a 1 808 žen 
 

1. Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních 395 

2. Montéři a opraváři slaboproudých elektrických vedení 247 

3. Pracovníci ostrahy, strážní 201 

4. Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech 161 

5. Ostatní uklízeči a pomocníci 140 

6. Vrátní 139 

7. Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních 136 

8. 
Uklízeči výrobních prostor (kromě potravinářské a farmaceutické výroby) 
a skladů 

127 

9. Pomocní dělníci ve výrobě 99 

10. Uklízeči v provozovnách osobních služeb 95 

11. Uklízeči prodejních prostor 65 

12.‒13. Manipulační dělníci ve výrobě 58 

12.‒13. Pomocní montážní dělníci 58 

14. Pomocníci v kuchyni 46 

15. Obsluha ostatních zařízení na zpracování kovů 42 

16. Pomocní pracovníci ve výrobě jinde neuvedení 40 

17. Uklízeči veřejných prostranství 35 

18. Montážní dělníci výrobků z kombinovaných materiálů 31 

19. Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách 30 

20. Ostatní pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby) 28 
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pokračování tabulky 

Pořadí Zaměstnání 
Počet 

zaměstnanců 

2018 
s hrubou měsíční mzdou v intervalu od 12 200 Kč do 13 420 Kč:  

2 893 zaměstnanců, z toho 1 151 mužů a 1 742 žen 
 

1. Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních 402 

2. Montéři a opraváři slaboproudých elektrických vedení 238 

3. Ostatní uklízeči a pomocníci 167 

4. Uklízeči výrobních prostor (kromě potravinářské a farmaceutické výroby) 
a skladů 

154 

5.‒7. Pracovníci ostrahy, strážní 134 

5.‒7. Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních 134 

5.‒7. Vrátní 134 

8. Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech 111 

9. Pomocníci v kuchyni 76 

10. Pomocní kuchaři 71 

11. Uklízeči v provozovnách osobních služeb 69 

12. Ostatní pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby) 63 

13. Uklízeči prodejních prostor 55 

14.‒15. Manipulační dělníci ve výrobě 51 

14.‒15. Pomocní dělníci ve výrobě 51 

16. Všeobecní administrativní pracovníci 35 

17. Pomocní montážní dělníci 34 

18. Montážní dělníci výrobků z kombinovaných materiálů 31 

19. Uklízeči veřejných prostranství 28 

20. Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách 26 

2019 
s hrubou měsíční mzdou v intervalu od 13 350 Kč do 14 685 Kč:  

3 525 zaměstnanců, z toho 1 372 mužů a 2 153 žen 
 

1. Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních 393 

2. Montéři a opraváři slaboproudých elektrických vedení 237 

3. 
Uklízeči výrobních prostor (kromě potravinářské a farmaceutické výroby) 
a skladů 

208 

4. Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních 202 

5. Ostatní uklízeči a pomocníci 180 

6. Vrátní 144 

7. Pracovníci ostrahy, strážní 143 

8. Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech 116 

9. Pomocní kuchaři 109 

10. Pomocní montážní dělníci 86 

11. Pomocníci v kuchyni 84 

12. Uklízeči prodejních prostor 72 

13. Uklízeči v provozovnách osobních služeb 68 

14. Ostatní pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby) 59 

15. Všeobecní administrativní pracovníci 57 

16.‒17. Pomocní dělníci ve výrobě 48 

16.‒17. Specialisté v církevní oblasti a v příbuzných oblastech 48 

18. Montážní dělníci výrobků z kombinovaných materiálů 45 

19. Manipulační dělníci ve výrobě 43 

20. Montážní dělníci výrobků z kovů 42 
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pokračování tabulky 

Pořadí Zaměstnání 
Počet 

zaměstnanců 

2020 
s hrubou měsíční mzdou v intervalu od 14 600 Kč do 16 060 Kč: 

3 077 zaměstnanců, z toho 1 309 mužů a 1 768 žen 
 

1. 
Uklízeči výrobních prostor (kromě potravinářské a farmaceutické výroby) 
a skladů 

203 

2. Montéři a opraváři slaboproudých elektrických vedení 193 

3. Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních 189 

4. Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech 169 

5. Ostatní uklízeči a pomocníci 154 

6. Pracovníci ostrahy, strážní 96 

7. Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních 85 

8. Vrátní 84 

9. Pomocní dělníci ve výrobě 76 

10. Pomocní kuchaři 73 

11. Uklízeči prodejních prostor 70 

12. Všeobecní administrativní pracovníci 62 

13. Skladníci, obsluha manipulačních vozíků 61 

14. Specialisté v církevní oblasti a v příbuzných oblastech 60 

15. Montážní dělníci mechanických zařízení 59 

16. Pomocníci v kuchyni 58 

17. Montážní dělníci výrobků z kombinovaných materiálů 53 

18. Manipulační dělníci ve výrobě 48 

19. Pomocní skladníci 46 

20. Ostatní pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby) 41 

Zdroj: vlastní výpočty 

Legenda k barevnému spektru: červenou barvou je označena profese uklízečů; modrou barvou profese 
montérů a různých manipulačních dělníků; světle zelenou barvou různí pomocní pracovníci; tmavě zelenou 
barvou prodavači; žlutou barvou vrátní a pracovníci ostrahy; světle modrou barvou kuchaři (kromě 
šéfkuchařů), servírky a číšníci; fialovou barvou různí obslužní pracovníci; lila fialovou barvou všeobecní 
administrativní pracovníci; růžovou barvou skladníci; oranžovou barvou pracovníci v církevní oblasti. 

