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Abstrakt 

Práce uvádí, co znamená institut minimální mzdy a různé typy mezd v České 

republice. Dále se zabývá přehledem vývoje minimální mzdy ve vybraných zemích 

Evropské unie a nezaměstnanosti daných zemí. Pro zjištění, co se dá za minimální mzdu 

koupit jsou uvedeny spotřební koše hlavních měst vybraných zemí. V další kapitole 

se práce zabývá vlivem minimální mzdy na nezaměstnanost. V závěru práce pojednává 

o možných dopadech minimální mzdy do stavebnictví. 
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Abstract 

The thesis discusses what it means to institute a minimum wage 

and the different types of wages in the Czech Republic. It also deals with an overview 

of changes in the minimum wage in selected countries of the European Union, 

and unemployment in the countries. To find out what you can buy for minimum wage 

are given consumer basket of major cities in selected countries. The next chapter deals 

with the influence of the minimum wage on unemployment. The conclusion discusses 

the possible impact of the minimum wage in the construction industry. 
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1 ÚVOD 

 

Cílem práce je uvést přehled o vývoji minimální mzdy v Evropské unii. 

V počátku se tedy práce zabývá uvedením rozdílu odměňování lidské práce 

v podnikatelské a státní sféře, vymezením základních druhů mezd, jako minimální, 

zaručená a jiné. V následující kapitole jsou uvedeny pojmy důležité k statistickému 

zjišťování o trhu práce, zejména nezaměstnanosti a její druhy. Data z těchto kapitol 

budou dále využita v ostatních částech práce. 

Čtvrtá kapitola se zabývá vývojem a hodnotami minimální mzdy 

a nezaměstnanosti od počátku České republiky. V této kapitole je ve zkratce popsána 

výše sociálních podpor, pro znázornění rozdílu příjmů v nezaměstnanosti a práce 

hodnocené minimální mzdou v ČR.  

Za dosažení cíle práce bylo v následující kapitole vybráno sedm z 22 zemí EU, 

Německo, Lucembursko, Velká Británie, Španělsko, Malta, Slovensko a Bulharsko, 

které mají zaveden institut minimální mzdy. U vybraných zemí je vypracován přehled 

o vývoji minimální mzdy a nezaměstnanosti v závislosti na hospodářské situaci 

konkrétních zemí. Pro doplnění představy o tom, co je možné za minimální mzdu 

pořídit, jsou v práci porovnávány spotřební koše hlavních měst s hlavním městem České 

republiky. 

V souvislosti s hlavním tématem se práce v šesté kapitole dále zabývá otázkou, 

zda má minimální mzda vliv na míru nezaměstnanosti. Budou zde aplikovány poznatky 

ze čtvrté a páté kapitoly pro zdůvodnění možného vlivu minimální mzdy 

na nezaměstnanost. 

 Sedmá kapitola pojednává o možných dopadech minimální mzdy 

do stavebnictví. Úvaha vychází nejen z veřejně dostupných statistických dat, 

ale i z přímého dotazování na majitele stavebních firem a jejich zaměstnance. 

Zdrojem většiny dat je Evropský a Český statistický úřad. Data 

jsou posuzována počínaje rokem 2004, který je rokem vstupu České republiky 

do Evropské unie.  
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2 POJEM MZDA A TYPY MEZD V ČR 

 

2.1 Mzda a plat 

 

„Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé 

pracovní podmínky. Podrobnosti stanoví zákon.“ [6] 

Zákon, který určuje právo na spravedlivou odměnu pro zaměstnance, je zákon 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále zákoník práce nebo 

ZP). V ustanoveních zákoníku práce se musí uplatňovat ústavní principy a také zásady 

z oblasti mezd vyplývající z ratifikovaných mezinárodních smluv a směrnic Evropské 

unie (dále EU) [1, s. 13]. 

V následujícím schématu je znázorněno odměňování zaměstnanců 

dle šesté části zákoníku práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 – Odměňování zaměstnanců 

Zdroj: TOMŠÍ, Ivan. Mzdy a mzdové systémy 

 

Zaměstnanci přísluší za vykonanou práci mzda, plat nebo odměna z dohody 

za podmínek stanovených zákoníkem práce [2, §109]. 

Odměny z části šesté zákoníku práce 

Odměny za práci Odměna za pracovní pohotovost 

Odměna za práci mimo pracovní 

poměr – ODMĚNA Z DOHODY 

Odměny za práci 

v pracovním poměru 

Odměna za práci 

v podnikatelské sféře – MZDA  

Odměna za práci ve veřejných 

službách a správě – PLAT  
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Mzda 

 „Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) 

poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci.“ [2, §113] 

 Mzda je stanovena ve smlouvě, vnitřním předpise nebo se určí mzdovým 

výměrem [2, § 113]. 

Plat 

 „Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, 

kterým je stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace, jejíž 

náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány 

z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle 

zvláštních právních předpisů, nebo školská právnická osoba zřízená Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí podle školského zákona.“ [2, § 109] 

 

2.2 Typy mezd v ČR 

 

2.2.1 Minimální mzda 

„Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním 

pracovněprávním vztahu podle § 3. Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší 

než minimální mzda. Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat 

za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém 

pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli.“ [2, § 111] 

 „Výši základní sazby minimální mzdy a dalších sazeb minimální mzdy 

odstupňovaných podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance 

a podmínky pro poskytování minimální mzdy stanoví vláda nařízením, a to zpravidla 

s účinností od počátku kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji mezd 

a spotřebitelských cen. Základní sazba minimální mzdy činí nejméně 9 200 Kč za měsíc 

nebo 55 Kč za hodinu; další sazby minimální mzdy nesmí být nižší než 50 % základní 

sazby minimální mzdy.“ [2, § 111]  
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2.2.2 Zaručená mzda 

„Zaručenou mzdou je mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo 

podle tohoto zákona, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru nebo platového 

výměru.“ [2, § 112] 

  „Nejnižší úroveň zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování 

zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, a pro zaměstnance, 

kterým se za práci poskytuje plat, stanoví vláda nařízením, a to zpravidla s účinností 

od počátku kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen. 

Nejnižší úroveň zaručené mzdy nesmí být nižší než částka, kterou stanoví tento zákon 

v § 111 odst. 2 jako základní sazbu minimální mzdy. Další nejnižší úrovně zaručené 

mzdy se stanoví diferencovaně podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti 

vykonávané práce tak, aby maximální zvýšení činilo alespoň dvojnásobek nejnižší 

úrovně zaručené mzdy. Podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance 

může vláda stanovit nejnižší úroveň zaručené mzdy podle věty druhé a třetí až o 50 % 

nižší.“ [2, § 112]  

 

Tabulka č. 1: Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro rok 2015 a 2016 

Skupina 

prací 

Hodinová 

mzda v Kč 

2015 

Měsíční 

mzda v Kč 

2015 

Hodinová 

mzda v Kč 

2016 

Měsíční 

mzda v Kč 

2016 

1. 55,00 9 200 58,70 9 900 

2. 60,70 10 200 64,80 10 900 

3. 67,00 11 200 71,60 12 100 

4. 74,00 12 400 79,00 13 300 

5. 81,70 13 700 87,20 14 700 

6. 90,20 15 100 96,30 16 200 

7. 99,60 16 700 106,30 17 900 

8. 110,00 18 400 117,40 19 800 

Zdroj: [7, 27] 

Do konce roku 2012 platilo nařízení vlády č. 567/2006 Sb., které kromě 

minimální mzdy, nejnižších úrovní zaručené mzdy atd., stanovovala i sazby těchto mezd 

při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance. Tyto sazby byly určeny podle míry 

vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance takto: 
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‣ 90 % z minimální či zaručené mzdy, pokud byl zaměstnanec ve věku 18 

až 21 let po dobu 6 měsíců od vniku pracovního poměru, 

‣ 80 % z minimální či zaručené mzdy, pokud byl zaměstnanec mladistvý, 

‣ 75 % z minimální či zaručené mzdy, pokud zaměstnanec pobíral 

částečný invalidní důchod, 

‣ 50% z minimální nebo zaručené mzdy, když zaměstnanec pobíral plný 

invalidní důchod, nebo byl mladistvý, plně invalidní bez invalidního 

důchodu. 

Uvedené sazby byly stanoveny jako diskriminační, a proto bylo výše zmíněné 

nařízení vlády pozměněno novým nařízením č. 246/2012 Sb., které tyto sazby ruší [28]. 

Ovšem snížená sazba pro zaměstnance pobírající invalidní důchod stále existuje, 

i když ne ve stejné výši. Pro rok 2016 tato sazba minimální mzdy činí při týdenní 

pracovní době 40 hodin 55,10 Kč za hodinu nebo 9 300 Kč za měsíc, tedy rozdíl 600 Kč 

oproti základní sazbě minimální měsíční mzdy [7]. 

 

2.2.3 Ostatní typy mezd 

 

Mzda za práci přesčas 

Za práci přesčas má zaměstnanec právo na mzdu a příplatek minimálně ve výši 

25 % průměrného výdělku. Avšak zaměstnavatel se zaměstnancem se může dohodnout 

na náhradním volnu, v rozsahu, jakém byla konána práce přesčas [2, § 114]. 

Pokud zaměstnavatel zaměstnanci neposkytne ono náhradní volno do tří 

kalendářních měsíců po vykonání práce přesčas, nebo v jinak dohodnuté době, náleží 

zaměstnanci výše uvedený příplatek ke mzdě [2, § 114]. 

Mzdu za práci přesčas, příplatek ani náhradní volno zaměstnanec nedostane, 

jestliže je ve smlouvě sjednaná mzda s přihlédnutím k možné práci přesčas. Mzdu lze 

takto určit pouze v případě, že je sjednaný rozsah práce přesčas, který činí maximálně 

150 hodin za kalendářní rok [2, § 114]. 
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Mzda nebo náhrada mzdy za svátek 

Zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci mzdu za práci ve svátek nebo mu poskytne 

náhradní volno v rozsahu vykonané práce ve svátek, a to nejpozději do tří kalendářních 

měsíců od výkonu této práce nebo v jinak dohodnuté době [2, § 115]. 

Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na příplatku místo 

náhradního volna. Tento příplatek bude ve výši průměrného výdělku [2, § 115]. 

Pokud zaměstnanec nepracuje ve svátek, protože svátek připadl na jeho pracovní 

den, vyplatí mu zaměstnavatel náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku či jeho část, 

nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku [2, § 115]. 

Mzda za noční práci 

Za dobu noční práce dostane zaměstnanec dosaženou mzdu a k ní příplatek 

minimálně 10 % průměrného výdělku. Zaměstnavatel má možnost upravit výši 

příplatku a způsob určení příplatku vnitřním předpisem či kolektivní smlouvou 

[2, § 116]. 

Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí 

Zaměstnanci za práci ve ztíženém prostředí náleží dosažená mzda a příplatek. 

Vláda svým nařízením vymezí ztížené pracovní prostředí a výši příplatku. Výše tohoto 

příplatku je nejméně 10 % minimální mzdy [2, § 117]. 

Mzda za práci v sobotu a v neděli 

Za dobu práce v sobotu a neděli náleží zaměstnanci dosažená mzda a příplatek 

minimálně 10 % průměrného výdělku. Způsob určení příplatku i samotná výše příplatku 

lze sjednat jinak. Pokud zaměstnanec pracuje v zahraničí, tak mu zaměstnavatel může 

poskytnout příplatek za práci v sobotu a v neděli i ve dnech, na které obvykle připadá 

nepřetržitý odpočinek v týdnu v dané zemi [2, § 118]. 

Naturální mzda 

„Naturální mzdu může zaměstnavatel poskytovat jen se souhlasem zaměstnance 

a za podmínek s ním dohodnutých, a to v rozsahu přiměřeném jeho potřebám. 

Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vyplatit v penězích mzdu nejméně ve výši 

příslušné sazby minimální mzdy (§ 111) nebo příslušné sazby nejnižší úrovně zaručené 

mzdy (§ 112).“ [2, § 119] 
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Za naturální mzdu se považují výkony, práce, služby nebo výrobky, kromě 

lihovin, tabákových výrobků a jiných návykových látek [2, § 119]. 

Mzda při uplatnění konta pracovní doby 

Je-li uplatněno konto pracovní doby, náleží zaměstnanci stálá mzda za jednotlivé 

kalendářní měsíce ve vyrovnávacím období. Tato mzda je ustanovena v kolektivní 

smlouvě nebo vnitřním předpisu. Stálá mzda je nejméně ve výši 80 % průměrného 

výdělku. Jestliže je v kolektivní smlouvě sjednáno, že zaměstnanec v kontu pracovní 

doby ve vyrovnávacím období může vykonat práci přesčas, zaměstnavatel mu vyplatí 

minimálně 85 % jeho průměrného výdělku [2, § 120, 86, 87]. 
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3 NEZAMĚSTNANOST 

 

3.1 Základní pojmy měření nezaměstnanosti 

 

První pojem, který je důležitý, je ekonomická aktivita obyvatelstva. 

Ekonomicky aktivní lidé jsou zdrojem pracovní síly, tedy zaměstnaní a nezaměstnaní 

od 15 let věku [29].  

Měření nezaměstnanosti v ČR provádí v rámci Výběrového šetření pracovní 

síly Český statistický úřad (dále ČSÚ), který toto šetření provádí na základě doporučení 

Eurostatu a definic Mezinárodní organizace práce. ČSÚ ve svých metodikách zjišťování 

dat uvádí definice ukazatelů. Tyto ukazatele definuji níže na základě informací ČSÚ 

[29].  

Zaměstnaný člověk je ten, který dostává za vykonanou práci plat, mzdu nebo 

odměnu v jiné formě. V rámci šetření musí tento člověk odpracovat alespoň jednu 

hodinu v průběhu referenčního týdne [29]. 

Nezaměstnaný je ten, kdo práci nemá, ale aktivně ji hledá a je schopen 

do 14 dnů nastoupit k výkonu práce. Ti, kteří práci nemají ani ji nehledají, jsou 

ekonomicky neaktivní [29]. 

Míra registrované nezaměstnanosti udává podíl dosažitelných neumístěných 

uchazečů o práci a ekonomicky aktivních osob. Dosažitelní uchazeči jsou ti, kteří 

mohou okamžitě nastoupit do práce. Tento ukazatel vykazovalo Ministerstvo práce 

a sociálních věcí (dále MPSV) [29]. 

Podíl nezaměstnaných osob je ukazatel, který od roku 2013 nahradil míru 

registrované nezaměstnanosti. Vyjadřuje se jako podíl dosažitelných uchazečů o práci 

ve věku 15-64 let a celkového počtu obyvatel v témže věku [29]. 

Obecná míra nezaměstnanosti znázorňuje podíl nezaměstnaných k pracovní 

síle, tj. součet zaměstnaných a nezaměstnaných ve věkové skupině 15 – 64 let [30]. 

Míra zaměstnanosti 15-64letých vyjadřuje podíl zaměstnaných v této věkové 

skupině [30].  

Míra ekonomické aktivity 15-64letých neboli míra participace, udává podíl 

pracovní síly na celé populaci, opět v tomto věkovém rozmezí [31]. 
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3.2 Typy nezaměstnaností 

 

Holman (2005) uvádí a popisuje rozdělení nezaměstnanosti podle příčin 

na frikční, strukturální a cyklickou. 

Frikční nezaměstnanost 

Tato nezaměstnanost nastává, když zaměstnanec opustí dobrovolně své 

zaměstnání a hledá si nové. Ovšem první nabídky, které mu plně nevyhovují například 

z důvodů nedostačujících platebních podmínek nebo z důvodu vzdálenosti zaměstnání, 

odmítá a hledá i dlouhé měsíce. Hledání místa s ideálními pracovními podmínkami 

je časově náročné, proto nepřijímá první nabídky [3, s. 294]. 

Strukturální nezaměstnanost 

Strukturální nezaměstnanost je způsobena strukturálními změnami 

v ekonomice, kdy určitá odvětví zabírají trh pro sebe na úkor jiných odvětví. Klesá 

poptávka po profesi upadajícího odvětví a stoupá nabídka po profesích jiných. 

Propuštěný se musí přizpůsobit trhu práce, projít rekvalifikací a přijmout nabídku 

z expandujícího odvětví. Strukturální nezaměstnanost má zpravidla delšího trvání 

než frikční [3, s. 295]. 

Cyklická nezaměstnanost 

„Zpomalení či zastavení investic vyvolává pokles poptávky po surovinách, 

materiálech a energiích. Propouštění ve všech těchto odvětvích vede k poklesu příjmů 

domácností a následně k poklesu poptávky po spotřebních statcích. Tím se hospodářský 

pokles a vlna propouštění přenáší i do spotřebních odvětví.“ [3, s. 297] 

Příčinou takové nezaměstnanosti může být i pokles zahraniční poptávky, kdy dojde 

k propouštění ve vývozním odvětví, což se rozšíří do ostatních odvětví, které zásobují 

odvětví vývozní, a sice dodavatele surovin, materiálů a energií. To opět povede 

k poklesu domácích příjmů a zvýšení nezaměstnanosti ve spotřebním odvětví 

[3, s. 297]. 
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4 MINIMÁLNÍ MZDA A NEZAMĚSTNANOST V ČR  

 

Ochrana zaměstnanců i zaměstnavatelů. Tak bychom mohli definovat funkci 

minimální mzdy. Zajištění stejných podmínek pro zaměstnavatele na trhu práce 

a ochrana zaměstnanců před chudobou. Měla by také sloužit jako motivační činitel 

k hledání a výkonu práce pro nezaměstnané [11]. 

Od 1. 1. 2015 vstoupilo v platnost nařízení vlády o minimální a zaručené mzdě. 

Pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin se sazba minimální měsíční mzdy 

zvýšila z 8 500 Kč na 9 200 Kč. Sazba minimální hodinové mzdy se tedy zvýšila 

z 50,60 Kč na 55 Kč [8]. 

K 1. 1. 2016 došlo k dalšímu zvýšení minimální měsíční mzdy o 700 Kč. 

