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MINIMÁLNÍ MZDA V EVROPĚ
V Evropské unii se diskutuje o zákonem stanovené minimální mzdě, která by dosahovala stanovené procento průměrné mzdy. Které členské země EU mají zákonem stanovenou minimální mzdu, u kterých je
stanovení minimální mzdy nevýhodné a proč?

Co je minimální mzda?

Debata o minimální mzdě v EU

Minimální mzda je nejnižší mzdou, kterou za-

Každý, kdo pracuje, by měl dostat takovou mzdu,

městnavatelé musí ze zákona platit svým zaměst-

ze které by mohl slušně žít. (EC 3) V současné

nancům. Tu lze stanovit hodinovou, týdenní nebo

době se uskutečňují jednání ohledně plošného

měsíční sazbou. Minimální mzda může podléhat

zavedení minimální mzdy v celé EU. Severské

automatickému přehodnocení (index spotřebitel-

státy se celoplošného zavedení minimální mzdy,

ských cen, hospodářský růst), nebo se změní

která by měla dosahovat stanovené procento

právním předpisem. Hranice minimální mzdy bý-

průměrné mzdy, obávají právě z důvodu možné-

vá zpravidla platná pro všechny zaměstnance

ho snížení platů. Stanovení minimální mzdy by

na hlavní pracovní poměr. V některých členských

mohlo oslabit dlouhodobý systém kolektivního

státech mohou mít vybrané skupiny zaměstnanců

vyjednávání mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.

výjimky a pravidla se na ně nevztahují. Mohou

(FT) Zavedení zákonné minimální mzdy, která by

jimi být mladší pracovníci bez praxe, učni, osoby

platila pro celou EU, plánuje EK proto, aby i pra-

se zdravotním postižením. Mzdy se uvádí před

cující lidé spadaly pod hranici chudoby. Minimální

odečtením daně z příjmu, odpočtem na zdravotní

mzdu mají i Spojené státy americké.

a sociální pojištění. (EC 1)

Chudoba pracujících

Státy bez minimální mzdy

Mezi roky 2005 až 2018 se chudoba pracujících

Některé státy nemají minimální mzdu stanove-

v EU zvýšila z 8,1 % na 9,6 %, zatímco podíl pra-

nou. Hranice minimální mzdy není na Islandu,

covníků s nízkými mzdami se zvýšil z 16,7 %

v Norsku (oba státy nejsou členy EU), Švédsku,

na 17,2 %. V některých zemích došlo

Finsku, Rakousku, Dánsku, na Kypru a v Itálii. Z 28

k významnému nárůstu těchto zaměstnanců.

členských států má minimální mzdu zakotvenou

Záměrem je vytvořit soubor kritérií pro zajištění

22 států. (EC 2) Státy, které nemají zákonem sta-

slušného bydlení, aniž by došlo k překročení kom-

novenou minimální mzdu, určují minimální výši

petencí členských států v oblasti pracovní politiky.

odměny jiným způsobem. Dánsko a Švédsko vyu-

Obecně by to znamenalo zajištění minimální

žívají kolektivních smluv, které určují minimální

mzdy rovnající se 60 % průměrné mzdy v každé

příjem zaměstnanců. Kolektivní dohody se ve

zemi EU. (Forbes)

Finsku, Norsku a na Islandu rozšiřují do stále více
odvětví.
Tento systém ve Švédsku pokrývá přibližně 89 %
zaměstnanců a v Dánsku přibližně 84 %. Míra
pokrytí v Norsku je přibližně 67 %. Ve Finsku i na
Islandu je pokrytí kolektivními dohodami rozšířené a týká se přibližně 90 % zaměstnanců. Na Is-

landu se sjednané mzdy vztahují na všechny zaměstnance, kteří vykonávají práci podobného
typu. (ILO)

Jak má být vysoká minimální mzda?
Eurofound prozkoumal hypotetický scénář minimální mzdy koordinovaný na úrovni EU, v němž
stanovil minimální mzdu na úrovni 60 % mzdového mediánu národní mzdy. Instituce EU společně
vyhlásily v listopadu 2017 Evropský pilíř sociálních
práv a stanovily závazek EU ke spravedlivým
mzdám pracovníků. V rámci iniciativ „100 dnů
v úřadu“ má Komise v úmyslu navrhnout reformní iniciativu pro minimální mzdu v EU. (EC 4)
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PŘEHLED MINIMÁLNÍ MZDY V ZEMÍCH EU
Minimální mzda v jednotlivých členských státech se výrazně odlišuje. Na grafu je znázorněn růst, respektive pokles, minimální mzdy v letech 2009 a 2019. Srovnání minimálních mezd za rok 2019 je uvedeno
v eurech za jeden kalendářní měsíc.

