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D Ů STOJNÁ  MZDA 
JE  STÁ LE  NEDOSTATKOVÝM ZBOŽ ÍM

KATEŘINA SMEJKALOVÁ

ři výpočtu se Platforma pro mini-
mální důstojnou mzdu orientuje 
podle zahraničních konceptů tzv. 

living wage, které v současnosti hrají důle-
žitou roli především v zemích, jako je Velká 
Británie nebo Spojené státy. Tam deregula-
cí trhu práce a oslabováním odborů došlo 
v posledních dekádách k takové stagnaci, 
či dokonce poklesu reálných mezd, že ty 
nejnižší vůbec nezvládnou pokrýt běžný 
život a objevila se tak potřeba právě na to 
poukazovat. Z podobných pohnutek vznik-
la i česká Minimální důstojná mzda — o pří-
liš nízkých českých mzdách se již hlavně 
zásluhou odborů sice posledních pár let 
hovoří, chyběl ale způsob jak tento feno-
mén uchopit konkrétněji. Ukázat, co vlast-
ně znamená a koho se to týká. 

Co je minimální 
důstojná mzda

Obvyklé mzdové indikátory jsou na to totiž 
krátké. Zákonná minimální mzda je politic-
ký nástroj a při stanovování její výše hraje 
otázka životních nákladů okrajovou roli. 
Mzdový průměr či medián pouze měří, 
kde se aktuálně mzdy pohybují, ale o tom, 

P zda se z toho dá vyžít, neříkají nic. Indiká-
tor relativní příjmové chudoby, ze kterého 
Česko pravidelně vychází velmi dobře, se ve 
skutečnosti k měření materiální kvality života 
z metodologických důvodů též nehodí. 

Minimální důstojná mzda je definována 
jako odměna za práci v rozsahu standardní 
pracovní doby, která by měla pokrýt samot-
nému pracujícímu a jedné závislé osobě (dítě, 
nemohoucí rodič) náklady na výdaje, které 
jsou v současné české společnosti vnímané za 
běžné. Spadají sem náklady za bydlení, jídlo, 
oblečení a boty, dopravu, zdraví, volný čas 
a vzdělávání, počítá se také s tím, že část pří-
jmu by měla sloužit pro nenadálé nebo jedno-
rázové výdaje a další pro spoření. Co v těchto 
kategoriích představuje důstojný standard, 
bylo stanoveno na základě existujících dat, 
expertních doporučení či přímo konzultací 
s pracujícími. Vyčíslení nákladů na takto sta-
novený důstojný standard probíhá každý rok 
na základě aktuálních cen.

Alarmující stav

Již ze samotného výčtu kategorií výdajů 
je zřejmé, že nejsou nikterak rozmařilé, 
a to platí i při pohledu na jednotlivé jejich 

Koncem dubna představila expertní Platforma pro 
minimální důstojnou mzdu již potřetí výši stejnojmenného 
indikátoru kvality života v České republice. Při 
započítání aktuální rekordní inflace čítá taková 
odměna za práci, která by umožnila pracujícím a jejich 
domácnostem pokrýt všechny zcela běžné výdaje, pro 
Prahu skoro 40 000 Kč hrubého a pro o něco levnější 
život mimo hlavní město skoro 34 000 Kč hrubého. Na 
důstojné ohodnocení za svou práci tak nedosahuje až 
polovina zaměstnanců a zaměstnankyň u nás. Kvůli 
přetrvávajícímu nerovnému ohodnocování žen a mužů je 
přitom podíl žen výrazně vyšší.
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položky. Expertní skupina stojící za výpo-
čtem sice kupříkladu vychází z toho, že by 
pro normálně pracujícího člověka mělo být 
možné zaplatit si jednou za rok dovolenou 
mimo domov, počítá však s celoročním 
odkládáním si ze mzdy na tuzemskou dovo-
lenou v  penzionu středního standardu, 
nikoli tedy například s drahou exotickou 
dovolenou. Stejně tak celý výpočet nepo-
čítá s ničím, co by k životu nebylo bezpro-
středně potřeba, jako byť jen s drobnými 
částkami na knihy nebo květiny. Zohled-
něny také nejsou vyšší náklady při speciál-
ních potřebách ani dražší ekologická nebo 
lokální spotřeba.