Hodinová minimální sazba vzrostla z 55 Kč na 58,70 Kč, měsíční tedy činí 9 900 Kč [9] 

 

4.1 Návrhy dalších změn výše minimální měsíční mzdy 

 

Jedná se o návrh zaměstnaneckých svazů, který nevylučuje Ministerstvo práce 

a sociálních věcí (dále MPSV) ani odbory. Konfederace zaměstnaneckých svazů 

nesouhlasí se skokovým zvyšováním minimální mzdy dle rozhodnutí vlády, přiklání 

se k použití koeficientu, který by vyjadřoval výkon národní ekonomiky. Navržen 

byl medián1
 průměrné mzdy v národním hospodářství. Hospodářská komora ČR žádá 

změny od roku 2017, avšak ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová 

to nepovažuje za reálné. Podle programového prohlášení vlády by ke změnám určování 

minimální mzdy nemělo dojít dříve, než její hodnota dosáhne 40% mzdy průměrné, 

což je i doporučení EU. Nyní je podíl těchto mezd pouze 36 % [32] 

  

                                                 

 

1
 Medián je hodnota, která se nachází uprostřed při výčtu velikostí [4, s. 69] 
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4.2 Základní údaje České republiky 

 

Hlavní město: Praha 

Rozloha: 78 867 km
2
 

Počet obyvatel: 10 512 419 

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 2,10% 

HDP: 154,739 miliardy EUR 

Úřední jazyk: čeština 

Politický systém: parlamentní republika 

Vstup do EU: 1. května 2004 

Měna: česká koruna 

Členem eurozóny: ne 

Součástí schengenského prostoru od: 21. prosince 2007 [82] 

 

4.3 Vývoj minimální mzdy v ČR od roku 1991 

 

Na obrázku č. 2 je na první pohled patrná stoupající tendence minimální mzdy 

v České republice. Roky 1991 a 1992 zobrazují ještě bývalé Československo, ale výše 

mzdy 2 200 Kčs, pozdějších Kč, platila až do roku 1996, kdy minimální mzda vzrostla 

o 13,6 %. V roce 1998 bylo zaznamenáno zvýšení pouze o 6 %, ale v dalším roce přišla 

dvojitá změna a mzda se navýšila téměř o 36 %, tedy o 950 Kč během jednoho roku, 

což lze hodnotit jako velký pokrok. V letech 2000 až 2006 probíhalo každoroční 

zvyšování v rozmezí 385 až 500 Kč, s výjimkou roku 2002, v němž rozdíl oproti roku 

2001 činil 700 Kč, zatím co v roce 2007 došlo k minimálnímu nárůstu o 45 Kč 

a k následné pětileté stagnaci minimální mzdy na 8 000 Kč. V roce 2013 se mzda 

zvýšila na dva roky na 8 500 Kč. V následujícím období (rok 2015 a 2016) minimální 

mzda každoročně rostla o 700 Kč. 

Minimální mzda se od jejího zavedení v roce 1991 zvyšovala téměř lineárně, 
když pomineme zmrazení v letech 1992 – 1996, způsobené změnami daňového systému 
a strukturálními problémy české ekonomiky, a období let 2007 až 2013, kdy do vývoje 
minimální mzdy zasáhla globální hospodářská krize.   

Informace o vývoji minimální mzdy jsou zobrazeny v tabulce 

č. 2 a jsou graficky znázorněny na obrázku č. 2. 
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Obrázek č. 2 – Změny minimální mzdy v ČR 

Zdroj: MPSV [33], vlastní zpracování 
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Tabulka č. 2: Vývoj minimální mzdy v ČR 

Období 
Měsíční minimální 

mzda [Kč] 

Hodinová minimální 

mzda [Kč] 

1991 únor 2 000 10,8 

1992 leden 2 200 12,0 

1996 leden 2 500 13,6 

1998 leden 2 650 14,8 

1999 leden 3 250 18,0 

1999 červenec 3 600 20,0 

2000 leden 4 000 22,3 

2000 červenec 4 500 25,0 

2001 leden 5 000 30,0 

2002 leden 5 700 33,9 

2003 leden 6 200 36,9 

2004 leden 6 700 39,6 

2005 leden 7 185 42,5 

2006 leden 7 570 44,7 

2006 červenec 7 955 48,1 

2007 leden 8 000 48,1 

2013 srpen 8 500 50,6 

2015 leden 9 200 55,0 

2016 leden 9 900 58,7 

Zdroj: MPSV [33] 

 

4.4 Sociální podpora v ČR 

 

Jak již bylo řečeno, minimální mzda by měla být určitou motivací k výkonu 

práce. Avšak když je porovnávána výši minimální mzdy s hodnotou některých 

sociálních dávek či podpor, je minimální mzda lehce demotivující ve směru hledání 

práce. 

Podpora v nezaměstnanosti 

 Na portálu veřejné správy je definována tato podpora jako služba k finančnímu 

překlenutí nezbytné doby v nezaměstnanosti, která náleží uchazeči o zaměstnání 

ode dne podání žádosti o tuto podporu. Doba, po kterou uchazeč podporu pobírá, závisí 

na jeho věku: 
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‣ 5 měsíců – uchazeč ve věku do 50 let, 

‣ 8 měsíců – uchazeč ve věku od 50 let do 55 let, 

‣ 11 měsíců – uchazeč ve věku nad 55 let [34]. 

Výše podpory se vypočítá z čistého průměrného výdělku posledního 

zaměstnání, a to 65 % první dva měsíce, 50 % druhé dva měsíce a 45 % ve zbytku 

podpůrčí doby [34]. 

„V případě, kdy uchazeč o zaměstnání splnil podmínku doby předchozího 

zaměstnání započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední 

zaměstnání, nebo bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního 

čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, nebo u něho nelze stanovit průměrný 

měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ, stanoví se výše podpory 

v nezaměstnanosti po dobu prvních 2 měsíců ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce 

0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11násobku průměrné mzdy 

v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího 

kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu.“[34] 

Průměrná mzda v národním hospodářství v uvedeném období pro rok 2014 

činila 25 179 Kč. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2015 byla 

14 605 Kč, tedy 0,58násobek průměrné mzdy [34]. 

 

Životní a existenční minimum 

  

„Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální hranici peněžních 

příjmů (dále jen "příjem") fyzických osob (dále jen "osoba") k zajištění výživy 

a ostatních základních osobních potřeb a existenční minimum jako minimální hranici 

příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních 

osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.“[10] 

 Částky životního minima: 

‣ 3 410 Kč pro jednotlivce, 

‣ 2 830 Kč u osoby od 15 let, která není nezaopatřeným dítětem, 

‣ 2 450 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku, 

‣ 2 140 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku, 

‣ 1 740 Kč u nezaopatřeného dítěte do věku 6 let [35]. 



23 

 

 

Částka existenčního minima pro osobu činí měsíčně 2 200 Kč [35]. 

Následující tabulka č. 3 zobrazuje propočet životního minima v různých typech 

domácností, převzatý portálu Ministerstva práce a sociálních věcí. 

 

Tabulka č. 3 - Příklady životního minima v různých domácnostech 

Jednotlivec 3 410 

2 dospělí 3 140 + 2 830 = 5 970 

1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let 3 140 + 1 740 = 4 880 

2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let 3 140 + 2 830 + 1 740 = 7 710 

2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let 3 140 + 2 830 + 2 140 + 2 450 = 10 560 

2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let 3 140 + 2 830 + 1 740 + 2 140 + 2 450 = 12 300 

Zdroj: [35]  

 

Příspěvek na bydlení 

 Tento příspěvek je přiznáván rodinám s nízkými příjmy, aby pokryl náklady 

na bydlení. Do těchto nákladů se započítává nájemné, i příspěvky do bytových fondů, 

energie, vodné, stočné, odpady a vytápění. Výše příspěvku se vypočítává jako rozdíl 

mezi normativními náklady na bydlení, které zachycuje tabulka č. 4, a příjmem 

domácnosti, který se násobí koeficientem 0,30 a 0,35 v Praze [36]. 

 

Tabulka č. 4 - Výše částek normativních nákladů na bydlení v nájemním bytě 

Počet 
osob v 

rodině 

Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty 
platné od 1. 1. 2016 do 31. 12.2016 podle počtu 

obyvatel obce v Kč měsíčně 

Praha 
více než  50 000 -  10 000 -  do  

100 000 99 999 49 999 9 999 

jedna 7 731 6 146 5 858 4 996 4 811 

dvě 11 114 8 945 8 551 7 372 7 119 

tři 15 114 12 277 11 762 10 220 9 890 

čtyři a 
více 

18 947 15 526 14 905 13 046 12 648 

Zdroj: [36] 
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4.5 Nezaměstnanost  

 

Nezaměstnanost je odrazem situace na trhu práce, a ten závisí na situaci 

v české ekonomice, podle něj byl hodnocen vývoj nezaměstnanosti. Podkladem 

pro hodnocení ekonomické situace byly z velké části Výroční zprávy České národní 

banky z daných let, ve kterých se nejen hodnotí hospodaření banky jako takové, 

ale i hospodářské dění státu. 

 

Tabulka č. 5 - Průměrná míra zaměstnanosti, ekonomické aktivity a obecné 

nezaměstnanosti 

Rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Míra zaměstnanosti  69,0 69,2 69,5 69,4 68,7 67,5 65,9 65,2 65,2 

Míra ekonomické aktivity 72,1 72,3 72,4 72,2 72,2 72,2 72,2 71,5 71 

Obecná míra nezaměstnanosti 4,3 4,3 4 3,9 4,8 6,5 8,7 8,8 8,1 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

65,5 64,9 64,2 64,8 65,3 66,1 66,5 65,3 65 65,7 66,5 67,7 69,1 

70,7 70,4 70,1 70,4 70,3 69,8 69,6 70,1 70,1 70,5 71,6 72,8 73,6 

7,3 7,8 8,4 8 7,2 5,4 4,4 6,8 7,4 6,8 7 7 6,2 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

Údaje uvedené v tabulce č. 5 jsou očištěné od sezónních vlivů a jsou průměrné. 

Hodnoty za celý rok 2015 nebyly dostupné, nejnovější známé údaje jsou z října 2015, 

kdy míra zaměstnanosti činila 70,7 % a obecná míra nezaměstnanosti 4,8 % [37]. 

Lze říci, že po vzniku samostatné České republiky došlo k jistému oživení 

české ekonomiky. Byla uskutečněna reforma československé daňové soustavy, při které 

byla zavedena daň spotřební, daň z přidané hodnoty a bylo sjednoceno zdanění 

fyzických i právnických osob [12]. V roce 1993 byla stupňována privatizace a do konce 

tohoto roku bylo převedeno 80 % státního majetku do soukromého vlastnictví [5, s. 159]. 

V následujících letech byl patrný i nárůst účasti zahraničního kapitálu na českém trhu, 

a to nejvíce v roce 1996 [13]. Do roku 1997 byla míra nezaměstnanosti celkem nízká 

a postupně mírně klesala až na 3,9%. 
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Tabulka č. 6 - Ukazatele pro hodnocení nezaměstnanosti 

Rok 
Počet 

uchazečů 

Volná 
pracovní 

místa 

Obecná míra 
nezaměstnanosti 

Uchazeči na 
1 volné 

pracovní 
místo 

1993 185 216 53 938 4,3% 3,43 

1994 166 480 76 581 4,3% 2,17 

1995 153 041 88 047 4,0% 1,73 

1996 186 339 83 976 3,9% 2,22 

1997 268 902 62 284 4,8% 4,32 

1998 386 918 37 641 6,5% 10,3 

1999 487 623 35 117 8,7% 13,9 

2000 457 369 52 060 8,8% 8,8 

2001 461 923 52 084 8,1% 8,9 

2002 514 435 40 651 7,3% 12,7 

2003 542 420 40 188 7,8% 13,5 

2004 541 675 51 203 8,4% 10,6 

2005 510 416 52 164 8,0% 9,8 

2006 448 545 93 425 7,2% 4,8 

2007 354 878 141 066 5,4% 2,5 

2008 352 250 91 189 4,4% 3,9 

2009 539 136 30 927 6,8% 17,4 

2010 561 551 30 803 7,4% 18,2 

2011 508 451 35 784 6,8% 14,2 

2012 545 311 34 893 7,0% 15,6 

2013 596 833 35 178 7,0% 17 

2014 541 914 58 739 6,2% 9,2 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

Avšak od roku 1997 docházelo k postupnému zvyšování míry nezaměstnanosti, 

což lze přisuzovat i důsledkům transformace ekonomiky a s ní spojenou snahou 

o snižování výrobních nákladů podniků, která vedla k úbytku pracovních míst, 

jenž znázorňuje tabulka č. 6. Zvýšení nezaměstnanosti je patrné v okresech jižní 

a severní Moravy i východních Čech, postižených povodněmi v červenci 1997 [13]. 

V následujících dvou letech stoupla nezaměstnanost o 3,9 procentních bodů 

a to na 8,7 %. Nerovnováhu mezi poptávkou a nabídkou práce lze sledovat na ukazateli 

počtu uchazečů připadávajících na 1 volné pracovní místo. V roce 1997 se jednalo 

o 4,32 nezaměstnané, kdežto před koncem tisíciletí to bylo téměř osob 14. Od roku 
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1997 se zvyšovaly ročně počty uchazečů o práci v průměru o sto tisíc, což by se dalo 

přičíst přílivu tzv. Husákových dětí na trh práce. 

I když v roce 2000 dosáhla míra nezaměstnanosti ČR svého maxima, snížil 

se počet uchazečů o práci a přibyla nová volná pracovní místa. ČNB udává 

ve své Výroční zprávě příliv přímých zahraničních investic, růst hrubého domácího 

produktu i aktivní politiku zaměstnanosti tehdejší vlády jako možné faktory 

nadcházejícího zlepšení situace na trhu práce, tedy i snížení nezaměstnanosti [38]. 

V tomto období před vstupem ČR do Evropské unie míra nezaměstnanosti v první řadě 

klesla v roce 2001 na 8,1 % a v následujícím roce až na 7,3 %. I když došlo 

k procentuálnímu poklesu míry nezaměstnanosti, přibylo 52 512 nových uchazečů 

o práci, ale volných pracovních míst bylo o 11 433 méně než v roce předešlém, 

a to vedlo k tomu, že se o jedno pracovní místo ucházelo až 12,7 osob, tedy téměř 

o 4 osoby více než v roce 2000, kdy byla nezaměstnanost na svém historickém maximu. 

V roce 2003 opětovně stoupla nezaměstnanost k 8 % a v roce vstupu ČR do EU 

překročila tuto hranici na 8,4 %. 

V následujících letech se začala projevovat integrace ČR do unijního trhu. 

Volný pohyb lidí i peněz, příchod dalších zahraničních investorů atd. Zlepšení 

ekonomické situace státu se projevila i na nezaměstnanosti, která postupně klesala 

v roce 2006 k 7 % a v roce 2008 až na své desetileté minimum a to 4,4%. V roce 2007 

na jedno volné pracovní místo připadly pouze 2,5 osoby. V těchto letech, dobrých 

pro českou nezaměstnanost, již probíhala ekonomická krize především ve Spojených 

státech amerických, exportně zaměřených zemích i v EU, ale až v průběhu roku 2008 

se tato krize začala postupně projevovat i v ČR, konstatuje tehdejší guvernér ČNB 

Zdeněk Tůma v bilanci k roku 2008 [40].  

Do ČR byla finanční a hospodářská krize dovezena a její příčiny nemusely být 

přímo řešeny, pouze se tlumily dopady např. formou podpůrných fiskálních balíčků. 

Miroslav Singer, bývalý viceguvernér ČNB, také upozorňuje na opožděnou reakci trhu 

práce na reálnou ekonomiku postiženou krizí [14]. Což lze pozorovat i na následujícím 

obrázku č.3, kde vidíme silný vzestup míry nezaměstnanosti v letech 2009 a 2010. 

O jedno volné pracovní místo se tehdy ucházelo až 18 lidí. Tato úroveň se udržela 

i v následujících letech, kdy nezaměstnanost kolísala kolem 7 %. V roce 2013 vzrostl 

počet nezaměstnaných na rekordních 596 833. V listopadu tohoto roku se bankovní rada 

ČNB rozhodla oslabit korunu, a to na 27 CZK/EUR v reakci na hrozící deflaci, mělo 

to i pomoci rychlejšímu oživení ekonomiky. Nynější guvernér ČNB Miroslav Singer 

hodnotil tento krok jako správný, potřebný a hlavně účinný, jelikož v roce 2014 opravdu 
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k růstu české ekonomiky došlo. Vzrostla domácí spotřeba, více se investovalo 

a zvyšovala se ziskovost firem [15]. Toto vše se odrazilo i na situaci trhu práce. 

Nezaměstnaných bylo sice stále přes půl milionu lidí, ale bylo o 20 000 víc volných 

pracovních míst než v roce 2013. Nezaměstnanost klesla k 6 %.  

Hodnoty pro rok 2015 ještě nejsou kompletní, ale z měsíčních hodnot 

vydaných ČSÚ lze konstatovat pokles míry nezaměstnanosti z lednových 5,9 % 

na říjnových 4,8%. Dobrá situace české ekonomiky je tedy patrná. 

 

 

 

Obrázek č. 3 - Míra nezaměstnanosti v ČR od roku 2004 do 2014 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

 

Údaje o míře nezaměstnanosti, které vydává Eurostat, vyplývají ze stejné 

metodiky, kterou používá při svém šetření ČSÚ. Při porovnání dat s tabulkou č. 6, jsou 

patrné minimální rozdíly, které jsou dané věkem respondentů šetření. Lidé ve věku 

65 až 74 let jsou málo ekonomicky aktivní, ale i to stačí k mírnému snížení míry 

nezaměstnanosti ve stejných obdobích. 
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5 MINIMÁLNÍ MZDA VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU 

 

Ve 22 státech Evropské unie musí zaměstnavatel zaměstnancům vyplácet 

alespoň minimální mzdu. Itálie, Rakousko, Finsko, Švédsko, Dánsko a Kypr 

nevyužívají tohoto nástroje. V následující tabulce je uvedeno porovnání minimálních 

mezd v zemích EU [40]. 

  

Tabulka č. 7 - Minimální měsíční mzdy v zemích EU 

Stát 
Minimální měsíční 
mzda v roce 2015 

Minimální měsíční 
mzda v roce 2015 

Lucembursko                     1 922,96 €                   51 967,99 Kč  

Belgie                     1 501,82 €                   40 586,69 Kč  

Nizozemí                     1 501,80 €                   40 586,15 Kč  

Německo                     1 473,00 €                   39 807,83 Kč  

Irsko                     1 461,85 €                   39 506,50 Kč  

Francie                     1 457,52 €                   39 389,48 Kč  

Velká Británie                     1 378,87 €                   37 263,96 Kč  

Slovinsko                        790,73 €                   21 369,48 Kč  

Španělsko                        756,70 €                   20 449,82 Kč  

Malta                        720,46 €                   19 470,43 Kč  

Řecko                        683,76 €                   18 478,61 Kč  

Portugalsko                        589,17 €                   15 922,32 Kč  

Polsko                        409,53 €                   11 067,55 Kč  

Chorvatsko                        395,61 €                   10 691,36 Kč  
Estonsko                        390,00 €                   10 539,75 Kč  

Slovensko                        380,00 €                   10 269,50 Kč  

Lotyšsko                        360,00 €                     9 729,00 Kč  

Maďarsko                        332,76 €                     8 992,84 Kč  

Česko                        331,71 €                     8 964,46 Kč  

Litva                        300,00 €                     8 107,50 Kč  

Rumunsko                        217,50 €                     5 877,94 Kč  

Bulharsko                        184,07 €                     4 974,49 Kč  

Zdroj: Eurostat, přepočet dle kurzu ČNB ke dni 11. 12. 2015, 
vlastní zpracování 
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V porovnání s výše uvedenými zeměmi využívajícími institut minimální mzdy 

se ČR nachází až na 19 místě. Ve srovnání s Lucemburskem, kde je minimální mzda 

nejvyšší, je v ČR minimální mzda o 43 003, 53 Kč nižší. Česká republika sice nepatří 

mezi země s úplně nejnižší minimální mzdou, ale pohybuje se mezi zeměmi, které 

se pohybují při srovnání na konci žebříčku. 