Minimální mzda do 399 eur

Minimální mzda od 1000 eur do 1499 eur

Ve srovnání s ostatními zeměmi EU vykazuje nej-

Minimální mzdu ve výši 1050 eur mají zaměst-

nižší minimální mzdu Bulharsko (312 eur/měsíc).

nanci garantovanou ve Španělsku. Do této skupiny by patřily také Spojené státy americké, kde je

Minimální mzda od 400 eur do 699 eur

minimální mzda 1118 eur.

Minimální mzda do 699 eur je v porovnání s evropským průměrem nízká. Do této skupiny patří

Minimální mzda od 1500 eur do 1999 eur

Lotyšsko (430 eur), Rumunsko (446 eur), Maďar-

Početnou je předposlední skupina států s mini-

sko (487 eur), Chorvatsko (546 eur), Česká republi-

mální mzdou do 2000 eur. Zde najdeme Francii

ka (574 eur) a Slovensko (580 eur), Estonsko (584

(1539 eur), Německo (1584 eur), Belgii (1593

eur), Litva (607 eur) a Polsko (610 eur).

eur), Velkou Británii (1598), Nizozemsko (1635

Nejvíce z této skupiny se zvýšila mzda v Polsku.

eur) a Irsko (1656 eur).

V roce 2021 se počítá s navýšením na 706 eur.
(GOV.PL)

Minimální mzda nad 2000 eur

Minimální mzda od 700 eur do 999 eur

Nejvyšší minimální mzdu pobírají zaměstnanci

Třetí skupinu států, jejichž minimální mzda nedo-

v Lucembursku (2142 eur). (EC)

sahuje ani 1000 eur uzavírá Portugalsko (741
eur), Řecko (759 eur), Malta (777 eur) a Slovinsko

Abychom mohli údaje komplexněji zhodnotit, je

(940 eur). V Řecku došlo ke snížení minimální

potřeba dále analyzovat poměr minimální mzdy

mzdy z 876 eur (2012) na 683 eur (2013-2019) a

k mediánu, výši průměrné mzdy a životních nákla-

nyní se mzda postupně navyšuje.

dů.

Graf 1: Minimální mzda v eurech (leden 2010 a leden 2020)
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Zdroj: Monthly minimum wages - bi-annual data, [earn_mw_cur], Eurostat, vlastní úprava
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POMĚR MINIMÁLNÍ MZDY K PRŮMĚRU A MEDIÁNU
Zajímavým ukazatelem je poměr minimální mzdy k průměrné mzdě a také k mediánu mzdy. Nejnovější
statistická data srovnávají poměr minimální mzdy a průměrné mzdy (mediánu) pro rok 2018 ve vybraných
státech , které mají minimální mzdu stanovenou.

Poměr minimální mzdy

republice (0,42), v Estonsku (0,43), v Německu

Ukazatel značí poměr minimální mzdy k průměrné

(0,46), v Belgii (0,46), Nizozemsku (0,47), Irsku

mzdě a k mediánu mzdy, tedy střední hodnotě

(0,48), Řecku (0,48) a na Slovensku (0,49). Minimál-

mezd. Ukazatel neodráží komplexní životní úroveň

ní mzda v uvedených případech nedosahuje ani

obyvatel v dané zemi, ale je dle něj patrné, jak velký

poloviny střední hodnoty mzdy v uvedených ekono-

je rozdíl mezi minimální mzdou a průměrnou výší

mikách. Evropská komise doporučuje, aby mini-

mezd v ekonomice, resp. mezi mediánem mezd.

mální mzda činila alespoň 60 % hodnoty mediánu
mzdy. V případě České republiky by se měla mini-

Poměr minimální mzdy k průměrné mzdě

mální mzda zvýšit alespoň o 18 p.b. Tyto údaje

Nejmenší poměr minimální mzdy k průměrné

platí pro rok 2018. Každým rokem se mění v dů-

mzdě je patrný v USA (0,23), v Řecku (0,32),

sledku zvyšování průměrné mzdy, respektive me-

ve Španělsku (0,35), v České republice (0,36), Es-

diánu mzdy.