Skutečnost, že výsledné částky mini-
mální důstojné mzdy přesto ve srovnání 
s českými mzdami a platy vycházejí tak 
vysoké, podává alarmující výpověď o kon-
dici české společnosti. Je zřejmé, že nízké 
mzdy, ze kterých není možné poplatit 
materiálně důstojný život, nutí lidi do růz-
ných škodlivých strategií jak přesto vyžít – 
počínaje dodatečnou prací na úkor odpo-
činku a času stráveného s rodinou až po 
zadlužování. 

Důsledky nedostatečných mezd se pro-
jevují jak na úrovni jednotlivců, jejichž život 
je poznamenaný neustálým stresem z eko-
nomické nejistoty, což může mít důsledky 
na jejich zdraví či partnerské vztahy, tak na 
úrovni celospolečenské — nezřídka je třeba 
příliš nízké mzdy buď přímo dorovnávat ze 
sociálního systému, či nepřímo kompen-
zovat nedostačující vzdělání či promrha-
nou zdravotní prevenci, kterou si lidé sami 
nemohli dovolit, z veřejných rozpočtů. 

Oprávněný pocit 
nespravedlnosti

Dlouhodobé neřešení problému nízkých 
mezd vede také k tomu, že řada lidí opráv-
něně pociťuje nespravedlnost a  vzniká 
u nich fundamentální nedůvěra vůči aktu-
álnímu společenskému uspořádání, které 
nefunguje v jejich prospěch. Společnost 
je nestabilní a špatně připravená na různé 
krize a otřesy, což je dobře vidět i na stávají-
cí situaci. Pokud by české mzdy a platy byly 
vyšší, mohlo by daleko více lidí buď nena-
dálé zdražování ze mzdy utáhnout, anebo 
mít pro takové případy něco ušetřeno. 

Je zřejmé, že odklon od nízkých mezd 
vyžaduje komplexní změnu hospodářské 
strategie u nás. Ta po roce 1989 příliš sázela 
na nízké mzdy a daně jako na naši konku-
renční výhodu, což se ukázalo být pastí, 
ze které je těžké uniknout. Vyžadovalo by 
to dlouhodobější soustředěné snažení nad 
rámec jednoho volebního období, ve kte-
rém česká politika zatím příliš nevyniká. 
Experti a expertky se přesto u příležitosti 
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představení letošní aktualizace minimální 
důstojné mzdy pokusili načrtnout mož-
nosti, jak se středně- až dlouhodobě lze 
k důstojnému ohodnocování propracovat. 
U všech hraje centrální roli stát jako aktér, 
který by měl jít příkladem a zároveň může 
dobrým ohodnocením ve vlastní, veřejné 
sféře vytvářet odpovídající tlak i na odmě-
ňování v soukromém sektoru.

Stát by měl být garantem

Stát by měl garantovat důstojné finanční 
ohodnocení nejen tam, kde je sám zaměst-
navatel, ale i tam, kam směřují prostředky 
z veřejných zdrojů skrze veřejné zakázky, 
dotace či granty. V současnosti se připravu-
jí pravidla pro rozdělování velkého objemu 
peněz na postcovidovou obnovu či zele-
nou transformaci, ale kvalita pracovních 
míst v nich prozatím nehraje žádnou roli. 
Výhledově by se měřítkem důstojnosti měly 
poměřovat také všechny dávky, například 
nemocenské nebo rodičovský příspěvek, 
které mají sloužit jako náhrada mzdy, ve 
skutečnosti jsou ale ještě řádově nižší než 
samy o  sobě nízké mzdy. Existuje také 
řada daňových reforem, které by podpo-
řily, aby zejména nízkopříjmovým pracu-
jícím zůstával dostatek příjmů na důstojný 
život, neboť stávající český daňový systém 
je nastavený spíše v jejich neprospěch. 

V neposlední řadě mohou k zajištění 
kvalitního života nehledě na výši mezd při-
spět dostupné či zcela bezplatné veřejné 
služby. To je o to relevantnější v situaci, kdy 
ceny zejména za bydlení rostou takovým 
tempem, že je skoro nemožné je kompen-
zovat odpovídajícím nárůstem mezd. Řeše-
ním by byla například rozsáhlá výstavba 
dostupného bydlení ve veřejných rukou.