Samotný vývoj minimální mzdy mezi lety 2004 a 2015 lze sledovat 

na následujícím obrázku č. 4. Zatím co v zemích s vyšší minimální mzdou lze pozorovat 

rychlejší růst, pozvolnější růst lze pozorovat v zemích s nízkou minimální mzdou. Dále 

lze pozorovat i kolísavé hodnoty, a to zejména v zemích jako je Řecko, Slovinsko nebo 

Litva. Česká republika patří k zemím s pozvolným vývojem minimální mzdy.
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Obrázek č. 4 - Vývoj minimální mzdy v zemích EU 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování
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Pro další porovnání bylo vybráno 7 zemí EU. Podle údajů z Eurostatu byly tyto 

země seřazeny podle výše minimální mzdy a na obrázku č. 4 jsou seřazeny 

do následujících tří skupin: 

‣ výše minimální měsíční mzdy do 500 €/ měsíc; 

‣ výše minimální měsíční mzdy od 500 do 1000 €/ měsíc; 

‣ výše minimální měsíční mzdy nad 1000 €/ měsíc. 

Pro srovnání minimálních mezd byly vybrány země tak, aby v každé skupině 

byly dvě, a to zástupce eurozóny a země s nejvyšší a nejnižší mzdou dané skupiny.  

Ve skupině zemí, kde minimální měsíční mzda činí maximálně 500 €, bylo 

vybráno Bulharsko, které má vůbec nejnižší minimální mzdu v EU. Dále bylo zařazeno 

Slovensko, a to jako zástupce eurozóny. Nejvyšší mzdu v této skupině má sice Polsko, 

avšak Slovensko je České republice blíže společnou historií a z tohoto důvodu 

zajímavější pro srovnání. Do této skupiny se řadí i ČR. 

Do skupiny od 500 do 1000 € za měsíc se řadí země, které jsou všechny členy 

eurozóny. Bylo vybráno Španělsko a Malta, a to díky dostatečnému množství údajů 

z důvěryhodných zdrojů. 

Do poslední skupiny s nejvyšší měsíční minimální mzdou bylo vybráno 

Lucembursko s absolutně nejvyšší minimální mzdou v EU, je i zástupcem eurozóny. 

S nejnižší mzdou byla vybrána Velká Británie, která jako jediná není členem eurozóny 

v této skupině. Dále do této skupiny bylo vybráno Německo, které zavedlo minimální 

mzdu v roce 2015. 

V tabulce č. 8 a na obrázku č. 5 jsou zobrazeny vybrané země a vývoj jejich 

minimálních mezd od roku 2004 do roku 2015. Zástupci eurozóny jsou v tabulce 

zapsáni červeně. 
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Tabulka č. 8 - Vývoj minimálních měsíčních mezd ve vybraných zemích EU 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

nad 1000 €/ měsíc                         

Německo x x x x x x x x x x x 1 473 

Lucembursko 1 403 1 467 1 503 1 570 1 570 1 642 1 683 1 758 1 801 1 874 1 921 1 923 

Velká Británie 1 054 1 135 1 213 1 315 1 242 995 1 076 1 136 1 202 1 250 1 251 1 379 

500-1000 €/ měsíc 
            

Španělsko 537 599 631 666 700 728 739 748 748 753 753 757 

Malta 541 555 584 602 617 635 660 665 680 697 718 720 

do 500 €/ měsíc 
            

Slovensko 148 168 182 221 241 296 308 317 327 338 352 380 

Česká republika 207 236 261 291 300 298 302 319 310 318 310 332 

Bulharsko 61 77 82 92 112 123 123 123 138 159 174 184 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

 

Obrázek č. 5 - Vývoj minimální měsíční mzdy ve vybraných zemích EU 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

 

Na obrázku je patrné, že k velkému výkyvu hodnoty minimální mzdy došlo 

pouze ve Spojeném království (dále UK). K nejstrmějšímu růstu docházelo 

v Lucembursku a po propadu v roce 2009 i v UK. U ostatních zemí můžeme říci, 

že hodnoty minimálních mezd lehce stoupají nebo v některých letech stagnují. 

Podrobnější rozbor je uveden pro každou zemi v dalších podkapitolách. 
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Každá podkapitola je věnována jedné z vybraných zemí a je rozčleněna 

na základní údaje státu, vývoj minimální mzdy, porovnání spotřebních košů hlavního 

města země a České republiky, a nezaměstnanost. 

Zdrojem pro porovnání spotřebních košů je webová stránka Expanistan, 

cost of living index, která slouží k porovnání životních nákladů převážně v Evropských 

městech, ale také v některých městech Severní i Jižní Ameriky, Jihoafrické republiky 

a Austrálie [41].  

Obyvatelé těchto měst slouží jako respondenti a zadávají do databáze ceny 

určitých potravin, osobních potřeb, dopravy či zábavy. Tyto ceny jsou poté očištěny 

od chybných položek a jsou zprůměrovány. Pokud u některého z produktů není dostatek 

respondentů, na stránce se zobrazí varovný signál, že tyto informace nejsou 

stoprocentně spolehlivé. Ceny jsou zobrazovány v národních měnách, 

dají se však vyvolat v jakékoli jiné měně. Kurzy měn se aktualizují každé 3 dny z Yahoo 

Finance. Expanistan můžeme používat už od roku 2009 [42].  

Dále byly z uvedeného spotřebního koše vybrány položky, které představují 

základní potřeby k živobytí na dobu jednoho měsíce. Množství potravin 

bylo přepočteno podle úvahy autorky práce pro jednu osobu. Ceny jsou přepočteny 

v kurzech měn k 17. 11. 2015 u spotřebních košů Berlína, Londýna, Lucemburku 

a Bratislavy. Ceny Madridu, Valletty a Sofie jsou přepočteny v kurzu k 7. 1. 2016. 
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5.1 Spolková republika Německo 

 

5.1.1 Základní údaje státu 

Hlavní město: Berlín 

Rozloha: 357 340 km
2
 

Počet obyvatel: 80 780 000 

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 15,90% 

HDP: 2,904 bilionu EUR 

Úřední jazyk: němčina 

Politický systém: federální parlamentní republika 

Vstup do EU: 1. ledna 1958 

Měna: euro 

Členem eurozóny od: 1. ledna 1999 

Součástí schengenského prostoru od: 26. března 1995 [43] 

 

5.1.2 Minimální mzda 

Od 1. 1. 2015 nabyl účinnosti nový zákon o minimální mzdě tzv. MiLoG (das 

Mindestlohngesetz). Dříve v Německu nebyla stanovena výše minimální mzdy. 

Tato mzda činí 8,5 € za hodinu, což je cca 230 Kč. Neplatí pro zaměstnance mladší 

18 let a pro dlouhodobě nezaměstnané do šesti měsíců od nástupu do práce. 

V odvětvích, ve kterých je mzda nižší a řídí se tzv. tarifními smlouvami, bude výše 

nové minimální mzdy platit až od roku 2018. Jde například o řezníky, kadeřníky, 

agenturní zaměstnance, zdravotnický personál popeláře atd. [16]. 

Zaměstnavatelé mají také povinnost mít dokumentaci o vyplácené mzdě 

a pracovní době vždy k dispozici, tzv. povinnost záznamů. Zahraniční zaměstnavatelé 

musí před vysláním svého zaměstnance do SRN oznámit německému celnímu úřadu 

v německém jazyce skutečnosti, týkající se pracovní činnosti na území Německa 

na dobu 6 pracovních měsíců, tzv. povinnost ohlašovací. Do 8 pracovních dnů 

po ukončení činnosti je nutné provést záznam o pracovní činnosti zaměstnance. 

Všechny tyto dokumenty se musejí 2 roky uchovávat. Pokud firma nevyplatí minimální 

mzdu, má celní úřad právo udělit pokutu až 500 000 € [16, 17]. 

Do hodinové mzdy 8,50 € se nezapočítává: 

‣ příspěvek zaměstnavatele, 

‣ stravné, 
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‣ náhrada životních nákladů, tzv. diety, 

‣ přesčasové hodiny, 

‣ příspěvky za práci ve svátek, neděli, 

‣ příspěvky na dovolenou, 

‣ vánoční příspěvky (s výjimkou výpočtu mzdy za měsíc prosinec) [45]. 

Menší podniky chápou minimální mzdu a „papírování“ s ní spojené jako 

byrokratickou zátěž. U těchto podniků je znát absence velkých účetních oddělení 

se spoustou zaměstnanců, kteří by se zabývali zpracováním záznamních povinností 

[44]. 

Kritikou nešetří ani okolní země. Jak je již výše naznačeno, v zákoně 

o minimální mzdě je totiž zakotveno, že tuto minimální hodinovou sazbu musí obdržet 

všichni zaměstnanci na území Německa. Týká se to především tranzitní dopravy. 

Znamená to tedy, že řidiči projíždějící Německem dostanou od svých zaměstnavatelů 

zhruba 230 Kč za hodinu. To by tedy mohlo být pro některé firmy likvidační. Podle 

Českého statistického úřadu (dále ČSÚ) byly průměrné mzdy ve 4. čtvrtletí roku 2014 

v odvětví dopravy 25 130 Kč za měsíc, což činí na hodinu cca 105 Kč. Ovšem rozdíl 

oproti tuzemské výši minimální mzdy je 183 Kč za hodinu [46, 47]. 

„Firmy, které své zakázky dále předávají svým subdodavatelům, ručí 

za dodržování MiLoG v celém svém dodavatelském řetězci. Majitel firmy tedy přímo 

odpovídá za vyplácení minimální mzdy nejen svým zaměstnancům, ale také 

pro zaměstnance firmy, která za něj zakázku převezme. Tento krok také upravuje 

MiLoG a subdodavatelé by měli mít platné smlouvy. 

1. Z povinností vyplývajících z MiLoG, tj. výplaty min. mzdy, se nejde vyvázat 

ani smluvně, ani zřeknutím se zaměstnance. 

2. V případě zapojení subdodavatelů je doporučeno chránit/pojistit se následujícími 

způsoby: 

‣ Předběžnými zálohami či bankovními zárukami, které jsou dány závaznou 

smlouvou. Tyto smlouvy předem definují požadavky obou stran (hlavní 

dodavatel: subdodavatel atd). 

‣ Pokud obě strany souhlasí, může jako kontrolní činitel v tomto smluvním 

vztahu figurovat třetí strana.“[45] 

Němečtí odběratelé začali českým dodavatelům po uvedení zákona v platnost 

rozesílat smlouvy či prohlášení o převzetí odpovědnosti za plnění zákona o minimální 
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mzdě a měli by tak nést následky z jeho neplnění. Avšak MiLoG ani zákon o vysílání 

pracovníků toto neustanovují. 

Na konci ledna 2015 německá ministryně práce Andrea Nahles(ová) prohlásila, 

že prozatím nebude vyžadováno od zahraničních dopravců vyplácení německé 

minimální mzdy, jakožto zachování dobrých sousedských vztahů. Toto omezení platí 

pro čistě tranzitní dopravu (přejezd přes území SRN), a to do té doby, než se vyřeší 

evropsko-právní otázky, vztahující se k MiLoG v tranzitní dopravě, včetně překládky 

z/do mezinárodních přístavů v Německu [18]. 

Evropská komise (dále EK) zahájila 19. května tzv. infrigement, tedy řízení 

o porušení Smlouvy, proti SRN kvůli již zmíněné působnosti zákona o minimální mzdě 

v Německu vůči zaměstnancům z ostatních členských zemí, hlavně v sektoru dopravy. 

To znamená, zda je v souladu s evropskou směrnicí 96/71/ES o vysílání pracovníků, 

principy smlouvy o svobodě poskytování služeb s volným pohybem zboží a s ohledem 

na zásadu proporcionality. Německo mělo dva měsíce na odpověď. Pokud 

by se Německo nepřizpůsobilo námitkám EK, nebo by nepřesvědčilo EK o platnosti 

svého zákona v souladu s Evropským právem, rozhodne o věci Soudní dvůr EU 

[48, 49]. 
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5.1.3 Spotřební koš 

V tabulce č. 9 je uvedeno porovnání nákladů určitých základních potravin 

a potřeb, nákladů na bydlení, cen oblečení, dopravy a zábavy.  

Tabulka č. 9 - Porovnání spotřebních košů v Praze a Berlíně 
 Produkt Cena v Praze Cena v Berlíně 

Jí
dl

o 

1 l plnotučného mléka 0,81 € 0,82 € 

12 vajec, velikosti L 1,84 € 3,10 € 

Chléb pro 2 osoby/ den 0,53 € 0,92 € 

0,5 kg místního sýru 3,20 € 5,28 € 

½ kg kuřecích prs  2,10 €  3,71 € 

1 kg brambor 0,55 € 1,76 € 

0,5 l místního piva v supermarketu 0,58 € 0,86 € 

B
yd

le
ní

 

Měsíční nájemné za 85 m2
 

zařízeného bytu 
853,00 € 1 182,00 € 

Energie pro 2 osoby/měsíc/85 m2 135,00 € 138,00 € 

Internet 8 MB/měsíc 17,00 € 21,00 € 

Prací prostředek 3 l 9,00 € 4,15 € 

Úklid - výpomoc, hodinová sazba 4,72 € 11,00 € 

O
bl

eč
en

í Jeansy (Levis) 70,00 € 85,00 € 

Letní šaty (H&M) 31,00 € 28,00 € 

1 pár sportovních bot (Nike) 70,00 € 92,00 € 

1 pár kožených bot 87,00 € 126,00 € 

D
o
p

ra
v
a
 VW Golf 2.0 TDI 140 CV 6 vel., 

základní výbava, nový 
19 664,00 € 26 106,00 € 

1 l paliva 1,22 € 1,39 € 

Měsíční jízdenka MHD 20,00 € 79,00 € 

O
so

bn
í p

ot
ře

by
 Medikamenty proti nachlazení na 6 

dní (Coldrex) 
5,36 € 7,00 € 

Deodorant roll-on, 50 ml 2,94 € 3,31 € 

Šampon 400 ml 2,60 € 1,48 € 

Toaletní papír 4 role 1,16 € 1,48 € 

Tuba zubní pasty 1,61 € 1,34 € 

Z
áb

av
a 

2 lístky do kina 12,00 € 18,00 € 

2 lístky do divadla 62,00 € 102,00 € 

Cappuccino 2,03 € 8,00 € 

Měsíční permanentka do fit centra 35,00 € 49,00 € 

Marlboro 1 krabička 3,34 € 5,64 € 

Celkem 21 100 € 28 087 € 

Zdroj: [41], vlastní zpracování 
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 Uváděné ceny, které jsou vkládány do databáze webové stránky 

www.expanistan.com, nejsou vždy za úplně stejné výrobky ze stejných obchodů, 

je proto důležité brát některé rozdíly s rezervou. Například ceny za oblečení či boty. 

Některé ceny jsou uvedeny v hodinových, denních nebo jiných sazbách. 

Rozdíl měsíčních nákladů všech uvedených položek v Praze a Berlíně činí 

6 987 €. Z hodnot v tabulce je patrné, že v Berlíně je dráž než v Praze. Pouze letní šaty, 

deodorant, šampón a prací prostředek byly v Praze dražší. U prvních třech byl rozdíl 

jen pár eur, ale prací prostředek byl o polovinu levnější v Berlíně. Hlavní položka, která 

udává celkový rozdíl je cena automobilu. Ten je v Německu o 6 442 € dražší. 

U základních potravin se ceny vajec, sýra a brambor liší zhruba o polovinu. 

První velký rozdíl 329 € vidíme u ceny nájemného, ale cena za energie je přibližně 

stejná.  Další větší rozdíl je u ceny za měsíční jízdné. V Berlíně stojí měsíční jízdenka 

hromadné dopravy 79 €, v přepočtu cca 2 133 Kč. Pro srovnání 2 450 Kč zaplatíme 

v Praze za 5měsíční jízdenku [50]. V části zábavy je v Berlíně mnohem dražší balíček 

cigaret, šálek cappuccina a lístky do divadla. 

 

Tabulka č. 10 - Měsíční náklady základních potřeb Berlíně 

Produkt 
Cena v 

Berlíně 

4 l plnotučného mléka 3,28 € 

12 vajec, velikosti L 3,10 € 

Chléb po osobu  13,80 € 

0,5 kg místního sýru 5,28 € 

1 kg kuřecích prsou na týden 29,68 € 

5 kg brambor 8,80 € 

Měsíční nájemné za 85 m2
 

zařízeného bytu 
1 182,00 € 

Energie pro 2 osoby/měsíc/85 m2 138,00 € 

Prací prostředek 3 l 4,15 € 

Měsíční jízdenka MHD 79,00 € 

Deodorant roll-on, 50 ml 3,31 € 

Šampon 400 ml 1,48 € 

Toaletní papír 4 role 1,48 € 

Tuba zubní pasty 1,34 € 

Celkem 1 475 € 
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Ve výše uvedené tabulce č. 10 jsou vybrány základní potraviny a věci, 

bez kterých se neobejdeme. Tyto potřeby stojí celkem 1 475 € za měsíc a minimální 

mzda v Německu činí 1 360 €. Největší částí jsou náklady na bydlení a jízdné. 

Za předpokladu že v bytě bydlí 2 pracující osoby a dělí se alespoň o nájemné, 

tyto náklady s polovičním nájmem by měly hodnotu 815 €. Po odečtení těchto nákladů 

od minimální mzdy, dostaneme zůstatek 545 €. Tato částka v přepočtu na koruny činí 

cca 14 723 Kč a lze říci, že výše minimální měsíční mzdy v Německu je nastavena tak, 

aby opravdu zajistila občanům slušné živobytí. 

 

5.1.4 Nezaměstnanost v Německu 

Po sjednocení Německa v roce 1989 došlo k výrazným změnám nejen na trhu 

práce, ale i v celém hospodářství země. I když byla učiněna určitá opatření k zlepšení 

ekonomické situace země, uzavřením spousty průmyslových podniků na východě míra 

nezaměstnanosti stále stoupala. Od roku 1994 do roku 2004 byla míra nezaměstnanosti 

v průměru 8,7 %, pohybovala se v rozmezí 7,8 až 9,4 % [51]. 

 

 

Obrázek č. 6 - Míra nezaměstnanosti v Německu 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

 

 Od roku 2003 začaly postupně vstupovat v platnost čtyři tzv. Hartz reformy, 

které měly za úkol snížit čtyřmilionovou nezaměstnanost v Německu. V rámci těchto 

reforem byla zřízena centra práce, Jobs-Zentern, která zajišťují veškerou poradenskou 

činnost a péči nezaměstnaným. Hlavním krokem bylo zavedení tzv. Mini-Jobs a Midi-

Jobs. Jsou to částečné úvazky, časem neomezené, při kterých jsou zaměstnanci 

10,4 11,2 
10,1 

8,5 
7,4 7,6 7 

5,8 5,4 5,2 5 

Míra nezaměstnanosti v Německu [%] 
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odměněni mzdou do 400 € nebo do 800 €, které nemusí danit. Toto opatření mělo snížit 

dlouhodobou nezaměstnanost a motivovat obyvatelstvo k práci. Z obrázku 

č. 6 je patrné, že uvedené reformy měly úspěch, ale nápomocen byl i světový 

ekonomický růst. Od roku 2005 míra nezaměstnanosti strmě klesala z 11,2 % na 7,4 % 

v roce 2008. V tomto roce probíhala celosvětová ekonomická krize, a spousta podniků 

využila možnosti tzv. Kurzarbeit. Aby zaměstnavatel nemusel propouštět v době krize 

své zaměstnance, zkrátí jim úvazek a 60 % rozdílu mezi novou nižší mzdou a původní 

mzdou doplatí zaměstnanci stát. Tento pracovněprávní vztah může trvat až 2 roky. 