 

Z tabulky č. 11 je zřejmé, že problematika nízkých mezd se týká především 

uklízečů v různých zařízeních, různých pomocných a montážních pracovníků, což jen 

potvrzuje převládající pohled, že je Česká republika jakousi levnou montovnou. Dále pak 

vrátných a pracovníků ostrahy, všeobecných administrativních pracovníků a skladníků.  

V prvních letech sledovaného období se na prvním místě (s nejvyšším počtem 

zaměstnanců pobírajících minimální mzdu) vyskytovali zaměstnanci pracující jako vrátní. 

Tito pracovníci si v průběhu času polepšili až na osmé místo.  

V roce 2014 na druhém místě figurují manipulační dělníci ve výrobě, kteří si 

v roce 2019 polepšili až na devatenáctou pozici. Nicméně v roce 2020 u nich 

zaznamenáváme nepatrné zhoršení (o jednu pozici).  

V roce 2014 na třetím místě z hlediska počtu zaměstnanců pobírajících mzdu na 

úrovni minimální mzdy figurují zaměstnanci na pracovní pozici pracovníci ostrahy 

a strážní. Tato kategorie zaměstnanců se v celém sledovaném období pohybuje 

do sedmého místa, nezaznamenáváme zde tedy výraznější zlepšení.  
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Mezi nejohroženější skupinu zaměstnanců z hlediska nízkých mezd patří rovněž 

uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních, kteří jsou v celém 

sledovaném období na předních místech a k jeho konci dokonce na místech prvních.  

Velmi problematická se rovněž jeví profese uklízeči výrobních prostor (kromě 

potravinářské a farmaceutické výroby) a skladů a uklízeči a pomocníci v administrativ-

ních objektech.  

I z této tabulky je patrné, že minimální mzdou jsou více ohroženy ženy než muži. 

V období let 2018 až 2019 byl podíl žen na celkovém počtu zaměstnanců pobírajících 

mzdu na úrovni minimální mzdy více než 60%. Jedná se o nejvyšší hodnoty 

ve sledovaném intervalu. Ani ostatní hodnoty nejsou této hodnotě vzdáleny. Stále tu 

přitom platí premisa, že mužů je v datech minimálně 1,5krát více. Nejmenší podíl žen 

na celkovém počtu zaměstnanců pobírajících minimální mzdu byl 54% v roce 2015.  

Tabulka č. 12 prezentuje všechna zaměstnání z tabulky č. 11 dohromady, včetně 

informace, ve kterých letech patřila tato profese mezi dvacet nejohroženějších profesí 

z hlediska minimální mzdy.  

Barevná škála byla užita z tabulky č. 10, tj. od nejtmavší červené barvy 

po nejtmavší modrou barvu. Červená barva představuje vyšší četnost mezi dvaceti 

nejohroženějšími profesemi, zatímco modrá barva četnost, která je nižší. 
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Tabulka č. 12 Seznam profesí, které se z hlediska počtu zaměstnanců 

pobírajících mzdu na úrovni minimální mzdy (od minimální mzdy do 1,1násobku 

minimální mzdy v daném roce) vyskytují na 1. až 20. místě 

Zaměstnání 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Manipulační dělníci ve výrobě * * * * * * * 

Ostatní uklízeči a pomocníci * * * * * * * 

Pomocníci v kuchyni * * * * * * * 

Pomocní dělníci ve výrobě * * * * * * * 

Pracovníci ostrahy, strážní * * * * * * * 

Uklízeči a pomocníci 
v administrativních objektech 

* * * * * * * 

Uklízeči a pomocníci ve 
zdravotnických a sociálních 
zařízeních 

* * * * * * * 

Uklízeči prodejních prostor * * * * * * * 

Uklízeči výrobních prostor (kromě 
potravinářské a farmaceutické 
výroby) a skladů 

* * * * * * * 

Vrátní * * * * * * * 

Pomocní kuchaři * * *  * * * 

Uklízeči a pomocníci v ubytovacích 
a vzdělávacích zařízeních 

 * * * * * * 

Uklízeči v provozovnách osobních 
služeb 

* * * * * *  

Montážní dělníci výrobků 
z kombinovaných materiálů 

*   * * * * 

Montéři a opraváři slaboproudých 
elektrických vedení 

 *  * * * * 

Všeobecní administrativní 
pracovníci 

 * *  * * * 

Montážní dělníci mechanických 
zařízení 

* * *    * 

Pomocní pracovníci ve výrobě jinde 
neuvedení 

* * * *    

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) * * *     

Obsluha strojů v prádelnách 
a čistírnách 

*   * *   

Pomocní montážní dělníci   *  * *  

Uklízeči veřejných prostranství   * * *   

Montážní dělníci elektrických 
a energetických zařízení 

  *    * 

Ostatní pomocní manipulační 
pracovníci (kromě výroby) 