tonsku (0,37), Belgii (0,39), Nizozemsku (0,39),
Irsku (0,40), Lotyšsku (0,40), Německu (0,40), Ma-

Poměr mediánu a průměru

ďarsku (0,40) a Turecku (0,40). V těchto státech

Rozdílné hodnoty mezi ukazatelem průměrné

tvoří minimální mzda maximálně 40 % průměrné

mzdy a mediánem mzdy značí rozdílnou úroveň

mzdy.

mezd v ekonomice. Dobrým příkladem je Turecko,
kde je poměr minimální mzdy a průměrné mzdy

Poměr minimální mzdy k mediánu mzdy

0,4, ale poměr k mediánu je 0,71. (OECD)

Nejnižší poměr minimální mzdy a mediánu mzdy
najdeme v USA (0,33), ve Španělsku (0,41), v České

Graf 2: Poměr minimální mzdy k mediánu a průměrné mzdě (2018)
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Zdroj: Minimum relative to average wages of full-time workers, OECD, vlastní úprava
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PRŮMĚRNÁ MZDA, MEDIÁN A MINIMÁLNÍ MZDA
Eurostat zveřejňuje průměrnou čistou mzdu na jednoho průměrného pracovníka. Statistiky uvádí různé
rodinné situace - jednotlivec, pár, rodina bez dětí, rodina s jedním dítětem a jedním pracujícím, rodina
s jedním dítětem a dvěma pracujícími, atd.

Průměrný pracovník

Do mezd se zahrnují mzdy a platy, příplatky a do-

Na grafu je zachyceno srovnání čisté mzdy prů-

platky ke mzdě nebo platu, odměny, náhrady

měrného pracovníka bez dětí. Průměrná mzda

mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a

v tomto případě se nebude shodovat s národní

další příjem, který dostal zaměstnanec k výplatě.

průměrnou mzdou vykázanou statistickým úřa-

(ČSÚ)

dem, jelikož roční čisté výdělky se shromažďují

Medián a vztah k minimální mzdě

na základě džentlmenské dohody. (EC 5)

Vhodnějším ukazatelem, který značí rozložení pří-

Průměrná mzda a vztah k minimální mzdě

jmů mezi obyvateli, je medián. Medián rozdělí

Průměrná mzda v porovnání s minimální mzdou

zaměstnance na dvě pomyslné poloviny. Tento uka-

ukazuje, jak velký je rozdíl mezi nejchudší vrstvou

zatel (5.decil) říká, že 50 % zaměstnanců má mzdu

obyvatel a průměrem. Neukazuje, kolik obyvatel

nižší než medián a 50 % ji má vyšší. V této souvis-

minimální mzdu, respektive nízkou mzdu, skutečně

losti se někdy uvádí 1.decil a 9. decil. (ČSÚ 2)

pobírá. Průměrná mzda ani neznačí, že průměrný

1.decil ukazuje, že 10 % zaměstnanců na uvedenou

počet lidí tuto finanční sumu pobírá. Český statis-

mzdu nedosáhne, 9.decil naopak udává, že na uve-

tický úřad využívá pro statistické účely hrubou

denou mzdu nedosáhne 90 % zaměstnanců. Aby

mzdu (Eurostat čistou mzdu). Hrubá měsíční mzda

bylo patrné, kolik obyvatel se může potýkat s ne-

je podíl mezd bez ostatních osobních nákladů.

dostatečně vysokou mzdou, je třeba znát decily,

(ČSÚ) K výpočtu stačí vědět, jaké měly firmy mzdo-

respektive podíl nízko příjmové skupiny obyvatel.

vé náklady a kolik mají zaměstnanců. (ČSÚ 2)

Graf 3: Roční průměrné mzdy v eurech (2010 a 2018)
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

2010

2018

Zdroj: Annual net earnings, [earn_nt_net ], Eurostat, vlastní úprava
Data pro Chorvatsko a Kypr za rok 2010 nejsou k dispozici
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PODÍL NÍZKOPŘÍJMOVÝCH MEZD
Eurostat zveřejňuje jednou za čtyři roky podíl nízkopříjmových mezd v ekonomice. Nejnovější data prezentuje za rok 2014. Ve srovnání je dobře patrný vývoj nízkopříjmových skupin v členských státech EU.