V roce 2009 využívalo Kurzarbeit 1,5 milionu lidí. Podle negativních prognóz se měla 

v roce 2012 nezaměstnanost opět zvýšit, protože úvazky v rámci Kurzarbeit se měly 

ukončit [19]. Avšak v roce 2011 nezaměstnanost klesla pod 6 %, o tři roky později 

činila 5 %, a to byla nejnižší míra nezaměstnanosti od roku 1991. 
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5.2 Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

 

5.2.1 Základní údaje státu 

Hlavní město: Londýn 

Rozloha: 248 528 km
2
 

Počet obyvatel: 64 308 261 

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 12,70% 

HDP: 2,223 bilionu EUR 

Úřední jazyk: angličtina 

Politický systém: parlamentní konstituční monarchie 

Vstup do EU: 1. ledna 1973 

Měna: libra šterlinků 

Členem eurozóny: ne 

Součástí schengenského prostoru: ne [52] 

 

5.2.2 Národní minimální mzda (National minimum wage, NMW) 

 „NMW je průměrná hodinová sazba, která musí být zaplacena za každou 

hodinu pracovní doby odpracovanou během určitého časového období. Pokud 

jste vypláceni týdně, je toto období jeden týden, pokud jste vypláceni měsíčně, je toto 

období jeden měsíc.“ [20] 

Národní minimální mzda je mzda, na kterou mají téměř všichni zaměstnanci 

v UK nárok, tato mzda je daná zákonem. Nezáleží na tom, jak je firma velká, 

zda zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele trvale nebo má pouze krátkodobou pracovní 

smlouvu [20].  

Sazba NMW je závislá na věku pracovníka a na tom zda je učněm. V UK 

se rozlišují čtyři sazby, které jsou uvedené v následující tabulce č. 11. Sazby 

jsou obvykle aktualizovány každý říjen. 
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Tabulka č. 11 - Sazby národní minimální mzdy v UK pro rok 2015 k 1. říjnu 2015 

Věk Hodinová sazba 

21 a více let £ 6,70 

18 - 20 let £ 5,03 

16 a 17 let £ 3,87 

Učeň mladší 19 let nebo 

první rok učební doby 
£ 3,30 

Zdroj: [54], vlastní zpracování 

   

„Mezi pracovníky, na které se nevztahuje národní minimální mzda, patří: 

‣ pracovníci mladší 16 let, 

‣ studenti vyššího a dalšího vzdělávání na pracovních stážích do 1 roku, 

‣ pracovníci programů EU, např. Erasmus, Comenius atd., 

‣ pracovníci žijící společně s rodinou zaměstnavatele a neplatí 

za ubytování a stravu, např. au-pair a chůvy, 

‣ osoby samostatně výdělečně činné, 

‣ dobrovolní pracovníci, 

‣ příslušníci ozbrojených složek, 

‣ někteří účastníci školení v rámci vládních projektů, 

‣ ředitelé podniků.“ [55] 

Tabulka č. 12 - Vývoj národní minimální mzdy v UK od roku 2005 do roku 2009 

Rok 22 a více  18 - 21 16 a 17 

2005 £5,05 £4,25 £3,00 

2006 £5,35 £4,45 £3,30 

2007 £5,52 £4,60 £3,40 

2008 £5,73 £4,77 £3,53 

2009 £5,80 £4,83 £3,57 

Zdroj: [53], vlastní zpracování 

V roce 2010 se změnily sazby národní minimální mzdy. Další vývoj je tedy 

uveden od roku změny. 
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Tabulka č. 13 - Vývoj národní minimální mzdy v UK od roku 2010 do roku 2015 

Rok 21 a více  18 - 20 16 a 17 učňové 

2010 £5,93 £4,92 £3,64 £2,50 

2011 £6,08 £4,98 £3,68 £2,60 

2012 £6,19 £4,98 £3,68 £2,65 

2013 £6,31 £5,03 £3,72 £2,68 

2014 £6,50 £5,13 £3,79 £2,73 

2015 £6,70 £5,30 £3,87 £3,30 

Zdroj: [53], vlastní zpracování 

 

 

 

Obrázek č. 7 - Vývoj minimální mzdy v UK 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

  

Na první pohled je z obrázku č. 7 jasné, že minimální mzda ve Velké Británii, 

se zvyšovala pravidelně každý rok. Od roku 2005 do roku 2007 se mzda navyšovala 

v průměru ročně o 86 € až na 1 315 € za měsíc. Podle obrázku č. 7 by se mohlo zdát, 

že se v období ekonomické krize NMW snižovala. Avšak tento pokles v grafu je dán 

kurzovní změnou, která souvisela ekonomickou situací ve světě. V tabulce č. 12, 

ve které je uveden vývoj NMW, můžeme vidět, že se opravdu hodinová sazba každý rok 

navyšovala. Od roku 2010 minimální mzda, i když v menší míře, opět narůstala 

v každém roce. V roce 2014 mzda zůstala na stejné hladině jako v předešlém roce, 

zato v říjnu 2015 se minimální mzda zvýšila o 128 €. 

1 054 1 135 1 213 1 315 1 242 
995 1 076 1 136 1 202 1 250 1 251 

1 379 

Vývoj minimální mzdy v UK 

[€/ měsíc] 
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5.2.3 Spotřební koš 

Tabulka č. 14 - Porovnání spotřebních košů v Praze a Londýně 

 

Produkt Cena v Praze Cena v Londýně 
Jí

dl
o 

1 l plnotučného mléka 0,81 € 1,24 € 

12 vajec, velikosti L 1,84 € 4,65 € 

Chléb pro 2 osoby/den 0,53 € 1,27 € 

0,5 kg místního sýru 3,20 € 7,00 € 

1/2 kg kuřecích prsou 2,10 € 4,29 € 

1 kg brambor 0,55 € 1,55 € 

B
yd

le
ní

 

0,5 l místního piva v 

supermarketu 
0,58 € 2,51 € 

Měsíční nájemné za 85 m2
 

zařízeného bytu 
853,00 € 3 447,00 € 

Energie pro 2 osoby/měsíc/85 m2 135,00 € 242,00 € 

Internet 8 MB/měsíc 17,00 € 30,00 € 

Prací prostředek 3 l 9,00 € 11,00 € 

O
bl

eč
en

í Úklid - výpomoc, hodinová sazba 4,72 € 16,00 € 

Jeansy (Levis) 70,00 € 96,00 € 

Letní šaty (H&M) 31,00 € 44,00 € 

1 pár sportovních bot (Nike) 70,00 € 92,00 € 

D
o
p

ra
v
a
 1 pár kožených bot 87,00 € 105,00 € 

VW Golf 2.0 TDI 140 CV 6 vel., 

základní výbava, nový 
19 664,00 € 27 185,00 € 

1 l paliva 1,22 € 1,71 € 

O
so

bn
í p

ot
ře

by
 Měsíční jízdenka MHD 20,00 € 184,00 € 

Medikamenty proti nachlazení na 
6 dní (Coldrex) 

5,36 € 6,00 € 

Deodorant roll-on, 50 ml 2,94 € 4,54 € 

Šampon 400 ml 2,60 € 5,93 € 

Toaletní papír 4 role 1,16 € 2,74 € 

Z
áb

av
a 

Tuba zubní pasty 1,61 € 2,68 € 

2 lístky do kina 12,00 € 33,00 € 

2 lístky do divadla 62,00 € 210,00 € 

Cappuccino 2,03 € 3,98 € 

Měsíční permanentka do fitcentra 35,00 € 92,00 € 

Marlboro 1 krabička 3,34 € 13,00 € 

 

Celkem 21 100 € 31 850 € 

Zdroj: [41], vlastní zpracování 
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Londýn patří mezi nejvýznamnější kulturní a obchodně-ekonomická města 

na světě. V Evropě je co do rozlohy i počtu obyvatel třetí největší [55]. Díky tomu 

můžeme logicky odvodit, že Londýn je dražší než Praha. I výše uvedená tabulka toto 

tvrzení podporuje. 

Celkový rozdíl cen za uvedené spotřební zboží a nákladů na zábavu činí 

10 751 €. Tato hodnota je dána především výší ceny za automobil a pronájem bytu. 

Velké rozdíly vidíme již u cen základních potravin. Potraviny jsou v Londýně 

o polovinu dražší než v Praze. Cena nájemného je o 2 500 € vyšší v Londýně i energie 

jsou o více než 100 € dražší. Jízdenka MHD je v Praze o 164 € za měsíc levnější. 

V přepočtu Londýňané jezdí za cca 5 000 Kč měsíčně. Pro porovnání roční jízdenka 

v Praze stojí 3 650 Kč. U osobních potřeb, které koupíme v drogerii, se rozdíl v cenách 

pohybuje od jednoho eura až ke třem eurům. Pokud bychom chtěli jít v Praze do kina, 

koupili bychom zhruba o polovinu levnější lístky než Londýně. Za divadelní lístky 

bychom zaplatili 3,5krát více než v Praze. A za cenu krabičky cigaret v Londýně 

bychom koupili v Praze čtyři. 

 

Tabulka č. 15 - Měsíční náklady základních potřeb v Londýně 

 

Produkt 
Cena v 

Londýně 

4 l plnotučného mléka 4,96 € 

12 vajec, velikosti L 4,65 € 

Chléb pro osobu na měsíc 19,05 € 

0,5 kg místního sýru 7,00 € 

4 kg kuřecích prsou  34,32 € 

5 kg brambor 7,75 € 

Měsíční nájemné za 85 m2
 

zařízeného bytu 
3 447,00 € 

Energie pro 2 os./měsíc/85 m2 242,00 € 

Prací prostředek 3 l 11,00 € 

Měsíční jízdenka MHD 184,00 € 

Deodorant roll-on, 50 ml 4,54 € 

Šampon 400 ml 5,93 € 

Toaletní papír 4 role 2,74 € 

Tuba zubní pasty 2,68 € 

Celkem 3 978 € 
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Národní minimální mzda ve Velké Británii činí 1 379 €. V porovnání s náklady 

v tabulce č. 15 je hodnota MNW cca o dvě třetiny nižší. Při logické úvaze je zřejmé, 

že člověk pobírající minimální mzdu si nebude moci dovolit byt s nájmem 3 447 € 

v centru metropole, pokud by v tomto bytě měl bydlet sám. Součet ostatních položek 

se rovná 531 €. Je zřejmé, že při úplném propočtu všech surovin na měsíc bude tato 

hodnota vyšší, ale stále nám minimální mzda bude na tyto základní potřeby dostačovat, 

dokonce pokryje i na nájem, který by byl například ve výši od 700 do 800 € za měsíc. 

V případě zaměstnání v blízké vzdálenosti, by se jízdné dalo vložit do vyššího 

nájemného.  
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5.2.4 Nezaměstnanost 

The Welfare state nebo Welfare reform, v překladu reforma (reformy) státu 

blahobytu, jejímž prostřednictvím je uskutečňována aktivní politika zaměstnanosti 

v UK [21].  

„ Podle vyjádření vlády Velké Británie základní strategickou koncepcí reformy 

státu blahobytu je jeho transformace z pasivního, jednostranně orientovaného modelu, 

na aktivní systém, který dává všem obyvatelům práva a zároveň odpovědnost, 

přizpůsobuje poskytovanou pomoc konkrétní situaci jednotlivcům a zpřístupňuje lidem 

znalosti potřebné pro vstup do zaměstnání a následné vymanění se ze sociální 

a ekonomické závislosti.“[21] 

V roce 1997 byla zavedena opatření reforem státu blahobytu, a to: 

‣ „Zvýšení investic do aktivní politiky zaměstnanosti, 

‣ realizace reformy daní a dávek sociálního zabezpečení s cílem dosáhnout 

toho, aby se lidem vyplatilo pracovat, 

‣ investice do vzdělání, 

‣ vytváření podmínek pro zvyšování flexibility trhu práce.“[21] 

V rámci této aktivní politiky zaměstnanosti vznikl program The New Deal, který má 

napomoci lidem vrátit se zpět do zaměstnání nebo jim poskytnout různé rekvalifikační 

kurzy a podobně. V Británii fungují pracovní agentury, ve kterých je každému 

poskytnuto individuální poradenství a služby při hledání práce a zorientování 

se v sociální podpoře státu, tzv Jobscentre plus [21].  

Výše uvedená opatření napomohla snížení míra nezaměstnanosti ve Velké 

Británii na 4,7 % v roce 2004. Tato hodnota byla nejnižší od roku 1976 [22]. 

Od tohoto milníku nezaměstnanost mírně rostla až do roku 2008 na hodnotu 

5,6 %. V roce 2009 se celosvětová hospodářská a ekonomická krize začala projevovat 

na britském trhu práce. Tehdy míra nezaměstnanosti vzrostla o 2 % oproti roku 

předešlému. Postupně nezaměstnanost stoupala až na 8,1 % v roce 2011, poté 

v následujících letech mírně klesla na 7,9 %. V roce 2013 se Británie začíná dostávat 

z recese. Míra nezaměstnanosti se snížila na stejnou hladinu jako v roce 2009, tedy 

7,6 %. V roce 2014 došlo k prudkému poklesu o 1,5 %. 
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Obrázek č. 8 - Míra nezaměstnanosti v UK od roku 2004 do roku 2014 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

 

 V lednu roku 2015 se míra nezaměstnanosti dostala na nejnižší úroveň 

od srpna 2008 5,8 %. Oproti roku 2014 se zvýšil i počet volných pracovních míst 

o 127 tisíc, počet nezaměstnaných se snížil o 418 tisíc. Počet dlouhodobě 

nezaměstnaných je nejnižší za 5 let a lidí, kteří jsou bez práce déle než dva roky, 

je meziročně nejméně za 16 let [56]. Je nasnadě říci, že aktivní politika zaměstnanosti 

a pracovní programy v rámci dlouhodobého hospodářského plánu vlády v Británii 

správně přispívá ke snižování míry nezaměstnanosti. 

 

Obrázek č. 9 - Snížení počtu nezaměstnaných v regionech UK od roku 2010 do ledna 2015 

Zdroj: [56] 
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5.3 Lucemburské velkovévodství 

 

5.3.1 Základní údaje státu 

Hlavní město: Lucemburk 

Rozloha: 2 586 km
2
 

Počet obyvatel: 549 680 

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 0,10% 

HDP: 49,428 miliardy EUR 

Úřední jazyk: francouzština, němčina 

Politický systém: konstituční monarchie 

Vstup do EU: 1. ledna 1958 

Měna: Euro 

Členem eurozóny od: 1. ledna 1999 

Součástí schengenského prostoru od: 26. března 1995 [57] 

 

5.3.2 Minimální mzda 

Lucembursko má nejvyšší garantovanou minimální měsíční mzdu v EU, která 

činí 1 992,96 € a hodinová sazba 11,1154 €. Podobně jako v UK je rozdělena do čtyř 

kategorií podle věku a kvalifikace. Dělí se na pracovníky ve věku 15 až 17 let, 

17 až 18 let, dále na starší 18 let a ti se dělí podle toho, zda jsou kvalifikovaní 

nebo ne [58]. 

V Lucembursku chtějí výší minimální mzdy bojovat proti chudobě 

a sociálnímu vyloučení. Mají zde dobře nastavenou sociální politiku, ke které patří již 

zmíněná minimální mzda, dále pojištění, pojištění v závislosti na cizí péči, penzijní 

pojištění, rodinné příspěvky a další výhody [59]. 

Tabulka č. 16 - Minimální měsíční mzda od roku 2010 pro všechny kategorie 

Rok 
Věk 

18 + nekvalifikován 17 - 18 15 - 17 18 + kvalifikován 

2015 1 992,96 € 1 538,37 € 1 442,22 € 2 307,56 € 

2014 1 921,03 € 1 536,82 € 1 440,77 € 2 305,23 € 

2013 1 874,19 € 1 499,35 € 1 405,64 € 2 249,03 € 

2012 1 801,46 € 1 441,19 € 1 351,11 € 2 161,76 € 

2011 1 757,56 € 1 406,05 € 1 318,17 € 2 109,07 € 

2010 1 682,76 € 1 346,21 € 1 262,07 € 2 019,31 € 

Zdroj: [60], vlastní zpracování 
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Na obrázku č. 10 je znázorněný vývoj minimální mzdy v Lucembursku od roku 

2004 do roku 2015. Při pohledu na obrázek je zřejmé, že se v Lucembursku minimální 

mzda navyšuje každý rok. Zajímavé je, že mzda narůstá každý druhý rok, a to tak, 

že se v jednom roce zvedne o 2,5 % a v roce následujícím o 4,5 %, viz tabulka č. 17. 

V letech 2008 a 2015 nedošlo k žádnému nebo minimálnímu zvýšení a v roce 2013 

vzrostla mzda o 4 %. 

Tabulka č. 17 - Nárůst minimální mzdy v Lucembursku 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Minimální mzda 1 403 1 467 1 503 1 570 1 570 1 642 

Nárůst oproti 
předešlému roku 

[€] 63,81 36,65 66,86 0,00 71,46 

[%] 4,55 2,50 4,45 0,00 4,55 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Minimální mzda 1 683 1 758 1 801 1 874 1 921 1 923 

Nárůst oproti 
předešlému roku 

41,02 74,80 43,93 72,70 46,84 1,93 

2,50 4,45 2,50 4,04 2,50 0,10 

Zdroj: Eurostat, vlastní výpočet 

 

 

Obrázek č. 10 - Vývoj minimální mzdy v Lucembursku 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 
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5.3.3 Spotřební koš 

Podle dostupných údajů ze STATECu (Úřad národních statistik 

a ekonomických studií Lucemburského velkovévodství) byla hodnota prahu rizika 

chudoby v roce 2013 1 665 € (60% mediánu národního příjmu), minimální mzda 

v témže roce činila 1 874,19 €. I když má tedy Lucembursko vysokou minimální mzdu, 

čelí jeho obyvatelstvo vysokým až neúnosným nákladům na živobytí. To dokazuje 

průzkum z roku 2011, který poukazuje na to, že 30% obyvatelstva žijících v podnájmu 

a 9,2% majitelů domů žijí na hranici chudoby [58].  

 

Tabulka č. 18 - Měsíční náklady základných potřeb v Lucemburku 

Produkt Cena v Lucemburku 

4 l plnotučného mléka 4,88 € 

12 vajec, velikosti L 4,45 € 

Chléb pro osobu 27,00 € 

0,5 kg místního sýru 7,00 € 

4 kg kuřecích prsou 44,96 € 

5 kg brambor 17,90 € 

Měsíční nájemné za 85 m2
 

zařízeného bytu 
1 906,00 € 

Energie pro 2 osoby/ měsíc/ 85 m2 187,00 € 

Prací prostředek 3 l 11,00 € 

Měsíční jízdenka MHD 35,00 € 

Deodorant roll-on, 50 ml 9,00 € 

Šampon 400 ml 3,86 € 

Toaletní papír 4 role 2,37 € 

Tuba zubní pasty 2,78 € 

Celkem 2 263 € 

 

Minimální mzda v Lucembursku činí 1 923 €. Touto mzdou se nepokryjí 

ani celkové náklady na bydlení. Je zřejmé, že náklady na živobytí v Lucemburku 

jsou vysoké, tyto náklady jsou podobné v celé zemi.  