     * * 

Prodavači potravinářského zboží * *      

Specialisté v církevní oblasti 
a v příbuzných oblastech 

     * * 

Číšníci a servírky *       

Montážní dělníci výrobků z kovů      *  

Obsluha ostatních zařízení na 
zpracování kovů 

   *    

Ostatní pomocní a nekvalifikovaní 
pracovníci ve službách jinde 
neuvedení 

*       

Pomocní skladníci       * 

Prodavači ostatního zboží 
v prodejnách 

 *      

Skladníci, obsluha manipulačních 
vozíků 

      * 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Nejtmavší červenou barvou v tabulce č. 12 jsou vyznačeny nejvíce ohrožené 

profese minimální mzdou, které jsou v tabulce č. 11 zastoupeny v každém roce ze sedmi 

sledovaných let. Světlejší červenou jsou vyznačeny profese, které se v tabulce č. 11 

vyskytují v šesti letech. Barevné spektrum v tabulce č. 12 takto pokračuje přes světlejší 

barvy do odstínu modré. Tmavě modrá barva značí profese, které se v tabulce č. 11 

vyskytují pouze v jediném roce. Minimální mzdou nejvíce ohrožená zaměstnání předsta-

vují profese manipulační dělníci ve výrobě, ostatní uklízeči a pomocníci, pomocníci 

v kuchyni, pomocní dělníci ve výrobě, pracovníci ostrahy, strážní, uklízeči a pomocníci 

v administrativních objektech, uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních 

zařízeních, uklízeči prodejních prostor, uklízeči výrobních prostor (kromě potravinářské 

a farmaceutické výroby) a skladů, a vrátní. 

Zaměstnanci vykonávající tyto profese jsou odměňováni dlouhodobě minimální 

mzdou. Z hlediska času se nezdá, že by zaměstnanci vykonávající tyto profese měli 

možnost se z minimální mzdy vymanit. Tento typ profese je spjat s odměnou za práci 

ve výši minimální mzdy. V datech není možné pozorovat ani jev, kdyby se tito zaměst-

nanci snažili změnit vykonávanou profesi. Přičemž touto aktivitou by se mohli vymanit 

z odměny za práci odpovídající minimální mzdě. Toto chování je v naprostém rozporu 

s pojmem homo economicus, který se využívá v ekonomických teoriích. Proč se tito lidé 

nesnaží pro sebe získat vyšší odměnu za práci? Jak uvažují? Čím jsou motivovaní zůstat 

v situaci, která jim nenabízí žádnou možnost budoucího zlepšení?  

Z ekonomické teorie je jasné, že práci vykonávají lidé a důvodem výkonu této 

profese7 je, že se za odměnu z ní plynoucí dokáží uživit – dosáhnou životní úrovně, která 

je jim čistě vlastní.8 Pokud odměna za práci není dostatečná, tak by se jedinec měl snažit 

získat práci, která mu je schopna zajistit potřebnou životní úroveň. Kdyby se takto 

choval dostatečný počet pracovníků, tak by byl pracovníku v této profesi nedostatek 

a zaměstnavatelé by byli nuceni odměnu za práci zvýšit. Efekt by vedl opět k přelévání 

pracovníků zpět k této profesi. Tento pohyb pracovní síly by byl závislý samozřejmě 

na velikosti zvýšení odměny za práci pro danou profesi. Nejedná se o pouhou teorii, 

ale o zcela reálné pohyby na trhu práce. Bohužel v České republice se tyto změny 

nekonají u profesí v tabulce č. 12 označených červenou barvou, tj. u těch, které jsou 

odměňovány minimální mzdou. 

Spontánní interakce na trhu práce vytvoří vždy řešení. Otázkou zůstává, proč se 

zaměstnanci v těchto profesích nechovají více ekonomicky. Vyhovuje jim status quo 

stejně jako zaměstnavatelům? Nebo je to systém sociálních dávek, který je nenutí 

ke změně? Hraje v této oblasti roli nelegální práce? To jsou otázky, které by měli být 

zkoumány. Pokud na ně odpovědi nebudou nalezeny, situace se nezmění. 

Realitou, která musí být rovněž brána na zřetel, je, že pokud tuto profesi nechtějí 

vykonávat čeští pracovníci, zaměstnavatelé mohou získat pracovníky z ciziny. Česká 

republika se svými 10,6 miliony obyvateli (což je kapkou v moři vzhledem k 8 miliardové 

populaci Země) a bohatstvím, potažmo životní úrovní, která odpovídá cca 25. až 

30. místu nejbohatších zemí (vůči 197+1 zemím světa), bude bezesporu lákadlem pro 

zahraniční pracovníky. Následující kapitola se proto věnuje cizincům.