Proč je minimální mzda důležitá

Případ Německa

Argumentů proti zavedení, respektive zvýšení,

I když je v Německu stanovena minimální mzda

minimální mzdy je celá řada, avšak zvýšení mini-

na bezmála 1600 eur, pětina obyvatel spadá

mální mzdy je důležité pro skupiny obyvatel s nej-

do podílu nízkopříjmových mezd. Statistická data

nižšími mzdami. Správně nastavená minimální

ukazují, že se zvyšuje podíl osob, jejichž příjem

mzda může vést ke snížení nebo eliminaci nízkopří-

tvoří od 50 % do 90 % mediánu mzdy. (Grabka, M.,

jmových skupin obyvatel.

Goebel, J., 2018)
Velký rozdíl mezi výší mezd vidí odborníci ve dvou

Případ Švédska

oblastech. Prvním problémem je dramatický rozdíl

Ve Švédsku není zavedena minimální mzda, jelikož

mezi průměrnou mzdou v jednotlivých spolkových

je zde silná vyjednávací pozice odborů. Z tohoto

zemích, druhým úskalím, které zvyšuje již nyní po-

důvodu není minimální mzda potřeba. Odbory

četnou skupinu nízkopříjmového obyvatelstva, je

vyjednávají o navýšení mezd zaměstnanců v pravi-

rostoucí počet přistěhovalců. Těm může trvat až

delných cyklech, snaží se domluvit lepší pracovní

několik let, než se zařadí do běžného pracovního

podmínky, vyšší mzdy a zajistit, aby zaměstnanci

procesu a začnou vydělávat důstojnou mzdu.

pracovali nikoli za mzdu minimální, ale za mzdu

(Grabka, M., Goebel, J., 2019)

důstojnou. A zatímco ve Švédsku nedosahuje podíl

Rozdíly mezd ve spolkových zemích jsou dramatic-

nízkopříjmových mezd ani 3 %, v České republice,

ké. Zatímco v Bavorsku pobírají 110 % průměrného

na Slovensku nebo na Kypru se podíl nízkopříjmo-

příjmu, v Sasku-Anhaltsku to je 86 %. (BW.DE)

vých mezd blíží k jedné pětině.

Graf 4: Podíl nízkopříjmových mezd (2006, 2010, 2014)
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Zdroj: Low-wage earners as a proportion of all employees, [earn_ses_pub1s], Eurostat, vlastní úprava
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MINIMÁLNÍ MZDA V ČESKÉ REPUBLICE
Minimální mzda se v České republice zvyšuje na základě nařízení vlády. Pro rok 2020 se mzda zvýšila nařízením vlády č. 347/2019 Sb. na 14 600 Kč.

Navýšení minimální mzdy

Průměrná mzda a medián

I přesto, že se minimální mzda v porovnání s ro-

Ač byla v České republice v roce 2018 průměrná

kem 2019 zvýšila o 9,4 %, Česká republika patří

mzda 32 000 Kč, medián mezd je výrazně nižší.

k zemím s nejnižší minimální mzdou v EU a dále

Odlišuje se v závislosti na krajích. Nejvyšší rozdíly

k zemím, které mají vyšší počet nízkopříjmové sku-

ve mzdách jsou v hlavním městě Praze. Z porovná-

piny obyvatel. Z těchto údajů vyplývá, že odměňo-

ní není jasné, kolik lidí pobírá minimální mzdu a

vání zaměstnanců není adekvátní.

kolik lidí za tuto mzdu reálně pracuje. Je však zřej-

Pokud by se měla minimální mzda navýšit dle plá-

mé, že rozdíly mezi platy jsou značné v dražších

nů Evropské komise, tj. 60 % mediánu mzdy, zvýší

regionech.

se minimálně na 17 000 Kč za měsíc.
Exekuce a cizinci

Zaručená mzda

Minimální mzdu pobírají lidé, na než je uvaleno

Od minimální mzdy se odvozují tzv. zaručené

exekuční řízení, stejně jako cizinci z východní Evro-

mzdy, na které mají nárok pracovníci, kteří vykoná-

py, kteří v České republice pracují. Minimální mzda

vají složitější, odborné pozice. Zaručená mzda

se nejčastěji týká nízko kvalifikovaných povolání a

zaměstnanci garantuje nejnižší výdělek, na který

potýkají se s ní lidé se základním vzděláním či lidé

má dle odbornosti a složitosti práce dle zákona

s výučním listem.

nárok. Zaručené mzdy jsou uvedeny v nařízení
vlády č. 567/2006 Sb.