Při prozkoumání tabulky č. 19 vidíme, že potraviny jsou v Lucemburku dražší 

průměrně o 2 €. Nájemné je v přepočtu o cca 27 000 Kč v Praze levnější, i ostatní 

položky z části bydlení. Například energie o 52 €, internet o 21 €. V podobném trendu 

jsou ceny za oblečení a boty. Za automobil v Lucemburku bychom připlatili 826 € 

i jízdné je zde dražší o 15 €. U osobních potřeb je Lucemburk dražší průměrně o 1 €. 
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Za cenu lístků v Lucemburku bychom v Praze koupili 4 lístky, v Praze je i cvičení 

ve fitcentru více než o polovinu levnější. 

Tabulka č. 19 - Porovnání spotřebitelských cen v Praze a Lucemburku 

 
Produkt 

Cena 
v Praze 

Cena  
v Lucemburku 

Jí
dl

o 

1 l plnotučného mléka 0,81 € 1,22 € 

12 vajec, velikosti L 1,84 € 4,45 € 

Chléb pro 2 osoby/den 0,53 € 1,80 € 

0,5 kg místního sýru 3,20 € 7,00 € 

1/2 kg kuřecích prsou 2,80 € 5,62 € 

1 kg brambor 0,55 € 3,58 € 

B
yd

le
ní

 

0,5 l místního piva v supermarketu 0,58 € 1,28 € 

Měsíční nájemné za 85 m2
 

zařízeného bytu 
853,00 € 1 906,00 € 

Energie pro 2 osoby/měsíc/85 m2 135,00 € 187,00 € 

Internet 8 MB/měsíc 17,00 € 38,00 € 

Prací prostředek 3 l 9,00 € 11,00 € 

O
bl

eč
en

í Úklid - výpomoc, hodinová sazba 4,72 € 16,00 € 

Jeansy (Levis) 70,00 € 97,00 € 

Letní šaty (H&M) 31,00 € 38,00 € 

1 pár sportovních bot (Nike) 70,00 € 95,00 € 

D
o
p

ra
v
a
 1 pár kožených bot 87,00 € 138,00 € 

VW Golf 2.0 TDI 140 CV 6 vel., 

základní výbava, nový 
19 664,00 € 20 490,00 € 

1 l paliva 1,22 € 1,18 € 

O
so

bn
í p

ot
ře

by
 Měsíční jízdenka MHD 20,00 € 35,00 € 

Medikamenty proti nachlazení na 6 
dní (Coldrex) 

5,36 € 9,00 € 

Deodorant roll-on, 50 ml 2,94 € 3,95 € 

Šampon 400 ml 2,60 € 3,86 € 

Toaletní papír 4 role 1,16 € 2,37 € 

Z
áb

av
a 

Tuba zubní pasty 1,61 € 2,78 € 

2 lístky do kina 12,00 € 17,00 € 

2 lístky do divadla 62,00 € 121,00 € 

Cappuccino 2,03 € 3,27 € 

Měsíční permanentka do fitcentra 35,00 € 80,00 € 

Marlboro 1 krabička 3,34 € 5,04 € 

 

Celkem 21 100 € 23 325 € 

Zdroj: [41], vlastní zpracování 
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5.4 Nezaměstnanost 

Lucemburský trh práce je jedním z nejatraktivnějších v EU. V Lucembursku 

je dvakrát více volných pracovních míst, než je ekonomicky aktivního obyvatelstva 

a čtyřikrát více pracovních míst než je ekonomicky aktivních obyvatel na území 

Lucemburku. Tamější populaci tvoří ze 45 % cizinci a zhruba 70% veškeré pracovní 

síly se skládá z přistěhovaleckých nebo příhraničních pracovníků [61]. 

Po logické úvaze bychom mohli říci, že v Lucembursku s vysokým počtem 

volných pracovních míst, který převyšuje počet ekonomicky aktivních obyvatel, 

nemůže existovat nezaměstnanost v míře 6 %. Není tomu tak zřejmě díky 70% pracovní 

síle, která nepochází z Lucemburska. 

Podle dostupných údajů ze STATECu od roku 1995 do roku 2004 byla míra 

nezaměstnanosti v průměru 2,74 %. Dále bude nezaměstnanost popisovaná podle údajů 

vydaných Eurostatem, která jsou zobrazena na obrázku č. 11.  

Od roku 2004, kdy byla nezaměstnanost 5%, do roku 2007 nezaměstnanost 

klesala až na 4,2 %. Tuto hodnotu můžeme přisoudit světovému ekonomickému růstu, 

který se promítl na lucemburský trh práce. Ovšem růst v dalších letech už byl reakcí 

na světovou hospodářskou krizi. Nezaměstnanost se během dvou let zvýšila o 1 % 

na 5,1 %. V roce 2010 nezaměstnanost klesla na 4,6 %, avšak v následujících letech 

opět nastal stoupající trend a v roce 2014 byla míra nezaměstnanosti na hladině 6 %. 

Poslední známé údaje jsou z října 2015, a to 5,8 %. 

 

Obrázek č. 11 - Míra nezaměstnanosti v Lucembursku 

Zdroj: Eurostat, vlastní pracování 
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5.5    Španělské království 

 

5.5.1 Základní údaje 

 

Hlavní město: Madrid 

Rozloha: 505 970 km
2
 

Počet obyvatel: 46 507 760 

Podíl na celkovém počtu obyvatel 

EU: 
9,20% 

HDP: 1,058 bilionu EUR 

Úřední jazyk: španělština 

Politický systém: parlamentní konstituční monarchie 

Vstup do EU: 1. ledna 1986 

Měna: Euro 

Členem eurozóny od: 1. ledna 1999 

Součástí schengenského prostoru od: 26. března 1995 [62] 

 

5.5.2 Minimální měsíční mzda (Salario Mínimo Interprofesional, SMI) 

 

Salario Mínimo Interprofesional, je minimální mzda, kterou každý pracovník 

obdrží za odpracování určitého počtu hodin. Ve Španělsku je pracovní doba také 

40 hodin týdně. Výše SMI je každoročně nastavována vládou [63]. 

Španělské zdroje uvádí hodnotu měsíční minimální mzdy 648,60 € nebo 21,62 € 

za den a tedy 9 080,40 € ročně, avšak podle Eurostatu je tato mzda 756,70 € měsíčně. 

Důvod je ten, že Eurostat započítává do své hodnoty všech 14 měsíčních platů. Španělé 

totiž obdrží každý rok plat každý měsíc a k tomu jeden plat navíc v létě a další v zimě 

[64]. 

Ve Španělsku neexistují žádné náhrady nebo poměrné propočty mzdy za práci 

v neděli nebo o svátcích, vše je zahrnuto v denní mzdě [63]. 

Za příležitostnou nebo dočasnou práci, která trvá méně než 120 dní, by měl 

každý zaměstnanec obdržet 40 € za den. Společně s touto denní mzdou dostane 

poměrnou výši sazby za práci v neděli a o svátcích. Dále mají nárok na poměrnou 

náhradu mzdy za dovolenou, pokud si ji během pracovního vztahu nevyberou [63]. 
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Obrázek č. 12 - Vývoj minimální mzdy ve Španělsku 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

 

Vývoj minimální mzdy ve Španělsku na obrázku č. 12 je zobrazen ve dvou 

úrovních. Modře je vyobrazena minimální mzda, kterou udává Eurostat a zeleně SMI 

stanovena španělskou vládou. 

Z obrázku je patrné, že minimální mzda ve Španělsku roste pravidelně, tedy 

kromě roku 2012 a 2014. V ostatních letech pozorujeme každoroční zvýšení minimální 

mzdy, i když se míra navýšení snižuje. V roce 2005 byla mzda zvýšena o 11,5 %, 

v dalších třech letech bylo navýšení o 5,4 %, 5,5% a 5,2 %. V roce 2009 o 4 %, 

ale od roku 2010 byla navýšení minimální, a to 1,5%, 1,3 %. V roce 2013 a 2015 došlo 

ke zvýšení mzdy o 0,6 %, 4,5 €, respektive o 0,5 %, 3,4 €. Vzhledem k ekonomické 

situaci Španělska je minimální navyšování minimální mzdy pochopitelné. 
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5.5.3 Spotřební koš 

Na počátku roku 2015 se Rada Evropy shodla, že španělská minimální mzda 

nezabezpečí pracovníkům v soukromém sektoru dostačující životní úroveň [65].  

Tabulka č. 20 - Porovnání spotřebních košů v Praze a Madridu  
 Produkt Cena v Praze Cena v Madridu 

Jí
dl

o 

1 l plnotučného mléka 0,80 € 0,97 € 

12 vajec, velikosti L 1,85 € 2,44 € 

Chléb pro 2 osoby/ den 0,51 € 0,81 € 

0,5 kg místního sýru 3,21 € 6,00 € 

1/2 kg kuřecích prsou 2,80 € 3,33 € 

1 kg brambor 0,60 € 0,87 € 

B
yd

le
ní

 

0,5 l místního piva v supermarketu 0,58 € 0,76 € 

Měsíční nájemné za 85 m2
 

zařízeného bytu 
880,00 € 1 214,00 € 

Energie pro 2 osoby/ měsíc/ 85 m
2 132,00 € 138,00 € 

Internet 8 MB/měsíc 16,00 € 33,00 € 

Prací prostředek 3 l 8,00 € 8,00 € 

O
bl

eč
en

í Úklid - výpomoc, hodinová sazba 4,98 € 10,00 € 

Jeansy (Levis) 72,00 € 71,00 € 

Letní šaty (H&M) 31,00 € 30,00 € 

1 pár sportovních bot (Nike) 71,00 € 77,00 € 

D
o
p

ra
v
a
 1 pár kožených bot 85,00 € 96,00 € 

VW Golf 2.0 TDI 140 CV 6 vel., 

základní výbava, nový 
20 006,00 € 20 533,00 € 

1 l paliva 1,19 € 1,22 € 

O
so

bn
í p

ot
ře

by
 Měsíční jízdenka MHD 20,00 € 56,00 € 

Medikamenty proti nachlazení na 6 
dní (Coldrex) 

5,46 € 6,00 € 

Deodorant roll-on, 50 ml 3,28 € 3,01 € 

Šampon 400 ml 2,19 € 2,90 € 

Toaletní papír 4 role 1,19 € 1,23 € 

Z
áb

av
a 

Tuba zubní pasty 1,69 € 1,84 € 

2 lístky do kina 12,00 € 18,00 € 

2 lístky do divadla 65,00 € 64,00 € 

Cappuccino 2,03 € 2,34 € 

Měsíční pernamentka do fitcentra 36,00 € 55,00 € 

Marlboro 1 krabička 3,33 € 5,01 € 

 

Celkem 21 470 € 22 442 € 

Zdroj: [41], vlastní zpracování 
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První větší rozdíly, 40 %, v cenách vidíme v tabulce č. 20 v části jídla 

u položek sýra a brambor. V další části je patrná vyšší cena nájemného v Madridu 

o 362 €. Oblečení a boty se pohubují ve stejné cenové hladině. Automobil se dá v Praze 

pořídit pouze o 4 % levněji, avšak cena měsíční jízdenky hromadné dopravy je o 36 € 

dražší v Madridu. V celkovém porovnání hodnot v tabulce č. 20 je v Madridu o 20 % 

dráž než v Praze.  

Tabulka č. 21 - Měsíční náklady základních potřeb v Madridu 

Produkt 
Cena  

v Madridu 

4 l plnotučného mléka 3,88 € 

12 vajec, velikosti L 2,44 € 

Chléb pro osobu 12,15 € 

0,5 kg místního sýru 6,00 € 

4 kg kuřecích prsou 26,64 € 

5 kg brambor 4,35 € 

Měsíční nájemné za 85 m2
 

zařízeného bytu 
1 214,00 € 

Energie pro 2 osoby/měsíc/85 m2 138,00 € 

Prací prostředek 3 l 8,00 € 

Měsíční jízdenka MHD 56,00 € 

Deodorant roll-on, 50 ml 6,00 € 

Šampon 400 ml 2,90 € 

Toaletní papír 4 role 1,23 € 

Tuba zubní pasty 1,84 € 

Celkem 1 483 € 

 

V Lucemburku například minimální mzda pokryla aspoň vysoké nájemné. 

To ovšem neplatí v Madridu. Minimální mzda je v hodnotě 649 €, což dosahuje 

na polovinu tohoto nájmu. Suma ostatních položek činí 227 €.  
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5.5.4 Nezaměstnanost 

Španělský trh práce ve své historii citlivě reagovala na hospodářskou situaci 

ve světě. Na obrázku č. 13 je zobrazena míra nezaměstnanosti ve Španělsku od roku 

1986, rok vstupu do EU, tehdejší Evropské společenství. V tomto roce byla 

nezaměstnanost na hranici 21 %, poté však Španělsko zaznamenalo rychlý ekonomický 

růst. Jako člen Společenství muselo plnit závazné hospodářské cíle a také proběhly 

reformy v rámci politiky zaměstnanosti, což napomohlo ke snížení nezaměstnanosti 

na 16,3 % v roce 1991 [23]. V roce 1993 opět nezaměstnanost stoupla na 22 %. 

V dalším období do roku 2001 se snížila nezaměstnanost o více než 10 % v návaznosti 

na ekonomický růst země. V následujících letech se nezaměstnanost zvýšila na 11,5 % 

a v obavách z opětovného enormního nárůstu nezaměstnanosti byla přijata nová 

opatření. 

 

Obrázek č. 13 - Vývoj míry nezaměstnanosti Španělska od vstupu do ES 

Zdroj: [66] 

 

„V roce 2003 byl přijat Program opatření zaměřených na dynamizaci 

ekonomiky a růst produktivity, který se zaměřoval na zlepšení produktivity 

a konkurenceschopnosti španělské ekonomiky. Program je založen na třech pilířích. 

V prvé řadě se jedná o podporu zaměstnanosti a reforma trhu práce, která byla zaměřena 

zejména na zaměstnanost žen, která stále zaostává za ostatními zeměmi Evropské unie. 

Dalším pilířem je rozpočtová stabilita a fiskální konsolidace a třetím je penzijní reforma 

prostřednictvím dialogu se sociálními partnery a zvýšení investic do vědy 

a výzkumu.“[23] 

Tato opatření byla úspěšná, nezaměstnanost klesla v roce 2007 k 8 %, avšak 

je všeobecně známo, že se ekonomická situace cyklicky vrací, naneštěstí pro Španělské 
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království nastala světová hospodářská krize. Míra nezaměstnanosti prudce stoupla 

během tří let o 11,7 %. I když se od roku 2010 míra nezaměstnanosti navyšovala nižším 

tempem, v roce 2013 překročila hranici 25 % a vyšplhala se v únoru na historických 

26,28 %. Od té doby se Španělsko pomalu vymaňuje z recese a nezaměstnanost klesá. 

V říjnu 2015 byla nezaměstnanost 21,5 %, tedy v nejnižší míře od srpna 2011 [66]. 

Velkým problémem v Španělsku je nezaměstnanost mladých lidí ve věku 

od 15 do 24 let, která v roce 2013 dosahovala až 55,5 %. Podle údajů Eurostatu bylo 

v listopadu 2015 47,5 % mladých nezaměstnaných. I když se situace v zemi zlepšuje 

stále je, i co do historického vývoje nezaměstnanosti, Španělsko zemí s druhou nejvyšší 

nezaměstnaností v EU, hned po Řecku. 

 

 

Obrázek č. 14 - Míra nezaměstnanosti ve Španělsku 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 
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5.6 Malta 

 

5.6.1 Základní údaje 

Hlavní město: Valetta 

Rozloha: 316 km
2
 

Počet obyvatel: 425 384 

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 0,10% 

HDP: 7,912 miliardy EUR 

Úřední jazyk: maltština, angličtina 

Politický systém: parlamentní republika 

Vstup do EU: 1. května 2004 

Měna: Euro 

Členem eurozóny od: 1. ledna 2008 

Součástí schengenského prostoru od: 21. prosince 2007 [68] 

 

5.6.2 Národní minimální mzda (Paga Minima Nazzjonali) 

Národní minimální mzda se na Maltě udává jako týdenní sazba, která činí 

166,26 € nebo 4,16 € za hodinu. Malťané dostávají dva druhy příspěvků. Zákonný 

bonus 135,10 € každý červen a prosinec a týdenní příspěvek 121,16 € obdrží každý 

březen a září. Po propočtu těchto příspěvků a minimální sazby činí měsíční minimální 

mzda dle Eurostatu 720,46 € a dělí se do tří kategorií podle věku jak je vidět v tabulce 

č. 22 [68, 69]. 

Tabulka č. 22 - Týdenní sazby minimální mzdy na Maltě 

 

 

 

 

Zdroj: [69]; vlastní zpracování 

  Práce na částečný úvazek se odměňuje poměrným dílem za hodinovou sazbu 

jako ve stejné práci na plný úvazek v souladu s Řádem mzdových předpisů (Wage 

Regulation Order. Pokud sazby WRO nejsou použitelné pro určitou práci, vypočítá 

se odměna podílem týdenní minimální sazby a čtyřiceti [69]. 

Věk 
Týdenní sazba 

minimální mzdy 

Mladší 17 let            156,64 €  

17 let            159,48 €  

Starší 18 let            166,26 €  
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WRO můžeme chápat jako odvětvový regulační řád. Jsou v něm uvedeny 

týdenní či hodinové sazby různých zaměstnání podle jejich zařazení do sektoru. 

 

 

Obrázek č. 15 - Vývoj minimální mzdy na Maltě od roku 2004 do roku 2015 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 
 

 

Minimální mzda se na Maltě zvyšovala každým rokem průměrně cca o 17 €. 

V letech 2006 a 2010 dokonce o 29 € a 25 €, což můžeme přirovnat ke zvyšování 

minimální mzdy v ČR v posledních dvou letech. V roce 2011 mzda vzrostla pouze 

o 5 €, poté došlo k navázání rostoucího trendu z předešlého období a minimální mzda 

se v letech 2012, 2013 a 2014 zvýšila o 15, 17 a 21 €. V roce 2015 po dvou eurovém 

zvýšení činila 720 € za měsíc.   

  

541 555 584 602 617 635 660 665 680 697 718 720 

Vývoj minimální mzdy na Maltě 

[€/měsíc] 
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5.6.3 Spotřební koš 

Tabulka č. 23 - Porovnání spotřebních košů v Praze a Vallettě 

 

Produkt 
Cena  
v Praze 

Cena  
ve Vallettě 

Jí
dl

o 
1 l plnotučného mléka 0,80 € 1,08 € 

12 vajec, velikosti L 1,85 € 2,37 € 

Chléb pro 2 osoby/den 0,51 € 0,92 € 

0,5 kg místního sýru 3,21 € 5,06 € 

1/2 kg kuřecích prsou 2,80 € 3,23 € 

1 kg brambor 0,60 € 1,97 € 

0,5 l místního piva v supermarketu 0,58 € 1,21 € 

B
yd

le
ní

 

Měsíční nájemné za 85 m2
 

zařízeného bytu 
880,00 € 1 036,00 € 

Energie pro 2 osoby/měsíc/85 m2 132,00 € 97,00 € 

Internet 8 MB/měsíc 16,00 € 22,00 € 

Prací prostředek 3 l 8,00 € 5,90 € 

Úklid - výpomoc, hodinová sazba 4,98 € 5,37 € 

O
bl

eč
en

í Jeansy (Levis) 72,00 € 76,00 € 

Letní šaty (H&M) 31,00 € 39,00 € 

1 pár sportovních bot (Nike) 71,00 € 81,00 € 

1 pár kožených bot 85,00 € 77,00 € 

D
o
p

ra
v
a
 VW Golf 2.0 TDI 140 CV 6 vel., 

základní výbava, nový 
20 006,00 € 24 688,00 € 

1 l paliva 1,19 € 1,31 € 

Měsíční jízdenka MHD 20,00 € 28,00 € 

O
so

bn
í p

ot
ře

by
 Medikamenty proti nachlazení na 6 

dní (Coldrex) 
5,46 € 8,00 € 

Deodorant roll-on, 50 ml 3,28 € 3,39 € 

Šampon 400 ml 2,19 € 3,86 € 

Toaletní papír 4 role 1,19 € 1,51 € 

Tuba zubní pasty 1,69 € 2,42 € 

Z
áb

av
a 

2 lístky do kina 12,00 € 15,00 € 

2 lístky do divadla 65,00 € 49,00 € 

Cappuccino 2,03 € 1,87 € 

Měsíční pernamentka do fitcentra 36,00 € 44,00 € 

Marlboro 1 krabička 3,33 € 5,00 € 

 

Celkem 21 470 € 26 306 € 

Zdroj: [41], vlastní zpracování 
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Malta je ostrovní stát a člen eurozóny. Podle těchto kritérií lze říci, 

že je ve Vallettě dráž než v Praze.  