                                                           

7  Existují výjimky: rentiéři, nezisková činnost, humanitární a náboženská pomoc atd. 
8  Každý člověk má různou životní úroveň, a to jak reálnou, tak vysněnou ve svých představách. Čím větší je 

mezi těmito dvěma životními úrovněmi rozdíl, tím vzniká vnitřní konflikt v jedinci. Tento konflikt není apriori 
špatný. I když z psychologického hlediska vede k představám selhání, poklesu sebeúcty, nedůvěry v sebe 
sama, a především k míře stresu, který nemusí každý jedinec zvládnout. Má i další důsledky v oblasti spole-
čenského života, který se promítá například do politických preferencí a aktivit jedince. Z ekonomického 
hlediska však má být konflikt vysněné a reálné životní úrovně motorem (hybatelem, aktivátorem) ke změně, 
která má zlepšit životní úroveň jedince. 
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3. Český trh práce ve vztahu k cizincům 

Tabulka č. 13 nabízí pořadí zemí (s výjimkou České republiky) s nejvyšším 

počtem zaměstnanců pracujících v České republice v roce 2014. Jedná se o seznam 

všech cizích národností pracujících v České republice. Z uvedené tabulky mimo jiné 

plyne, že v České republice pracují lidé celkem ze 144 zemí světa (mimo Čechů), 

přestože zastoupení některých zemí je velmi malé. Česká republika není v tomto směru 

uzavřena téměř žádné zemi na světě. Jedná se o fakt, který je v naprostém souladu 

s tím, že Česká republika je mála otevřena ekonomika zajímává pro zahraniční 

pracovníky. 

 

Tabulka č. 13 Pořadí zemí (mimo ČR), v roce 2014, jejichž obyvatelé figurovali 

v pozici zaměstnanců v České republice 

Pořadí Země 

Celkový počet 
zaměstnanců 
pracujících 

v ČR 

 

Pořadí Země 

Celkový počet 
zaměstnanců 
pracujících 

v ČR 

1. Slovensko 18 923  31. Čína 38 

2. Polsko 5 179  32. Brazílie 34 

3. Ukrajina 2 781  33. Slovinsko 32 

4. Rumunsko 1 150  34. Kolumbie 31 

5. Bulharsko 1 001  35. ̶ 36. Alžírsko 30 

6. Rusko 727  35. ̶ 36. Mexiko 30 

7. Francie 486  37. Írán 29 

8. Velká Británie 449  38. Albánie 26 

9. Mongolsko 373  39. Filipíny 25 

10. 
Spojené státy 
americké 

278 
 

40. Maroko 24 

11. Španělsko 262  41. ̶ 42. Dánsko 22 

12. Indie 248  41. ̶ 42. Estonsko 22 

13. Moldavsko 220  43. ̶ 44. Austrálie 21 

14. Maďarsko 217  43. ̶ 44. Švýcarsko 21 

15. Nizozemsko 214  45. ̶ 46. Izrael 20 

16. Kazachstán 156  45. ̶ 46. Pákistán 20 

17. Řecko 130  47. ̶ 48. Gruzie 19 

18. Bosna a Hercegovina 108  47. ̶ 48. Salvador 19 

19. Turecko 102  49. ̶ 52. Kyrgyzstán 18 

20. Portugalsko 101  49. ̶ 52. Nigérie 18 

21. Belgie 92  49. ̶ 52. Thajsko 18 

22. Korejská republika 90  49. ̶ 52. Tchaj-wan 18 

23. Makedonie 75  53. Ázerbájdžán 17 

24. Švédsko 73  54. ̶ 56. Malajsie 16 

25. Egypt 60  54. ̶ 56. Peru 16 

26. Kanada 56  54. ̶ 56. Sýrie 16 

27. ̶ 28. Arménie 53  57. ̶ 58. Kostarika 13 

27. ̶ 28. Surinam 53  57. ̶ 58. Libanon 13 

29. Irsko 52  59. ̶ 63. Argentina 12 

30. Finsko 42  59. ̶ 63. Bolívie 12 
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pokračování tabulky 

Pořadí Země 

Celkový počet 
zaměstnanců 
pracujících 

v ČR 

 

