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CO JE MINIMÁLNÍ 
DŮSTOJNÁ MZDA?

Minimální důstojná mzda (MDM) je odměna za práci za běžnou pracovní dobu, která pracujícím 
a jejich domácnostem poskytuje dostatek finančních prostředků k životu, který je většinou společnosti 
vnímaný jako určitý základní standard. Mají se z ní dát pokrýt náklady na stravu a bydlení, ošacení, 
dopravu, zdravotní péči, vzdělání a volný čas a zaplatit další důležité výdaje včetně úspor pro případ 
neočekávaných okolností. Má umožnit žít obyčejným, ale materiálně důstojným životem a cítit se 
plnohodnotným členem společnosti.

Koncept minimální důstojné mzdy vznikl jako příspěvek do debaty o negativních dopadech nízkých 
mezd v České republice a o stále palčivějším fenoménu tzv. pracující chudoby, kdy lidé jen obtížně 
pokrývají náklady domácnosti, a to i přesto, že jsou normálně zaměstnaní. Do debaty o mzdách tím 
vnáší pohled zaměstnaných a jejich životních podmínek, který v ní dosud citelně chybí.

Mezi stavem vyložené chudoby a zajištěním skromné materiální důstojnosti se nachází dosud málo 
tématizovaný prostor ekonomické nejistoty. Zažívají ji lidé — právě mnohdy i tací s prací na plný 
úvazek — kteří sice pokryjí výdaje nutné k bezprostřednímu přežití, ale mohou mít problém s pokrytím 
dalších běžných nákladů.

AUTOŘI VÝZKUMŮ O MDM OPAKOVANĚ UPOZORŇUJÍ NA TO, ŽE LIDÉ 
S DLOUHODOBĚ NÍZKÝMI MZDAMI:

• upadají do dluhových pastí
• pracují na úkor volného času,
• se častěji potýkají se zdravotními problémy
• hůře čelí rychle rostoucím cenám bydlení
• mají horší možnosti vzdělávání dětí.

Možnost adekvátního výdělku je v řadě studií v českém prostředí i zahraničí opakovaně uváděna jako 
předpoklad společenské soudržnosti.

KDO V ČR STOJÍ ZA VÝZKUMY O MDM?

Za představenými výzkumy a daty o MDM v ČR stojí nezávislá a neformální expertní platforma, která se 
nad konceptem a propočtem scházela od roku 2016. Nejprve definovala problémy, se kterými se ČR potýká 
a na které minimální důstojná mzda reaguje, a seznámila se s existujícími zahraničními aktivitami k této 
problematice. Poté vyvinula její definici včetně stanovení kategorií výdajů, které patří k obyčejnému 
životu.

Následně použitím různých metod stanovila, co se dá v těchto kategoriích výdajů považovat za běžný 
standard, a věnovala se identifikaci zdrojů, které by pomohly vyčíslit, kolik je na takový běžný standard 
třeba peněz. Toto vyčíslení včetně postupu i výsledných částek konzultovala ve fokusních skupinách 
i v širším kruhu expertů a expertek.
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Podrobnější informace o tématu minimální důstojné mzdy  
i s výpočty za předchozí roky a ilustračními příběhy najdete na stránce dustojnamzda.cz.

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky  
k tématu Minimální důstojné mzdy najdete zde: https://www. dustojnamzda.cz/#faq

Jak je Minimální důstojná mzda vypočítávána  
je podrobně popsáno zde: https://www.dustojnamzda.cz/vypocet/

KONTAKTNÍ OSOBY ZA PLATFORMU PRO MINIMÁLNÍ DŮSTOJNOU MZDU: 

• Lucie Trlifajová,  
Centrum pro společenské otázky–SPOT/Sociologický ústav Akademie věd ČR,  
lucie.trlifajova@centrumspot.cz, +420 608 064 999

• Kateřina Smejkalová,  
Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v České republice 
katerina.smejkalova@fesprag.cz, +420 734 570 597

• Jan Bittner,  
Vysoká škola ekonomická 
bittnerjan23@gmail.com, +420 736 133 372

VYBRANÉ ZAHRANIČNÍ ZDROJE K MDM

• Concept and practice of a living wage (Eurofound, 2018) — základní přehled východisek a historie 
konceptu, iniciativ v jednotlivých státech, vyhodnocení dopadů.

• From minimum to living wages — lessons from different European practices (2019) — speciální číslo 
časopisu Transfer věnované evropským zkušenostem s living wage.

• Living wage a relevant topic for Europe (European Trade Union Institute, 2018) — policy paper k možné 
roli living wage v Evropské unii.

• Living Wages Around the World — Manual for Measurement (Edward Elgar Publishing, 2017) — 
metodologický manuál k deseti letům zkušenosti s výpočtem living wage ve světě.

• Estimating a living wage: A methodological review (International Labour Organisation, 2011) — 
jedna z prvních metodik výpočtu living wage vydaná Mezinárodní organizací práce.

ZAHRANIČNÍ INICIATIVY

• Living wage foundation — zatím nejpropracovanější, britská iniciativa k výpočtu living wage, 
zahrnuje certifikací zaměstnavatelů. Samostatná částka je počítána pro Skotsko.

• Living Wage Calculator (Massachusetts Institute of Technology) — expertní výpočet pro různé oblasti 
USA, více variant dle složení domácnosti.

• Living Wage Ireland — irská iniciativa.
• Living Wage New Zeland — novozélandská iniciativa.
• Living Wage Canada — kanadská iniciativa, koordinace regionálních aktivit.
• Asia Floor Wage — minimální částka k pokrytí základních potřeb, iniciativa cílená na problém 

extrémně nízkých mezd asijských zaměstnanců globálních (textilních) firem.

Projekt podpořilo Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v České republice,  

Centrum pro společenské otázky-SPOT, Ekumenická akademie a NaZemi.
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