Graf 6: Průměrná mzda a medián mzdy v krajích ČR (2018)
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Zdroj: ČSÚ, Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd - mezikrajské srovnání, vlastní úprava
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MINIMÁLNÍ MZDA: ARGUMENTY PRO A PROTI
Proti sobě stojí řada argumentů pro zavedení či zvyšování nebo zrušení minimální mzdy. Dle neoklasické
ekonomické teorie může křivit minimální mzda trh práce, zvyšuje náklady na výrobu produktu a může zapříčinit zvýšení inflace. Jaké jsou argumenty pro a proti zavedení minimální mzdy?

ARGUMENTY PROTI

ARGUMENTY PRO

 Zapříčiňuje nerovnováhu na trhu práce. Za-

 Minimální mzda odstraní finanční stres

městnanci pracují za vyšší mzdu než za rov-

novážnou.
 Minimální mzda může zapříčinit nárůst nezaměstnanosti.
 Zamezuje firmám snížit mzdové náklady
v případě snížení obratu.
 Sníží se zaměstnanost, případně se snižuje
počet odpracovaných hodin.

u zaměstnanců.

 Zaměstnanci, kteří pracují, budou mít dostatečný příjem na to, aby zabezpečili sebe i
svou rodinu.
 Minimální mzda je efektivnější než dávky
pro chudé, dotace na stravování, sociální
dávky v nezaměstnanosti.
 Podpoří automatizaci.

 Je možné, že minimální mzda způsobí inflaci.

 Zvýší se odvody do státního rozpočtu.

 Kvalifikovaní pracovníci nedostanou vyšší

 Zaměstnavatelé budou požadovat vyšší ná-

mzdy v porovnání s méně kvalifikovanými

zaměstnanci.

vratnost. Zvýší se efektivita práce.

 Lidé více utrácejí. (Socol, T., Marinas, M.)

 Podniky se mohou přesunout do zemí
s nižšími náklady na práci. (Leonard, T.)

ZÁVĚR
Ze studie vyplývá, že zavedení minimální mzdy

V České republice, stejně jako na Slovensku či

může být v některých státech Evropské unie zby-

v Německu, je podíl nízkopříjmových skupin

tečné. Dobrým příkladem je Švédsko, které vyka-

obyvatel vysoký a dosahuje k jedné pětině za-

zuje soustavně již několik let nejnižší podíl nízko-

městnaných osob. Pětina obyvatel nemá důstoj-

příjmového obyvatelstva. Minimální mzda není

ný příjem, a to i přesto, že pracují.

potřeba ani ve Finsku či v Norsku, kde mají za-

Evropská komise plánuje zavedení celoevropské

městnanecké odbory silné postavení, pravidelně

minimální mzdy, která se bude pohybovat ale-

vyjednávají důstojné mzdy pro zaměstnance.

spoň na 60 % mediánu mzdy v jednotlivých člen-

Ovšem odbory nemají v ostatních státech EU tak

ských státech. Tento požadavek prozatím nespl-

silné postavení, které je dáno tradicí, vyjednáva-

ňuje ani jeden členský stát EU. Pokud by byl ten-

cím přístupem, odhodláním odborářů a zaměst-

to požadavek schválen, došlo by k navýšení mini-

nanců.

málních mezd ve všech členských státech EU.

Ve většině zemí EU je velmi vhodné stanovit výši

Minimální mzda, jak potvrdily studie, nevede

minimální mzdy. Ze statistických dat lze vypozo-

k navyšování nezaměstnanosti, ale naopak může

rovat, že minimální mzda není dostatečná ani

podpořit podnikatele k inovacím, investování

v jednom z členských států, srovnáme-li údaje

do technologií a vyšší produktivitě práce. Vyšší

o mediánu mzdy a minimální mzdě. Velmi dobře

mzda zaručí lidem vyšší životní úroveň, lidé bu-

si vedou Belgie a Francie, avšak ani zde nedosa-

dou více nakupovat, utrácet a zvýší se HDP.

huje minimální mzda na 60 % mediánu mzdy.
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