Pořadí Země 

Celkový počet 
zaměstnanců 
pracujících 

v ČR 

59. ̶ 63. Jižní Afrika 12  99. ̶ 107. Cookovy ostrovy 3 

59. ̶ 63. Norsko 12  99. ̶ 107. Island 3 

59. ̶ 63. Palestina 12  99. ̶ 107. Madagaskar 3 

64. Jemen 11  99. ̶ 107. Nikaragua 3 

65. ̶ 66. Černá Hora 10  99. ̶ 107. Senegal 3 

65. ̶ 66. Nový Zéland 10  99. ̶ 107. Sierra Leone 3 

67. Venezuela 9  99. ̶ 107. Tádžikistán 3 

68. ̶ 75. Afghánistán 8  99. ̶ 107. Uganda 3 

68. ̶ 75. Čad 8 
 

108. ̶ 124. 
Americké Panenské 

ostrovy 
2 

68. ̶ 75. 
Demokratická 
republika Kongo 

8 
 

108. ̶ 124. Bahrajn 2 

68. ̶ 75. Etiopie 8  108. ̶ 124. Botswana 2 

68. ̶ 75. Kamerun 8 
 

108. ̶ 124. 
Britské Panenské 
ostrovy 

2 

68. ̶ 75. Macao 8  108. ̶ 124. Eritrea 2 

68. ̶ 75. Nepál 8  108. ̶ 124. Honduras 2 

68. ̶ 75. Zambie 8  108. ̶ 124. Indonésie 2 

76. ̶ 81. Angola 7 
 

108. ̶ 124. 
Kokosové 
(Keelingovy) 
ostrovy 

2 

76. ̶ 81. Ekvádor 7  108. ̶ 124. Konžská republika 2 

76. ̶ 81. Chile 7  108. ̶ 124. Laos 2 

76. ̶ 81. Keňa 7  108. ̶ 124. Libye 2 

76. ̶ 81. Malta 7  108. ̶ 124. Lucembursko 2 

76. ̶ 81. Singapur 7  108. ̶ 124. Mauricius 2 

82. ̶ 85. Bangladéš 6  108. ̶ 124. Panama 2 

82. ̶ 85. Guinea 6  108. ̶ 124. Súdán 2 

82. ̶ 85. Kypr 6  108. ̶ 124. Tanzanie 2 

82. ̶ 85. Pobřeží slonoviny 6  108. ̶ 124. Togo 2 

86. ̶ 92. Benin 5  125. ̶ 144. Andorra 1 

86. ̶ 92. Ghana 5  125. ̶ 144. Antigua a Barbuda 1 

86. ̶ 92. Guatemala 5  125. ̶ 144. Bouvetův ostrov 1 

86. ̶ 92. Irák 5  125. ̶ 144. Burkina Faso 1 

86. ̶ 92. Jordánsko 5  125. ̶ 144. Ceuta 1 

86. ̶ 92. Srí Lanka 5 
 

125. ̶ 144. 
Dominikánská 
republika 

1 

86. ̶ 92. Zimbabwe 5  125. ̶ 144. Fidži 1 

93. ̶ 98. Burundi 4  125. ̶ 144. Gambie 1 

93. ̶ 98. Mali 4  125. ̶ 144. Guinea-Bissau 1 

93. ̶ 98. Namibie 4  125. ̶ 144. Guyana 1 

93. ̶ 98. Niger 4 
 

125. ̶ 144. 
Korejská lidově 
demokratická 
republika 

1 

93. ̶ 98. Paraguay 4  125. ̶ 144. Lichtenštejnsko 1 

93. ̶ 98. Uruguay 4  125. ̶ 144. Mauritánie 1 

99. ̶ 107. Antarktida 3  125. ̶ 144. Mosambik 1 



3. Český trh práce ve vztahu k cizincům 

 

 

41 

pokračování tabulky 

Pořadí Země 

Celkový počet 
zaměstnanců 
pracujících 

v ČR 

 

Pořadí Země 

Celkový počet 
zaměstnanců 
pracujících 

v ČR 

125. ̶ 144. Rwanda 1  125. ̶ 144. Svazijsko 1 

125. ̶ 144. Somálsko 1  125. ̶ 144. Turkmenistán 1 

125. ̶ 144. 
Spojené arabské 
emiráty 

1 
 

125. ̶ 144. Západní Sahara 1 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Z tabulky č. 13 je patrné, že v České republice sice pracují zahraniční pracovníci 

ze 144 zemí světa, ale jejich počet u jednotlivých zemí rychle klesá. První zemí je 

Slovensko, které zde má 18 923 pracovníků. Pátou zemí je Bulharsko, které má 1 001 

pracovníků. Dvacátou zemí je Portugalsko, které má 101 pracovníků. Na šedesátém 

pátém místě jsou dvě země se stejným počtem 10 pracovníků – Černá hora a Nový 

Zéland. Uvedená fakta demonstrují, kteří zahraniční pracovníci mají zájem o práci 

v České republice. Je nutné uvést, že se nejedná o oficiální statistiky. Zahrnuti nejsou 

ani cizinci pracující nelegálně. Tyto údaje jsou stále z identických dat. 

Důvodem velké četnosti pracovníků ze zemí umístěných na prvních třech pozicích 

je jejich geografická blízkost, jazyková příbuznost, popřípadě podobná historie a kultura. 

Jedná se o základní principy pracovní migrace, která přivádí tyto zahraniční pracovníky 

do České republiky ve větší míře než z jiných zemí. 

Z hlediska problematiky minimální mzdy je však důležité mít představu, kolik 

zahraničních pracovníků je ochotno pracovat za minimální mzdu. Tabulka č. 14 

prezentuje pořadí pěti nejčastěji zastoupených zemí (kromě České republiky) v období 

let 2014 až 2020 uspořádaných podle absolutního počtu zaměstnanců pracujících za 

téměř minimální mzdu.  