Při porovnání výše uvedených položek vidíme u většiny vyšší ceny na straně 

Valletty. Rozdíly v cenách potravin jsou celkem velké. Například za cenu kila brambor 

ve Vallettě bychom v Praze koupili kila tři. Zhruba o polovinu je levnější chléb i pivo 

v Praze. Výše nájemného je o 156 € dražší ve Valletě, ale energie o 36 € levnější. 

V části oblečení je cena za kožené boty dražší v Praze, ostatní levnější. Rozdíl cen 

automobilu udává i hlavní část celkového rozdílu mezi spotřebními koši, a to 4 682 €. 

Za cenu měsíční jízdenky ve Valletě by si pořídili studenti v Praze jízdenku na 90 dní. 

Za osobní potřeby bychom zaplatili o 26 % méně v Praze. Lístky do divadla jsou o 16 € 

v Praze. Celkově je hodnota spotřebního koše Valletty o 32 % vyšší. 

Tabulka č. 24 - Měsíční náklady základních potřeb ve Vallettě 

Produkt 
Cena  

ve Vallettě 

4 l plnotučného mléka 4,32 € 

12 vajec, velikosti L 2,37 € 

Chléb pro osobu 13,80 € 

0,5 kg místního sýru 5,06 € 

4 kg kuřecích prsou 25,84 € 

5 kg brambor 9,85 € 

Měsíční nájemné za 85 m2
 

zařízeného bytu 
1 036,00 € 

Energie pro 2 osoby/měsíc/85 m2 97,00 € 

Prací prostředek 3 l 5,90 € 

Měsíční jízdenka MHD 28,00 € 

Deodorant roll-on, 50 ml 8,00 € 

Šampon 400 ml 3,86 € 

Toaletní papír 4 role 1,51 € 

Tuba zubní pasty 2,42 € 

Celkem 1 244 € 

 

Stanovené měsíční náklady základních potřeb i ve Vallettě převyšují hodnotu 

minimální mzdy, která je 720 €. Pokud bychom uvažovali, že se budou náklady 

na bydlení dělit mezi dvě osoby, dostali bychom se pod hranici minimální mzdy s tím, 

že ostatní náklady činí 111 €. Dostali bychom zůstatek 43 € z minimální mzdy.  
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5.6.4 Nezaměstnanost 

Malta vstoupila do EU v roce 2004, nezaměstnanost byla na úrovni 7,2 %. 

V tomto roce více než polovina členských zemí měla vyšší nezaměstnanost, včetně 

vyspělých ekonomik, jako je Německo, Belgie, či Francie. Při postupné integraci 

zaznamenala Malta každoroční mírný pokles míry nezaměstnanosti, která dosáhla svého 

minima v roce 2008, tedy 6 %. Této hodnoty nebylo dosaženo od počátku sledování 

míry nezaměstnanosti Malty Eurostatem v roce 2000. Krize v roce 2009 zasáhla i trh 

práce Malty a nezaměstnanost vzrostla téměř o procento. Tato míra setrvala i v roce 

2010, během následujících pěti let nezaměstnanost postupně klesala a v roce 2014 

s dostala až na 5,9 %, a podle posledních údajů vydaných Eurostatem, činila míra 

nezaměstnanosti v říjnu 2015 5,1 %.  

Malta je zemí se 425 tisíci obyvateli. Pro mírné přirovnání město Brno má 

kolem 380 tisíc obyvatel. Míra nezaměstnanosti dle ČSÚ byla na území Brna v říjnu 

7,9 %.  

Míra nezaměstnanosti je odrazem ekonomické situace a můžeme říci, že Malta 

zaznamenává v posledních pár letech výrazný hospodářský růst. 

 

 
Obrázek č. 16 - Míra nezaměstnanosti na Maltě 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

 

  

7,2 6,9 6,8 6,5 6 
6,9 6,9 6,4 6,3 6,4 5,9 

Míra nezaměstnanosti na Maltě [%] 
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5.7 Slovenská republika 

 

5.7.1 Základní údaje státu 

Hlavní město: Bratislava 

Rozloha: 49 035 km
2
 

Počet obyvatel: 5 415 949 

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 1,10% 

HDP: 75,215 miliardy EUR 

Úřední jazyk: slovenština 

Politický systém: parlamentní republika 

Vstup do EU: 1. května 2004 

Měna: Euro 

Členem eurozóny od: 1. ledna 2009 

Součástí schengenského prostoru od: 21. prosince 2007 [71] 

 

5.7.2 Minimální mzda 

Výši minimální mzdy stanovuje vláda Slovenské republiky (dále SR) každý rok. 

V současnosti je platné nařízení vlády č. 297/2014 Z. z., které stanovuje sumu 

minimální mzdy na rok 2015, a to měsíční sazbou 380 € nebo 2,184 € za každou 

odpracovanou hodinu. 

Podle § 85 Zákoníku práce Slovenské republiky je dána maximální pracovní 

doba 40 hodin týdně, ve dvousměnném provozu 38 a ¾  hodiny týdně a ve třísměnném 

provozu 37 a ½  hodiny týdně. 

Minimální mzdu na Slovensku upravuje zákon č. 663/2007 Z. z., o minimální 

mzdě, ve znění pozdějších předpisů. Na minimální mzdu podle tohoto zákona mají 

nárok jak zaměstnanci v pracovním poměru, ale i zaměstnanci vykonávající práci na 

základě dohod o práci vykonávané mimo pracovní poměr, a to od roku 2013. Jedná se 

o dohodu o provedení práce, o brigádnické práci studentů a o dohodu o pracovní 

činnosti. 

Podle §119 Zákoníku práce SR má každý zaměstnanec nárok na mzdu nejméně 

ve výši minimální mzdy. 

Zaměstnavatel uvede mzdové podmínky v kolektivní smlouvě nebo v pracovní 

smlouvě se zaměstnancem [24, § 119]. 
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Pokud není v kolektivní smlouvě uvedeno odměňování zaměstnanců, 

je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci mzdu nejméně v sumě minimálního 

mzdového nároku určeného pro stupeň náročnosti práce (dále stupeň) příslušného 

pracovního místa. Sazba minimálního mzdového nároku pro příslušný stupeň 

je násobkem hodinové minimální mzdy při stanoveném týdenní pracovní době 40 hodin 

nebo minimální mzdy v eurech za měsíc, pokud jde o zaměstnance odměňovaného 

měsíční mzdou, ustanovenou zvláštním předpisem, a koeficientem minimální mzdy 

[24, §120]. 

Tabulka č. 25 - Koeficient minimální mzdy dle stupně náročnosti příslušného 

pracovního místa v SR 

Zdroj: [72] 

 

Na počátku Slovenské republiky byla minimální mzda na výši 81 € za měsíc. 

To odpovídalo předcházející minimální mzdě bývalého Československa 2 200 Kčs. 

Do roku 1995 se minimální mzda neměnila stejně jako v ČR. 

Od roku 1996 docházelo k navyšování, až na výjimky, každým rokem. V roce 

1996 se mzda navýšila na 90 € a v roce 1998 na 100 € za měsíc. Následně se mzda 

zvýšila o 20 % a 21,7 %, v roce 2001 bylo Slovákům vypláceno minimální 146 € 

měsíčně. V dalším čtyřletém období se míra navyšování snižovala.  

Před vstupem do EU byla minimální mzda 202 € a v roce 2004 216 €. 

K většímu 10% zvýšení došlo v letech 2006 a 2009. Reakcí na ekonomickou krizi bylo 

navyšování minimální mzdy v průměru pouze 3,5 % od roku 2010 do roku 2014 

a minimální mzdy byla 352 €. V roce 2015 byla minimální mzda stanovena na 380 €. 

V říjnu 2015 se vláda SR rozhodla k navýšení mzdy pro rok 2016 o 6,6 %, tedy 

Stupeň  
Koeficient 

minimální 
mzdy 

Hodinové sazby pro stanovený pracovní čas [€] Měsíční 
sazba 

[€] 
40 hod/týden 38,75 hod/týden 37,5 hod/týden 

1 1 2,1840 2,2545 2,3296 380 

2 1,2 2,6208 2,7053 2,7955 456 

3 1,4 3,0576 3,1562 3,2614 532 

4 1,6 3,4944 3,6071 3,7274 608 

5 1,8 3,9312 4,0580 4,1933 684 

6 2 4,3680 4,5089 4,6592 760 
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na 405 €, v porovnání s českou minimální mzdou bude v přepočtu o cca 1 000 Kč vyšší 

[73]. 

 

Porovnáním vývoje minimální měsíčních mezd v ČR a SR můžeme říci, že i po 

rozpadu společného státu byl průběh navyšování podobný až do období krize. 

Na Slovensku se mzda nenavýšila pouze v jednom roce, 2008, ale v ČR trvala stagnace 

od stejného roku až do roku 2012. Před tímto obdobím činila minimální mzda v ČR 

8 000 Kč a na Slovensku 7 263 Kč. V roce 2013, když došlo k opětovnému zvýšení 

v ČR, byla mzda 8 500 a ta slovenská 9 126 Kč. Kdyby v ČR neproběhlo zmrazení, 

mohla být minimální mzda na výši té slovenské nebo i vyšší.  

 

Tabulka č. 26 - Porovnání procentuálního navýšení minimální mzdy v ČR a SR 

Rok  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Navýšení v ČR [%] 13,6 0 6 33,4 23,6 11,1 14 8,8 8,1 7,2 

Navýšení v SR [%] 11,1 0 11,1 20 21,7 11,6 13,5 9,2 6,9 6 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
10,4 0,6 0 0 0 0 0 6,3 8,2 7,6 

 
10 6,7 0 10 4,1 2,9 3,2 3,4 4,1 8 

Zdroj: Eurostat, vlastní výpočet 

 

 

Obrázek č. 17 - Vývoj minimální měsíční mzdy SR 

Zdroj: [81], vlastní zpracování 
 

216    229    
252    

269    269    
296    308    317    327    338    352    

380    

Vývoj minimální měsíční mzdy SR  

 [€/měsíc] 
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5.7.3 Míra nezaměstnanosti SR 

Míra nezaměstnanosti byla od počátku republiky mnohem vyšší než v ČR. 

Za dvacet let to bylo v průměru téměř o 8 % více. 

Po rozpadu Československa byla nezaměstnanost na Slovensku vysoká. 

Vladimír Paukovič [25] ve své práci uvádí příčiny vysoké míry nezaměstnanosti jako 

strukturální problémy trhu práce a ekonomiky: 

‣ Regionální rozdíly v nezaměstnanosti a nízká mobilita pracovní síly; 

‣ Málo ohodnocená práce, která demotivovala pracovníky s nízkým 

příjmem, který byl téměř stejný jako sociální dávky; 

‣ Vysoké zatížení daněmi a odvody; 

‣ Zaměstnávání „na černo“. 

Do roku 1996 nezaměstnanost klesla o více než 2 %, poté došlo k enormnímu 

nárůstu téměř o 8 % za 5 let a činila 19,2 %. Následně se slovenská ekonomika 

postupně dostávala z recese a v roce 2008 klesla nezaměstnanost na své historické 

minimum, a sice 9,6 %, snížení o 9,8 %. V tomto období se Slovensko integrovalo mezi 

země unie a příliv zahraničního kapitálu napomohl rozvoji trhu práce. V roce 2009 

se SR stala členem eurozóny, nezaměstnanost opět stoupala, o rok později až na hranici 

14,4 % v důsledku světové ekonomické krize. V následujících letech nezaměstnanost 

kolísala kolem 14 %. Podle statistiky slovenského Úřadu práce, sociálních věcí a rodiny 

nezaměstnanost v listopadu 2015 zaznamenala oproti předešlému roku, 13,2 %, hluboký 

pokles na 10,5 %. 

 

 

Obrázek č. 18 - Míra nezaměstnanosti na Slovensku 

Zdroj: Slovenský statistický úřad, vlastní zpracování 
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Velkým problémem na Slovensku je vysoká míra nezaměstnaných lidí ve věku 

do 25 let. Míra nezaměstnanosti mladých lidí v EU v roce 2014 byla 22 % a v eurozóně 

23,8 %. V tomto ohledu je Slovensko mnohem výše. Tato nezaměstnanost se již několik 

let drží na hranici kolem 30 % i více.  

Slovenská vláda chce tento problém řešit pomocí poskytování dotací 

na zaměstnávání mladých lidí z evropských fondů i státního rozpočtu. Slovensko 

má možnost čerpat cca 300 miliónů eur na rekvalifikaci a zaměstnávání lidí ve věku 

do 29 let. Jednou z možností je vytvořit pracovní místo a zaměstnat mladého uchazeče 

o práci, který byl zapsaný na úřadu práce aspoň 3 měsíce. Zaměstnavatel mimo 

bratislavský kraj může dostat až 500 € za měsíc na dobu jednoho roku, ale zaměstnanec 

zde musí pracovat ještě dalších 6 měsíců. Jedním z důvodů vysoké nezaměstnanosti 

mladých je vysoká porodnost na přelomu 90. Let. V dalším desetiletí porodnost klesla, 

což se v budoucnu projeví na trhu práce nedostatkem pracovní síly [73]. 

Na Slovensku byl v roce 2004 v rámci aktivní politiky zaměstnanosti schválen 

zákon o službách zaměstnanosti, ve kterém jsou stanoveny podmínky nejen 

pro poskytování příspěvků pro znevýhodněné účastníky trhu práce. Zkrácený výčet viz 

dále: 

‣ vzdělávání a příprava pro trh práce uchazeče o zaměstnání; 

‣ vzdělávání a příprava pro trh práce zaměstnance; 

‣ příspěvek na samostatně výdělečnou činnost; 

‣ příspěvek na podporu zaměstnávání znevýhodněného uchazeče o zaměstnání; 

‣ příspěvek na podporu místní a regionální zaměstnanosti; 

‣ příspěvek na výkon absolventské praxe; 

‣ příspěvek na stěhování za prací; 

‣ příspěvek na dopravu do zaměstnání; 

‣ příspěvek na vytvoření pracovního místa; 

‣ příspěvek na pracovního asistenta; 

‣ příspěvek na úhradu nákladů na dopravu zaměstnanců [75]. 
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5.7.4 Porovnání spotřebních košů v Praze a Bratislavě 

Ze všech uváděných zemí, respektive měst k sobě mají nejblíže Praha 

a Bratislava, co se týče společné historie svých obyvatel. 

Tabulka č. 27 - Porovnání spotřebitelských cen v Praze a Bratislavě  
 

Produkt Cena v Praze Cena v Bratislavě 

Jí
dl

o 

1 l plnotučného mléka 0,81 € 1,06 € 

12 vajec, velikosti L 1,84 € 2,46 € 

Chléb pro 2 osoby/den 0,53 € 0,70 € 

0,5 kg místního sýru 3,20 € 8,00 € 

1/2 kg kuřecích prsou 2,80 € 3,32 € 

1 kg brambor 0,55 € 0,98 € 

0,5 l místního piva v supermarketu 0,58 € 0,75 € 

B
yd

le
ní

 

Měsíční nájemné za 85 m2
 

zařízeného bytu 
853,00 € 953,00 € 

Energie pro 2 osoby/měsíc/85 m2 135,00 € 147,00 € 

Internet 8 MB/měsíc 17,00 € 14,00 € 

Prací prostředek 3 l 9,00 € 9,00 € 

Úklid - výpomoc, hodinová sazba 4,72 € 6,00 € 

O
bl

eč
en

í Jeansy (Levis) 70,00 € 65,00 € 

Letní šaty (H&M) 31,00 € 32,00 € 

1 pár sportovních bot (Nike) 70,00 € 63,00 € 

1 pár kožených bot 87,00 € 117,00 € 

D
o
p

ra
v
a
 VW Golf 2.0 TDI 140 CV 6 vel., 

základní výbava, nový 
19 664,00 € 15 736,00 € 

1 l paliva 1,22 € 1,26 € 

Měsíční jízdenka MHD 20,00 € 27,00 € 

O
so

bn
í p

ot
ře

by
 Medikamenty proti nachlazení na 6 

dní (Coldrex) 
5,36 € 5,56 € 

Deodorant roll-on, 50 ml 2,94 € 3,36 € 

Šampon 400 ml 2,60 € 3,30 € 

Toaletní papír 4 role 1,16 € 1,52 € 

Tuba zubní pasty 1,61 € 2,22 € 

Z
áb

av
a 

2 lístky do kina 12,00 € 14,00 € 

2 lístky do divadla 62,00 € 41,00 € 

Cappuccino 2,03 € 2,16 € 

Měsíční permanentka do fitcentra 35,00 € 24,00 € 

Marlboro 1 krabička 3,34 € 3,45 € 

 

Celkem 21 100 € 17 288 € 

Zdroj: [41], vlastní zpracování 
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V cenách potravin je zřejmý velký 5 eurový rozdíl u sýru, který je v Bratislavě 

dražší. I za bydlení bychom zaplatili v Bratislavě více, a to o 100 € za nájemné a o 10 € 

za energie. Ceny oblečení a boty jsou z poloviny dražší v Praze, záleží na tom, v jakém 

obchodě se tyto věci pořídí. Hromadnou dopravou se jezdí levněji v Praze, o 7 €. 

Za zábavu si připlatíme 21 € v Praze, pokud bychom šli na divadelní představení. 

I v tomto porovnání celkový rozdíl udávají ceny automobilu a ceny nájemného. Pokud 

bychom nebrali v potaz automobil a nájemné, byl by rozdíl pouze 10 €, což můžeme 

hodnotit jako minimální rozdíl a lze říci, že jsou životní náklady v těchto dvou městech 

téměř stejné. 

Tabulka č. 28 - Měsíční náklady základních potřeb v Bratislavě 

Produkt 
Cena v 

Bratislavě 

4 l plnotučného mléka 4,24 € 

12 vajec, velikosti L 2,46 € 

Chléb pro osobu 10,50 € 

0,5 kg místního sýru 8,00 € 

4 kg kuřecích prsou 26,56 € 

5 kg brambor 4,90 € 

Měsíční nájemné za 85 m2
 

zařízeného bytu 
953,00 € 

Energie pro 2 osoby/měsíc/85 m2 147,00 € 

Prací prostředek 3 l 9,00 € 

Měsíční jízdenka MHD 27,00 € 

Deodorant roll-on, 50 ml 5,56 € 

Šampon 400 ml 3,30 € 

Toaletní papír 4 role 1,52 € 

Tuba zubní pasty 2,22 € 

Celkem 1 205 € 

 

Minimální měsíční mzda činí 405 €, je tedy nižší než uvedené měsíční náklady 

v tabulce č. 28. Důležité je podotknout, že by člověk pobírající minimální mzdu 

nebydlel v bytě o velikosti 85 m2
 sám, a minimálně by se o nájem s někým dělil. 