 

Tabulka č. 14 Pořadí zemí (mimo ČR) v letech 2014 až 2020 s největším počtem 

zaměstnanců pracujících za téměř minimální mzdu (od minimální mzdy do +10 % 

minimální mzdy v daném roce) 

Pořadí Země 
Počet 

zaměstnanců 
 

Pořadí Země 
Počet 

zaměstnanců 

2014 

s hrubou měsíční mzdou v intervalu 
od 8 500 Kč do 9 350 Kč: 

3 326 zaměstnanců, z toho 1 577 
mužů a 1 749 žen 

 

2015 

s hrubou měsíční mzdou v intervalu 
od 9 200 Kč do 10 120 Kč:  

4 952 zaměstnanců, z toho 2 456 
mužů a 2 496 žen 

1. Slovensko 121  1. Slovensko 292 

2. Ukrajina 56  2. Rumunsko 65 

3. Polsko 46  3. Ukrajina 62 

4. Rumunsko 25  4. Polsko 48 

5. Bulharsko 10  5. Bulharsko 37 
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Pořadí Země 
Počet 

zaměstnanců 
 

Pořadí Země 
Počet 

zaměstnanců 

2016 

s hrubou měsíční mzdou v intervalu 
od 9 900 Kč do 10 890 Kč:  

3 442 zaměstnanců, z toho 1 464 
mužů a 1 978 žen 

 

2017 

s hrubou měsíční mzdou v intervalu 
od 11 000 Kč do 12 100 Kč:  

3 211 zaměstnanců, z toho 1 316 
mužů a 1 895 žen 

1. Slovensko 208  1. Slovensko 120 

2. Polsko 143  2. Ukrajina 95 

3. Rumunsko 95  3. Polsko 38 

4. Ukrajina 68  4. Rumunsko 37 

5. Moldavsko 9  5. Bulharsko 22 

 

Pořadí Země 
Počet 

zaměstnanců 
 

Pořadí Země 
Počet 

zaměstnanců 

2018 

s hrubou měsíční mzdou v intervalu 
od 12 200 Kč do 13 420 Kč:  

3 071 zaměstnanců, z toho 1 236 
mužů a 1 835 žen 

 

2019 

s hrubou měsíční mzdou v intervalu 
od 13 350 Kč do 14 685 Kč:   

3 616 zaměstnanců, z toho 1 417 
mužů a 2 199 žen 

1. Ukrajina 104  1. Ukrajina 123 

2. Slovensko 89  2. Slovensko 115 

3. Bulharsko 59  3. Bulharsko 50 

4. Polsko 23  4. Polsko 42 

5. Rumunsko 18  5. Rumunsko 21 

 

Pořadí Země 
Počet 

zaměstnanců 
 

   

2020 

s hrubou měsíční mzdou v intervalu 
od 14 600 Kč do 16 060 Kč:  

3 151 zaměstnanců, z toho 1 355 
mužů a 1 796 žen 

 

  

1. Ukrajina 155     

2. Slovensko 66     

3. Vietnam 58     

4. Bulharsko 45     

5. Moldavsko 37     

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Z uvedené tabulky je zřejmé, že se jedná výhradně o země bývalého 

socialistického bloku, pořadí zemí na prvních pěti pozicích se různě střídá, ale v zásadě 

jsou zde zastoupeny pouze Slovenko, Polsko, Ukrajina, Bulharsko a Rumunsko, vzácněji 

Moldavsko a jednou Vietnam. Tyto země však mají největší zastoupení svých pracovníků 

v celkovém srovnání, z hlediska podílu se tudíž jedná o zanedbatelné hodnoty. Mzdové 

rozložení těchto pracovníků se blíží normálnímu rozdělení. Zahraniční pracovníci 

pocházející ze Slovenska, Polska, Ukrajiny příliš často za minimální mzdu nepracují. 

Poněkud jiné pravidlo platí pro zahraniční pracovníky pocházející z Bulharska 

a Rumunska, viz následující tabulka č. 15. 

V datech se objevují zahraniční pracovníci, kteří mají silné vychýlení k pracím 

odměňovaným minimální mzdou. Tabulka č. 15 poskytuje přehled z hlediska pořadí 

prvních pěti zemí (mimo České republiky) v období let 2014 až 2020, s největším 

procentuálním podílem zaměstnanců pracujících za téměř minimální mzdu ‒ s hrubou 
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měsíční mzdou v intervalu od minimální mzdy v daném roce do 1,1násobku minimální 

mzdy v tomto roce.  

 

Tabulka č. 15 Pořadí zemí (mimo ČR) v letech 2014 až 2020 s největším 

procentuálním podílem (v %) zaměstnanců pracujících za téměř minimální 

mzdu (od minimální mzdy platné k 1. lednu předešlého roku do +10 % minimální mzdy 

v daném roce) 

Pořadí Země 
Celkový počet 
zaměstnanců 

Počet 
zaměstnanců se 
mzdou v daném 

intervalu 

Procentuální 
podíl 

zaměstnanců se 
mzdou v daném 

intervalu 

2014 s hrubou měsíční mzdou v intervalu od 8 000 Kč do 9 350 Kč 

1. Thajsko 21 6 28,57 

2. Guinea 7 1 14,29 

3. Srbsko 28 3 10,71 

4. Rumunsko 1 275 99 7,76 

5. Uzbekistán 52 3 5,77 

2015 s hrubou měsíční mzdou v intervalu od 8 500 Kč do 10 120 Kč 

1. Lichtenštejnsko 1 1 100,00 

2. Britské Panenské ostrovy 3 1 33,33 

3. Srbsko 14 3 21,43 

4. Tádžikistán 5 1 20,00 

5. Rumunsko 1 473 248 16,84 

2016 s hrubou měsíční mzdou v intervalu od 9 200 Kč do 10 890 Kč 

1. Tádžikistán 3 1 33,33 

2. Indonésie 6 1 16,67 

3. Thajsko 26 4 15,38 

4. Rumunsko 1 392 98 7,04 

5. Lotyšsko 48 3 6,25 

2017 s hrubou měsíční mzdou v intervalu od 9 900 Kč do 12 100 Kč 

1. Thajsko 16 6 37,50 

2. Indonésie 10 2 20,00 

3. Irák 21 4 19,05 

4. Guinea 10 1 10,00 

5. Černá Hora 22 2 9,09 

2018 s hrubou měsíční mzdou v intervalu od 11 000 Kč do 13 420 Kč 

1. Tádžikistán 5 1 20,00 

2. Malta 8 1 12,50 

3. Thajsko 28 2 7,14 

4. Srbsko 16 1 6,25 

5. Bulharsko 2 299 116 5,05 

2019 s hrubou měsíční mzdou v intervalu od 12 200 Kč do 14 685 Kč 

1. Demokratická republika Kongo 5 1 20,00 

2. ̶ 3. Malta 8 1 12,50 

2. ̶ 3. Tádžikistán 8 1 12,50 

4. Salvador 34 2 5,88 

5. Kuba 37 2 5,41 
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2020 s hrubou měsíční mzdou v intervalu od 13 350 Kč do 16 060 Kč 

1. Kapverdy 4 1 25,00 

2. Demokratická republika Kongo 6 1 16,67 

3. Tádžikistán 9 1 11,11 

4. Salvador 32 3 9,38 

5. Malta 11 1 9,09 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Z tabulky č. 15 je možné zjistit, že nejvyšší podíly zaměstnanců pracujících 

za minimální mzdu jsou ze zemí, které vykazují velmi nízký celkový počet zaměstnanců 

v České republice. Do této statistiky se třikrát dostalo Rumunsko a jedenkrát Bulharsko. 

Ukazuje se, že i tyto dvě země mají relativně vysoký podíl svých občanů pracujících 

za minimální mzdu. Životní úroveň v těchto dvou zemích je výrazně nižší, a proto 

ve vyšší míře přivádí pracovníky ochotné pracovat za českou minimální mzdu. Z této 

odměny za práci mohou ještě posílat finanční prostředky do své domovské země 

(podpora rodiny), kde mají tyto finanční prostředky vyšší kupní sílu. Akceptace nižší 

odměny za práci zahraničními pracovníky má za následek žádný nebo nulový růst mezd 

u profesí odměňovaných minimálních mzdou. Jediným motorem pro zvyšování se tak 

stává samotný růst minimální mzdy. 

 Ve většině sledovaných let se v tabulce objevují země, které jsou na tom 

ekonomicky hůře než Bulharsko a Rumunsko. Pro tyto zahraniční pracovníky platí stejný 

důvod práce za minimální mzdu jako u pracovníků z Bulharska a Rumunska. Jedná se 

především o chudé rozvojové země. Lze tvrdit, že za odměnu za práci odpovída-

jící hodnotě minimální mzdy v České republice se zlepší jejich životní úroveň. Otázkou 

zůstává, zda český trh práce využívá jejich potenciálu, tedy zda efektivně alokuje 

zdroje, což je základním principiálním přínosem trhu.  

Z tabulky č. 15 také plyne, že v roce 2015 v České republice pracoval jeden 

zaměstnanec z Lichtenštejnska, a to za mzdu na úrovni minimální mzdy. Uvedená 

skutečnost je příčinou, proč právě Lichtenštejnsko, které má vyšší kupní sílu mezd 

a vyšší životní úroveň, figuruje na prvním místě s nejvyšším procentuálním podílem ze 

všech sledovaných let, a to s hodnotou 100 %. V tomto směru se tedy jedná o velice 

zajímavou statistiku ukazující, že i přes minimální absolutní četnost (jeden zaměstna-

nec), se zde vyskytuje stoprocentní zastoupení na úrovni minimální mzdy. Fakticky se 

jedná pouze o extrém, který se pravděpodobně nebude opakovat. 
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Předkládaná studie, přestože je založena na souboru dat poměrně značně 

vychýleného k velkým firmám, poskytuje jedinečné informace. Předkládá údaje 

o charakteristikách polohy mzdových rozdělení zvlášť pro muže a pro ženy (průměrná 

mzda, mediánová – prostřední mzda, mediálová mzda), dále informace o mzdové 

distribuci z hlediska decilů a rovněž o diverzifikaci mzdových rozdělení v tabulkách 

a grafech. 