I polovina tohoto nájmu je vyšší než minimální mzda. Suma ostatních nákladů činí 

209 €, zbytek přidělené mzdy by stačil na čtvrtinu uvedeného nájmu.  

Můžeme tedy říci, že minimální mzda v SR je dostačující k pokrytí základních 

potřeb, dotyčný by se musel spokojit se skromnějším bydlením.   
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5.8 Bulharská republika 

 

5.8.1 Základní údaje 

 

 

 

 

 

 

 

Bulharsko patří mezi nejchudší země Evropské unie. Po rozpadu sovětského 

bloku v devadesátých letech čelilo ekonomickému propadu při budování samostatného 

tržního hospodářství. V roce 2001 se Bulharům svitlo na lepší časy, když vyhrála volby 

strana bývalého bulharského cara, Simeon Saxe-Coburg-Gotha, i poté bylo Bulharsko 

politicky nestabilní. I přesto byl zaznamenán ekonomický růst, v roce 2004 vstoupilo 

do NATO a pomalu se otvíraly brány Evropské unie. Problémy, které bylo potřeba řešit 

před vstupem do EU, byly vysoká míra chudoby, kriminality a nedostačující soudní 

systém [26]. 

5.8.2 Minimální mzda  

Minimální měsíční mzda v Bulharsku v období před vstupem do EU 

nedosahovala ani 100 €. V roce 2004 byla hodnota této mzdy v přepočtu 1 647 Kč. 

Do EU vstupovalo Bulharsko jako rychle rostoucí ekonomika [76]. Můžeme tomu 

i přisoudit zvyšování minimální mzdy o 10 € tři roky po sobě. V roce 2009 vzrostla 

mzda na hodnotu 123 € a zůstala tak i další dva roky. Po období stagnace nadcházelo 

období růstu, kdy se od roku 2012 mzda navyšovala v průměru o 17,8 %.  

Minimální měsíční mzda v Bulharsku byla od 1. 1. 2015 360 BGN tedy 

184,08 €, dle kurzovního lístku ČNB k 11. 12. 2015. Při standardní pracovní době 

8 hodin denně, 40 týdně, je hodinová sazba cca 1,15 €. V červenci 2015 došlo 

ke zvýšení na 380 BGN (194,31 €). Tamní Ministerstvo financí chystá pro rok 2016 

Hlavní město: Sofie 

Rozloha: 111 002 km
2
 

Počet obyvatel: 7 245 677 

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 1,40% 

HDP: 42,011 miliardy EUR 

Úřední jazyk: bulharština 

Politický systém: parlamentní republika 

Vstup do EU: 1. ledna 2007 

Měna: bulharský lev (BGN) 
Členem eurozóny: Ne 

Součástí schengenského prostoru: Ne [75] 
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zvýšení na 420 BGN (214,76 €) a pro rok 2017 další nárůst o 40 BGN, tedy 235,22 € 

měsíčně. Pro porovnání, bulharská minimální měsíční mzda pro rok 2016 nedosahuje 

ani 60% té české [77, 78]. 

 

 

Obrázek č. 19 - Vývoj minimální mzdy v Bulharsku 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

 

Bulharští zaměstnavatelé avizují navyšování mezd o 4 - 5 %, zároveň mají 

strach z růstu nezaměstnanosti v chudších regionech a prohlubování šedé ekonomiky 

kvůli předznamenanému zvýšení minimální mzdy pro rok 2017 [79]. 
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5.8.3 Spotřební koš 

Při porovnání údajů v následující tabulce zjišťujeme, že živobytí je v Sofii 

levnější než v Praze. Celkový rozdíl činí 2 074 €. 

Tabulka č. 29 - Porovnání spotřebních košů v Praze a Sofii 
 Produkt Cena v Praze Cena v Sofii 

Jí
dl

o 

1 l plnotučného mléka 0,80 € 1,03 € 

12 vajec, velikosti L 1,85 € 1,90 € 

Chléb pro 2 osoby/den 0,51 € 0,37 € 

0,5 kg místního sýru 3,21 € 3,07 € 

1/2 kg kuřecích prsou 2,80 € 2,68 € 

1 kg brambor 0,60 € 0,48 € 

0,5 l místního piva v supermarketu 0,58 € 0,58 € 

B
yd

le
ní

 

Měsíční nájemné za 85 m2
 zařízeného bytu 880,00 € 436,00 € 

Energie pro 2 osoby/měsíc/85 m2 132,00 € 82,00 € 

Internet 8 MB/měsíc 16,00 € 9,00 € 

Prací prostředek 3 l 8,00 € 5,93 € 

Úklid - výpomoc, hodinová sazba 4,98 € 3,40 € 

O
bl

eč
en

í Jeansy (Levis) 72,00 € 52,00 € 

Letní šaty (H&M) 31,00 € 27,00 € 

1 pár sportovních bot (Nike) 71,00 € 74,00 € 

1 pár kožených bot 85,00 € 78,00 € 

D
o
p

ra
v
a
 VW Golf 2.0 TDI 140 CV 6 vel., základní 

výbava, nový 
20 006,00 € 18 521,00 € 

1 l paliva 1,19 € 1,11 € 

Měsíční jízdenka MHD 20,00 € 26,00 € 

O
so

bn
í p

ot
ře

by
 Medikamenty proti nachlazení na 6 dní 

(Coldrex) 
5,46 € 5,21 € 

Deodorant roll-on, 50 ml 3,28 € 3,41 € 

Šampon 400 ml 2,19 € 2,81 € 

Toaletní papír 4 role 1,19 € 1,06 € 

Tuba zubní pasty 1,69 € 1,70 € 

Z
áb

av
a 

2 lístky do kina 12,00 € 10,00 € 

2 lístky do divadla 65,00 € 15,00 € 

Cappuccino 2,03 € 1,73 € 

Měsíční permanentka do fitcentra 36,00 € 27,00 € 

Marlboro 1 krabička 3,33 € 2,72 € 

 

Celkem 21 470 € 19 396 € 

Zdroj: [41], vlastní zpracování 
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Největší rozdíly v položkách základních potravin jsou zhruba 20% u ceny 

chleba a mléka. Velký rozdíl vidíme v ceně za nájemné, které je v Sofii o polovinu nižší 

než v Praze, i prací prostředek koupíme o třetinu levněji v balkánské metropoli. 

Oblečení je celkově o 16 % dražší v Praze, můžeme to přisoudit rozvinutému textilnímu 

průmyslu v Bulharsku. Automobil bychom koupili také levněji v Sofii, a to o 1 143 €. 

Měsíční jízdné je ovšem dražší, ale pouze o 6 €. Osobní potřeby jsou zhruba stejně 

drahé, ale cena lístků do divadla je asi čtyřikrát dražší v Praze. 

Celkově však můžeme říci, že tyto náklady jsou vyrovnané. Uvedený celkový 

rozdíl pokryje rozdíl ceny automobilu a levnější nájemné v Sofii. 

 

Tabulka č. 30 -  Měsíční náklady základních potřeb v Sofii 

Produkt Cena v Sofii 

4 l plnotučného mléka 4,12 € 

12 vajec, velikosti L 1,90 € 

Chléb pro osobu 5,55 € 

0,5 kg místního sýru 3,07 € 

4 kg kuřecích prsou 21,44 € 

5 kg brambor 2,40 € 

Měsíční nájemné za 85 m2
 zařízeného bytu 436,00 € 

Energie pro 2 osoby/měsíc/85 m2 82,00 € 

Prací prostředek 3 l 5,93 € 

Měsíční jízdenka MHD 26,00 € 

Deodorant roll-on, 50 ml 5,21 € 

Šampon 400 ml 2,81 € 

Toaletní papír 4 role 1,06 € 

Tuba zubní pasty 1,70 € 

Celkem 600 € 

 

Minimální měsíční mzda v roce 2016 činí 214,76 €. V porovnání s hodnotou 

vybraných základních potřeb, to není dostačující. Avšak cena nájemného je uvedena 

pro byt v centru. Pokud bychom odečetli cenu nájemného i energií, cena ostatních 

nákladů by byla pod hranicí minimální mzdy, a sice 81 €. Bydlet se ale někde musí. 

Bulharský národ je známý jako spořivý a je více než jasné, že se s rozdíly minimální 

mzdy a svých nákladů na živobytí vypořádají lépe, než občané západní Evropy. 
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5.8.4 Nezaměstnanost 

Jak již bylo řečeno, Bulharsko vstupovalo do EU jako rostoucí ekonomika, což 

se i podepsalo na tamějším trhu práce. Od roku 2004 do roku 2008 zaznamenala 

nezaměstnanost pokles z 12,1 % na 5,6% tedy o 6,5 %.  V období ekonomické krize 

opět nezaměstnanost dosáhla na dvouciferné hodnoty.  

„Se vznikem ekonomické krize začaly firmy v tradičních tržních ekonomikách 

klást důraz na efektivnost a úspory, Bulharsko a Rumunsko se díky tomu staly jednou 

z hlavních destinací pro investory ze západní Evropy.“, říká Milan Damborský, 

odborník na balkánské země. Dále tvrdí, že i díky levné pracovní síle a ekonomické 

ukázněnosti, Bulharsko na krizi lehce vydělalo. I když míra nezaměstnanosti nadále 

stoupala, zahraniční investoři pomalu vnikají na bulharský trh. Industrializace země je 

na dobré cestě, avšak konkurenceschopnost je zatím slabá oproti ostatním 

postkomunistickým ekonomikám, i díky své geografické poloze [80]. 

Do roku 2013 nezaměstnanost narůstala, což podle Eurostatu odpovídalo 

trendu celé EU. Odpovídá tomu i další průběh bulharské nezaměstnanosti, a to pokles 

o více než 1,5 % v roce 2014. V říjnu 2015 klesla po hranici 10 % na 9,5 %. 

 

 

 

Obrázek č. 20 - Míra nezaměstnanosti v Bulharsku 2004 – 2014 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 
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6 VLIV MINIMÁLNÍ MZDY NA NEZAMĚSTNANOST 

 

Minimální mzda má motivovat k tomu, aby lidé bez zaměstnání začali svou 

práci hledat, nezůstávali dobrovolně nezaměstnaní a nespoléhali se na podporu 

v nezaměstnanosti. Rozdíl mezi minimální mzdou a hodnotou sociálních podpor by tedy 

měl být velký. 

Příklad domácnosti  

Dva dospělí lidé bydlí v Praze a jsou nezaměstnaní, nepobírají už podporu 

v nezaměstnanosti, ale dávky životního minima ano.   

Výše měsíčních nákladů nájemního bytu 1 + kk: 12 000 Kč 

Částka životního minima pro dvě dospělé osoby: 5 970 Kč  

Částka příspěvku na bydlení: 11 114 Kč 

Při sečtení životního minima a příspěvku na bydlení činí celková částka 

17 084 Kč měsíčně. Po zaplacení nákladů na bydlení bude zůstatek 5 084 Kč. Ke 

zjištění výše částek podpor byly aplikovány poznatky z podkapitoly 4. 4 Sociální 

podpora v ČR. 

 Příkladem bylo poukázáno na to, jak je sociální podpora v ČR nastavena 

k vhodnému základnímu živobytí a minimální mzda je rozhodně demotivující k hledání 

nového zaměstnání.  

Je důležité poznamenat, že ne všichni nezaměstnaní se spoléhají na sociální 

dávky a mnohdy na tyto dávky nedosahují. Záleží na povaze lidí, kteří ztratili 

zaměstnání. Uvedený příklad byl zjednodušený, výše příspěvku na bydlení nemusí 

odpovídat úplné realitě, pro reflexi rozdílu minimální mzdy a podpor. V zákonech, 

podle kterých se dávky udělují, jsou uvedeny různé podmínky, které žadatel o podporu 

musí splňovat a rozhodují i maličkosti. 

Minimální mzda je uměle nastavovaná vládou dané země. Neodráží 

se od skutečné ekonomické situace, ale hraje zde velkou roli dění na politické scéně. 

Pokud by se minimální mzda nastavovala podle ekonomiky a předpokladů následujícího 

vývoje, trendy růstu minimální mzdy a hrubého domácího produktu (dále HDP) 

by měly stejnou tendenci. Obrázek č. 21 dokazuje, že tyto makroekonomické ukazatele 

spolu nesouvisí. 
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Obrázek č. 21 - Srovnání růstu HDP a minimální mzdy 

Zdroj: ČSÚ, MPSV, vlastní zpracování 

   

Nezaměstnanost a celkově trh práce se odvíjí od ekonomické situace v zemi, 

a to dokazuje obrázek č. 22, ze kterého je závislost míry nezaměstnanosti a HDP patrná. 

 

Obrázek č. 22 - Závislost nezaměstnanosti a HDP 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
 

Závislosti mezi mírou nezaměstnanosti a HDP se říká Okunův zákon. Uvedený 

obrázek dokazuje, že pokud HDP rychleji roste, míra nezaměstnanosti klesá a naopak, 

když HDP klesá nebo roste pomaleji, míra nezaměstnanosti se zvyšuje [3, str. 298]. 
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Výše uvedené obrázky dokazují, že minimální mzda nemá vliv na míru 

nezaměstnanosti. 

6.1 Nezaměstnanost ve vybraných zemích EU 

 

Jak je výše uvedeno, Eurostat vydává míry nezaměstnanosti pro celou EU 

v procentech a hodnotí obyvatelstvo ve věku 15-74 let. ČR do EU vstoupila v roce 

2004, proto budou data v následující tabulce porovnávána od toho roku do roku 2014, 

aktuální data pro rok 2015 ještě nebyla vydána. Vybrané země v tabulce jsou země, 

které mají zavedenou minimální mzdu. Zvýrazněny jsou státy, kterými se práce zabývá 

v předešlé kapitole podrobněji. 

 

Následující obrázky dokládají výše uvedené tvrzení, že minimální mzda nemá 

vliv na míru nezaměstnanosti, a to ani v porovnávaných zemích EU. 
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Obrázek č. 23 – Porovnání průběhů minimální mzdy a nezaměstnanosti ve vybraných 
zemích EU 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 
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7 DOPADY DO STAVEBNICTVÍ 

 

Tato kapitola je věnována dopadům či vlivům, které má minimální mzda, 

na stavebnictví.   

Stavebnictví je jedním z odvětví hospodářství závislých na kondici ekonomiky 

a rozvoji investic. V tomto ohledu minimální mzda a její vývoj nemá na stavebnictví 

žádné dopady. 

Podle statistických údajů byla průměrná mzda ve třetím čtvrtletí roku 2015 

ve stavebnictví 23 786 Kč. To nesvědčí o tom, že by většina zaměstnanců v tomto 

odvětví pracovala za minimální mzdu. Vývoj minimální mzdy a průměrné mzdy 

ve stavebnictví od roku 1993 lze sledovat na následujícím obrázku č. 23, ze kterého 

vyplývá, že průměrná mzda ve stavebnictví až do doku 2004 kopírovala průměrnou 

mzdu v celé ČR a v dalších letech byla nižší, ale stále rostla. Dále lze sledovat, 

že průměrná mzda ve stavebnictví mírně kolísá mezi lety 2011 a 2013 roste rychleji než 

mzda minimální. I z tohoto lze usuzovat, že minimální mzda nemá žádné výrazné 

dopady na stavebnictví.  

 

Obrázek č. 23 - Porovnání vývoje průměrné a minimální mzdy v ČR 

Zdroj: ČSÚ 

 

 

Vývoj minimální mzdy má vliv spíše na zaměstnance, kteří jsou především 
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s praxí v oboru. Práce stavebních odborníků by měla být ohodnocena alespoň 

průměrnou mzdou. Zaměstnavatelé proto ve většině případů zaměstnají například dva 

odborně způsobilé pracovníky, kteří dohlížejí na kvalitu odvedené práce zaměstnanců 

nekvalifikovaných nebo zahraničních, a ty může legálně ohodnotit pouze minimální 

mzdou. Několik odborně kvalifikovaných pracovníků, např. zedníků, obkladačů, tesařů 

apod., kteří by stejnou činnost odvedli za dvojnásobnou mzdu, je tak nahrazeno 

nekvalifikovanými dělníky za minimální mzdu. Tímto si firma zajistí kvalifikační 

předpoklady, avšak kvalita odvedené práce odborníka a nekvalifikovaného dělníka 

se může odrazit na celkové kvalitě stavebního díla. Kladný ekonomický dopad 

pro zaměstnavatele je nesporný. 

Minimální mzda má pravděpodobně největší dopad na malé rodinné firmy, 

pro které i malé navýšení mezd může být časem až likvidační. Zvýšením mezd 

se navýší i náklady stavebního díla. Aby si firma udržela svou konkurenceschopnost, 

a nenavyšovala cenu staveb více, dochází ke snižování vlastních zisků.  

Druhá strana pohledu může být i ta, že malé firmy si více váží svých 

zaměstnanců. Má nad nimi i lepší dohled a má možnost lépe kontrolovat kvalitu jejich 

odvedené práce. Pokud zaměstnanec neodvádí svou práci alespoň standardně, malá 

firma si nemůže dovolit takového zaměstnance zaměstnávat. Proto i zaměstnance 

bez odborného vzdělání s chutí naučit se poctivě nové věci, odmění mnohdy mzdou 

vyšší než tou minimální a zvyšování minimální mzdy se ho nikterak nedotkne.  

Větší firma s širší základnou zaměstnanců zvyšování mezd vnímá zřejmě 

trochu jinak. Sice má více pracovníků s minimální mzdou, ale má i větší počty zakázek, 

na kterých může vydělávat, zvyšování nákladům se jí tedy dotkne v menší míře.  

Velké firmy s velkým počtem zaměstnanců, mají ve svém kádru více 

pracovníků, které odměňují minimální mzdou. Avšak tito zaměstnanci jsou spíše 

sezonní a náklady na jejich zaměstnání nejsou celoroční, tím pádem ani zde navýšení 

minimální mzdy nezaručí větší dopady do chodu firmy nebo zvyšování cen stavebních 

děl. 

 Dalším problémem nejen stavebnictví jsou sousedící vyspělé ekonomiky 

Rakouska a Německa. V těchto zemích jsou Češi bráni jako kvalitní pracovní síla, avšak 

levná. Je důležité připomenout, že minimální mzda v Německu je téměř 4,5krát vyšší 

než v Čechách. I kdyby náklady na dojíždění zaměstnance do zahraničí měly být ve výši 

české minimální mzdy, vyplatí se zde pracovat a bydlet v Česku za levnější náklady. 
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Navíc z pracovněprávního vztahu v Rakousku plynou i vysoké sociální jistoty v podobě 

příspěvků na děti a důchodového pojištění.  

Neméně důležitým aspektem, který je potřeba zmínit, je tzv. „zaměstnávání 

na černo“. Stavebnictví bezesporu patří k těm oborům, kde jsou tyto praktiky velmi 

běžné. Mluvčí Generálního ředitelství úřadu práce Jiří Reichl v roce 2011 uvedl, 

že právě u stavebních firem se nejčastěji objevují nelegální zaměstnanci [83]. Přestože 

je nelegální zaměstnávání trestným činem, a je pokutováno, není tedy ve stavebnictví 

nestandardní. 