Studie podchycuje vývoj mzdových rozdělení mužů a žen v čase a členění podle 

nejvyššího dosaženého vzdělání. V tomto směru můžeme konstatovat, že mzdová 

rozdělení žen mají vyšší kladnou šikmost než mzdová rozdělení mužů, což znamená, že 

mzdy žen jsou položeny níže než mzdy mužů. Podobně při srovnání vývoje mzdových 

rozdělení v členění podle nejvyššího dosaženého vzdělání, nejvyšší šikmost pozorujeme 

u vzdělání základní a nedokončené, což opět znamená, že mzdy v této kategorii 

nejvyššího dosaženého vzdělání jsou nejnižší. S růstem kategorie nejvyššího dosaže-

ného vzdělání klesá šikmost i špičatost mzdových rozdělení, tedy s růstem kategorie 

nejvyššího dosaženého vzdělání mzdy rostou a současně se zvyšuje i variabilita 

mzdových rozdělení. Nejvyšší úroveň i variabilitu mzdových rozdělení pozorujeme 

u kategorie nejvyššího vzdělání vysokoškolské, kde je zároveň nejnižší šikmost 

i špičatost těchto rozdělení. 

Problematika minimální mzdy byla sledována na základě různých charakteristik, 

které jsou pracovníkům vlastní. První z nich byla věková kategorie. Minimální mzdě 

v nejvyšší četnosti byly vystaveni zaměstnanci ve věkové kategorii 55–59 let, 50–54 let 

a 45–49 let. Věkové skupiny 50+ let již dnes patří mezi ohrožené skupiny na trhu práce. 

Tato studie potvrdila umístění věkové skupiny 50+ mezi ohrožené skupiny. K zamyšlení 

však zůstává otázka, proč i přes prodlužující věk odchodu do důchodu se nezvyšuje 

reálný věk pro ohrožené skupiny na trhu práce. Současné zde působí fakt, že nároky na 

práci odměňovanou minimální mzdou jsou vyšší v oblasti obsluhy strojů a práce se 

zařízením (nástroji), popřípadě postupů prací. Avšak odměna za tuto práci nadále 

zůstává na úrovni minimální mzdy, kterou sice administrativně zvyšuje Ministerstvo 

práce a sociálních věcí České republiky, nikoliv však zaměstnavatelé. 

Zaměstnavatelé mohou tuto situaci řešit dvěma krajními způsoby. Za prvé 

investicí do kapitálu, která sebou ale přináší vysoké vstupní náklady a návratnost v řádu 

několika let, přičemž zde je nejistá míra rizika návratnosti. Za druhé najmutím nekvali-

fikované pracovní síly, což mohou ještě umocnit najmutím zahraničního pracovníka, pro 

kterého minimální mzda bude akceptovatelná. 

Druhou charakteristikou bylo místo výkonu práce pracovníka dle okresu. Pro tuto 

charakteristiku lze konstatovat, že počty pracovníku za minimální mzdu korelují 

s celkovým počtem pracovníků evidovaných v daném okrese. Proto největší koncentrace 

se nachází v největších městech České republiky. Další problémové okresy jsou 

na severu Moravy, jmenovitě Karviná a Frýdek-Místek, dále okresy v Karlovarském 

a Ústeckém kraji, jmenovitě Sokolov, Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Jedná 

se o oblasti, které z hlediska trhu práce standardně patří mezi problémové. 

Třetí charakteristikou bylo povolání pracovníka pobírajícího minimální mzdu. Mezi 

profese nejčastěji odměňované minimální mzdou patří manipulační dělníci ve výrobě, 

ostatní uklízeči a pomocníci, pomocníci v kuchyni, pomocní dělníci ve výrobě, pracovníci 

ostrahy, strážní, uklízeči a pomocníci v administrativních objektech, uklízeči a pomocníci 

ve zdravotnických a sociálních zařízeních, uklízeči prodejních prostor, uklízeči výrobních 
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prostor (kromě potravinářské a farmaceutické výroby) a skladů a vrátní. Problémem 

těchto profesí je, že jsou dlouhodobě odměňovány minimální mzdou. Jedinec rozhodnutý 

pracovat na těchto pozicích se odsuzuje k pobírání minimální mzdy, bez možnosti 

na zlepšení své situace. 

V České republice jsou zaměstnaní pracovníci celkem ze 144 zemí, přestože 

zastoupení některých zemí je minimální, což svědčí o tom, že Česká republika je 

otevřená téměř všem zemím světa. Z hlediska absolutního počtu pracovníků ohrožených 

minimální mzdou jsou (vyjma Čechů) nejvíce ohroženy pracovníci Slovenska, Polska, 

Ukrajiny, Bulharska a Rumunska. Z hlediska relativního počtu (v %) jsou však více 

ohroženi zahraniční pracovnici z chudých rozvojových zemí. 
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