Závěrem lze říci, že minimální mzdou se ve stavebnictví ohodnocují hlavně 

brigádní pracovníci, se kterými se uzavírají dohody o pracích konaných mimo pracovní 

poměr (dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce), ze kterých 

za určitých okolností neplynou daňové a pojistné povinnosti. Zaměstnanci v pracovním 

poměru by ve specifických, často díky počasí ztížených podmínkách, které s sebou 

stavebnictví nese, za minimální mzdu s největší pravděpodobností nebyli ochotní 

pracovat. 
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8 ZÁVĚR 

 

Práce popisuje institut minimální mzdy a s ní související pojmy. Z pohledu 

zaměstnance by měla minimální mzda zajistit pokrytí základních životních potřeb, 

jako jsou náklady na bydlení, jídlo a domácnost, dostupné vzdělání pro děti a základní 

zdravotní péči.  

Zaměstnavateli přináší minimální mzda v určitém slova smyslu ochranu na trhu 

práce, určitou konkurenceschopnost. Díky minimální mzdě by nemělo docházet 

k podhodnocování lidské práce. 

Minimální mzda vykazuje téměř ve všech zemích Evropské unie 

ve sledovaném období od roku 2004 do roku 2015 alespoň mírně stoupající tendenci, 

v některých kratších obdobích i stagnaci. Výkyvy, které zachycuje obrázek č. 4 – Vývoj 

minimální mzdy v zemích EU, jsou způsobeny například zavedením minimální mzdy, 

vstupem do eurozóny nebo samotné EU i vlivem změny kurzu měny.  

Země, které mají zavedený institut minimální mzdy, se dělí do tří skupin podle 

hraničních hodnot 500 € a 1 000 €. Patrné je to z uvedeného obrázku č. 4. Podle tohoto 

kritéria lze posuzovat i stav ekonomiky daných zemí.  

V práci jsou srovnávána data České republiky a vybraných zemí EU, 

a to Bulharska, Slovenska, Malty, Španělska, Velké Británie, Německa a Lucemburska.  

Pod hranicí 500 € za měsíc se ocitly země bývalého východního bloku. 

Eurozóna se rozšiřuje do této skupiny díky pobaltským státům a Slovensku. Z výše 

uvedených zemí patří do této skupiny také ČR a Bulharsko. 

Druhou skupinu tvoří kromě Španělska a Malty země, jejichž hlavním 

ekonomickým činitelem je turistický ruch a zemědělství plynoucí z jejich geografické 

polohy. Růstu ekonomiky v těchto státech ještě donedávna napomáhal příliv turistů 

z vyspělejší západní Evropy. Vývoz zemědělských plodin stále patří k významným 

oblastem tamějšího hospodářství. 

 Poslední skupina zemí je sestavena z nejstarších členů EU a všechny tyto země 

jsou členy eurozóny, kromě Velké Británie. Hranice minimální mzdy zde neklesá 

pod 1 000 € měsíčně. Z posuzovaných zemí se do této skupiny řadí Německo 

a Lucembursko. 
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V první skupině posuzovaných zemí minimální mzda nestačí na pokrytí 

základních životních nákladů v hlavním městě, a to ani při polovičním nájemném. 

V další skupině sice minimální mzda postačí na nejdůležitější životní potřeby, avšak 

vysoké nájmy jsou problémem i zde. Ve skupině nejvyspělejších ekonomik 

je minimální mzda nastavena nejlépe v Německu, kde vysoké nájemné zvládne občan 

zaplatit i z minimální mzdy. V Německu, na rozdíl od Británie a Lucemburska, 

je minimální mzda nastavena úměrně k základním nákladům na živobytí. Zvláště 

v Londýně jsou náklady na živobytí extrémně vysoké. 

 Další kapitola pojednává o vlivu minimální mzdy na nezaměstnanost. 

Důležitým aspektem tohoto tématu se stala míra sociální podpory v ČR, která 

má zajistit základní potřeby živobytí, a měla by být nižší než minimální mzda. Jak již 

bylo poukázáno, minimální mzda by měla motivovat nezaměstnané k práci. 

Avšak rozdíl mezi minimální mzdou a sociálních podpor byl prokázán 

jako nedostačující. Při pobírání sociálních podpor nezaměstnaný mnohdy obdrží i větší 

finanční obnos než při vyplacené minimální mzdě. V tomto ohledu tedy minimální 

mzda na nezaměstnanost negativní vliv má, ale neurčuje její míru ve velkém. Lze tedy 

říci, že záleží na povaze jednotlivých nezaměstnaných.  

Z makroekonomického pohledu je vliv minimální mzdy na nezaměstnanost 

vyvrácen porovnáním křivek vývoje minimální mzdy a hrubého domácího produktu. 

Trh práce závisí na stavu ekonomiky, podle kterého není minimální mzda nastavovaná.  

V poslední kapitole se práce zabývá možnými dopady minimální mzdy 

do stavebnictví. Průměrná mzda v tomto odvětví se pohybuje v hodnotách 

celorepublikových. Tím lze říci, že se minimální mzdou ve stavebnictví práce 

neohodnocuje. Tato tvrzení byla doložena po rozhovorech s majiteli a zaměstnanci 

stavebních firem. Práce ve stavebnictví je natolik specifická svými podmínkami, 

že většina zaměstnanců by nebyla ochotna za minimální mzdu tuto práci vykonávat. 

Zaměstnavatelé vyplácí minimální mzdu zejména brigádním pracovníkům.  

  



86 

 

 

9  PUBLIKOVANÉ ZDROJE 

 

KNIŽNÍ ZDROJE 

 

[1] TOMŠÍ, Ivan. Mzdy a mzdové systémy. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008, 335 s. ISBN 978-

80-7357-340-9. 

[2] Zákoník práce: 2015 : redakční uzávěrka 12.1.2015. Ostrava: Sagit, 2015, 144 s. ÚZ. 
ISBN 978-80-7488-093-3.] 

[3] HOLMAN, Robert. Ekonomie. 4. aktualiz. vyd. Praha: C.H. Beck, 2005, xxii, 709 s. 

Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7179-891-6. 

[4] KRÄMER, Walter. Statistika do vesty. Vyd. 1. Praha: Baronet, 2005, 124 s. Do vesty. 

ISBN 80-721-4848-6. 

[5] ŽÍDEK, Libor. Transformace české ekonomiky: 1989-2004. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 

2006, ix, 304 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 80-7179-922-x. 

 

OSTATNÍ ZDROJE 

[6] Listina základních práv a svobod. In: Sbírka zákonů, Česká republika. 1992, roč. 1993, 
usnesení předsednictva České národní rady č. 2, čl. 28.  

Dostupné z: http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html 

 

[7] Nařízení vlády č. 233/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o 
minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého 
pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/21791/NV_233_2015.pdf  

 

[8]  Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené 
mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve 
ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění). Účinnost od 
1. ledna 2015. 

 Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/3276/NV_567_2006.pdf  

 

[9]  Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené 
mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve 
ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění). Účinnost od 
1. ledna 2016. 

Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/21792/NV_567_2006_UZ.pdf, 

 

[10] Předpis č. 110/2006 Sb., zákon o životním a existenčním minimu.  
Dostupný z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-110#p2  

 

   

ELEKTRONICKÉ ZDROJE 

[11] DUSPIVOVÁ, Kateřina. Minimální mzdu v Česku pobírají tři procenta zaměstnanců. 
STATISTIKA&MY [online]. 2012, (10/2012), 2 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/documents/10180/20555401/1804121016_17.pdf/e6e1d75e-

e3e0-46f5-9b47-6e4a9da53c90?version=1.0 



87 

 

 

[12] BĚLOHRADSKÁ, Sabina. Vývoj daňové soustavy v ČR. Praha, 2013, 65 s.  

Dostupné také z: https://is.bivs.cz/th/19171/bivs_b_a2/Bakalarska_prace_-

_Sabina_Belohradska.pdf. Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha. 
Vedoucí práce Ing. Zdeňka Suchomelová. 
 

[13] Výroční zpráva 1997. Česká národní banka, 1998, 103 s. Dostupné také z: 
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni_z

pravy/download/vyrocni_zprava_1997.pdf 

 

[14] SINGER, Miroslav. Hospodářská krize a česká ekonomika [online]. In: . [cit. 2015-12-

12]. Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/do

wnload/singer_20100614_vse.pdf  

 

[15] Výroční zpráva 2014 [online]. In: . s. 69 [cit. 2015-12-12]. Dostupné z: 
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni_z

pravy/download/vyrocni_zprava_2014.pdf  

 

[16] Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí k působnosti německého zákona o 
minimální mzdě (MiLoG) [online]. In: . s. 3 [cit. 2015-12-07]. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/21071/Stanovisko.pdf  

 

[17] Působnost zákona o minimální mzdě [online]. In: . s. 3 [cit. 2015-12-07]. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/20180/Zavedeni_minimalni_mzdy.pdf  

 

[18] Tiskové prohlášení spolkové ministryně práce a sociálních věcí Andrei Nahlesové 

[online]. In: . s. 3 [cit. 2015-12-07]. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/20203/MM_tranzit.pdf  

 

[19] POTUŽÁKOVÁ, Zuzana. AKTUÁLNÍ SITUACE NĚMECKÉHO TRHU PRÁCE A 
FENOMÉN KURZARBEIT [online]. [cit. 2015-12-28]. Dostupné z: 
http://www.opf.slu.cz/aak/2011/03/potuzakova.pdf 

 

[20] Národní minimální mzda [online]. 2014, 2014-04-06 [cit. 2015-10-19]. Dostupné z: 
https://www.citizensadvice.org.uk/Global/Migrated_Documents/adviceguide/e-national-

minimum-wage-czech.pdf  

 

[21] KRAUSE, Danica, Jaroslav KUX, Markéta NEKOLOVÁ a Helena VYCHOVÁ. 
Analýza politiky zaměstnanosti členských zemí Evropské unie v závislosti na jejich 
předsednictví se z řetelem na aktualizaci principů politiky zaměstnanosti České 
republiky: Velká Británie [online]. 2005, , 34 [cit. 2015-12-10]. Dostupné z: 
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_173.pdf 

 

[22] RŮŽIČKOVÁ, Petra. Nezaměstnanost ve Velké Británii [online]. 2009 [cit. 2015-12-

28]. Dostupné z: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:l6bi7iL46TQJ:https://is.cuni.cz

/webapps/zzp/download/130083064+&cd=3&hl=cs&ct=clnk&gl=cz.  Bakalářská práce. 
UK Pedagogická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Milena Tichá, CSc. 

 

 



88 

 

 

[23] ŠLAHAŘOVÁ, Ivana. Dopady členství v Evropské unii na španělskou ekonomiku 

[online]. Karviná, 2006 [cit. 2016-01-04]. Dostupné z: 
www.mzv.cz/file/142874/diplomova. Diplomová práce. Slezská univerzita v Opavě. 
Vedoucí práce Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.  

 

[24] Zákon č. 311/2001 Z. z. ZÁKONNÍK PRÁCE [online]. In: . s. 149 [cit. 2015-03-14]. 

Dostupné z: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/pracovna-

legislativa/zakonnik-prace.pdf  

 

[25] PAUKOVIČ, Vladimír. Problém nezamestnanosti - vybrané makrosociologické a 
mikrosociologické kontexty [online]. In: . 2007, s. 29 [cit. 2015-12-29]. ISSN 1337 

5555. Dostupné z: http://sapa.ff.upjs.sk/images/files/79_464457067_7_Paukovic.pdf 

 

[26] Bulharsko a Rumunsko: ekonomický vývoj a integrace do EU [online]. Praha, 2007 [cit. 

2016-01-5]. Dostupné z: 
https://isis.vse.cz/lide/clovek.pl?zalozka=13;id=29864;studium..1. Bakalářská. Vysoká 
škola ekonomická. Vedoucí práce Ing. JOSEF ABRHÁM, Ph.D. 

 

INTERNETOVÉ ZDROJE 

[27] Nové sazby minimální a zaručené mzdy od roku 2015. Podnikatel [online]. [cit. 2015-

03-14]. Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/clanky/nove-sazby-minimalni-a-

zarucene-mzdy-od-roku-2015/ 

[28] 84640. Sjednocení sazeb minimální mzdy (a nejnižších úrovní zaručené mzdy). Epravo 

[online]. 2012 [cit. 2015-12-22]. Dostupné z: 
http://www.epravo.cz/top/clanky/sjednoceni-sazeb-minimalni-mzdy-a-nejnizsich-

urovni-zarucene-mzdy-84640.html 

[29] Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - Metodika. Český statistický 
úřad [online]. [cit. 2016-01-05]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zam_vsps 

[30] Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - únor 2015. Český 
statistický úřad [online]. [cit. 2016-01-05]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/miry-zamestnanosti-nezamestnanosti-a-ekonomicke-

aktivity-unor-2015-1viwzidofb 

[31] Míra ekonomické aktivity. DV Monitor [online]. [cit. 2016-01-05]. Dostupné z: 
http://www.dvmonitor.cz/system-indikatoru/metodika-vsech-indikatoru?id=28  

[32] Nový plán: Minimální mzdu nebudou určovat politici, ale trh. Aktuálně [online]. [cit. 

2015-10-05]. Dostupné z: http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/novy-plan-minimalni-

mzdu-nebudou-urcovat-politici-ale-trh/r~9d06351c4b2911e5974b0025900fea04/  

[33] Přehled o vývoji částek minimální mzdy. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 

[cit. 2015-12-29]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/871 

[34] Podpora v nezaměstnanosti. Portál veřejné správy [online]. [cit. 2016-01-10]. Dostupné 
z: https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/209/223/4767.html 

[35] Životní a existenční minimum. Integrovaný portál MPVS [online]. [cit. 2016-01-10]. 

Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/zivotni_min 



89 

 

 

[36] Příspěvek na bydlení. Integrovaný portál MPVS [online]. [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: 
https://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni  

[37] Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - říjen 2015. Český 
statistický úřad [online]. [cit. 2016-01-5]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/miry-zamestnanosti-nezamestnanosti-a-ekonomicke-

aktivity-rijen-2015  

[38] Výroční zpráva 2000. Česká národní banka [online]. [cit. 2015-12-12]. Dostupné z: 
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni_zpravy/index.html?cnb_css=true  

[39] Výroční zpráva 2008. Česká národní banka [online]. [cit. 2015-12-12]. Dostupné z: 
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni_zpravy/index.html?cnb_css=true  

[40] Minimální mzda přes 50 tisíc korun. Nové porovnání států. Aktuálně.cz [online]. [cit. 

2014-11-10]. Dostupné z: http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/minimalni-mzda-

porovnani-statu-eu/r~c16a85fabbdf11e3b6f8002590604f2e/  

[41] Expanistan cost of living index. Expanistan cost of living index [online]. [cit. 2015-11-

30]. Dostupné z: https://www.expatistan.com/cost-of-living  

[42] How does it work? Expanistan cost of living index [online]. [cit. 2015-11-30]. Dostupné 
z: https://www.expatistan.com/how-does-it-work  

[43] Německo. Evropská unie [online]. [cit. 2015-11-30]. Dostupné z: 
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/germany/index_cs.htm  

[44] Merkelová chce v Německu změnit nový zákon o minimální mzdě. Novinky.cz [online]. 

[cit. 2015-03-30]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/ekonomika/359374-merkelova-

chce-v-nemecku-zmenit-novy-zakon-o-minimalni-mzde.html  

[45] Zavedení plošné minimální mzdy v SRN – návody, formuláře a překlady legislativy do 
ČJ (nejen pro mobilní činnost zaměstnanců). Velvyslanectví České republiky v Berlíně 

[online]. [cit. 2015-12-29]. Dostupné z: 
http://www.mzv.cz/berlin/cz/obchod_a_ekonomika/zamestnavani_obcanu_cr_v_srn/zav

edeni_plosne_minimalni_mzdy_v_srn.html  

[46] Němci minimální mzdou pro řidiče porušují pravidla EU, tvrdí dopravci. Novinky.cz 

[online]. [cit. 2015-10-29]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/ekonomika/356908-

nemci-minimalni-mzdou-pro-ridice-porusuji-pravidla-eu-tvrdi-dopravci.html  

[47] Němci minimální mzdou pro řidiče porušují pravidla EU, tvrdí dopravci. IDnes.cz 

[online]. [cit. 2015-10-29]. Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/minimalni-mzda-pro-

zahranicni-ridice-v-nemecku-fqn-/eko-doprava.aspx?c=A150130_112216_eko-

doprava_neh  

[48] Transport: Commission launches infringement case on the application of the German 

Minimum Wage law to the transport sector. European commission: Press release 

database [online]. [cit. 2015-12-29]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-15-5003_en.htm  

[49] MPSV informuje o zahájení řízení EK proti SRN. Ministerstvo práce a sociálních věcí 
[online]. [cit. 2015-12-29]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/21147  



90 

 

 

[50] Jízdné na území Prahy. Dopravní podnik hlavního města Prahy [online]. [cit. 2016-01-

04]. Dostupné z: http://www.dpp.cz/jizdne-na-uzemi-prahy  

 

[51] POSPÍŠIL, Jiří. Srovnání nezaměstnanosti v ČR a zemích EU [online]. Pardubice, 2013 

[cit. 2016-01-14]. Dostupné z: 
https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/52378/PospisilJ_SrovnaniNezamestnanosti_

DB_2013.pdf?sequence=2  

 

[52] Spojené království. Evropská unie [online]. [cit. 2015-11-30]. Dostupné z: 
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom/index_cs.htm  

[53] National Minimum Wage rates. GOV.UK [online]. [cit. 2015-11-30]. Dostupné z: 
https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates  

[54] The National Minimum Wage: 2. Who gets the minimum wage. GOV.UK [online]. [cit. 

2015-11-30]. Dostupné z: https://www.gov.uk/national-minimum-wage/who-gets-the-

minimum-wage  

[55] Největší města světa (TOP 1000 měst). CelySvet.cz [online]. [cit. 2016-01-03]. 

Dostupné z: http://www.celysvet.cz/nejvetsi-mesta-sveta  

[56] Unemployment falls below 6% as vacancies hit record high. GOV.UK [online]. [cit. 

2016-01-07]. Dostupné z: https://www.gov.uk/government/news/unemployment-falls-

below-6-as-vacancies-hit-record-high  

[57] Lucembursko. Evropská unie [online]. [cit. 2015-11-30]. Dostupné z: 
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/luxembourg/index_cs.htm  

[58] The level of wages and salaries: a strong point of Luxembourg: Wages are high in 

Luxembourg, starting with the minimum wage. The official portal of the Grand Duchy 

of Luxembourg [online]. [cit. 2015-12-07]. Dostupné z: 
http://www.luxembourg.public.lu/en/vivre/qualite-et-cout-de-vie/cout-de-vie/niveau-

salaires/index.html  

[59] The risk of poverty: a reality despite everything: The guaranteed minimum income 

(revenu minimum garanti) is a tool in the fight against social exclusion. The official 

portal of the Grand Duchy of Luxembourg [online]. [cit. 2015-12-07]. Dostupné z: 
http://www.luxembourg.public.lu/en/investir/portrait-economie/qualite-et-cout-de-

vie/cout-de-vie/risque-pauvrete/index.html  

[60] Paramètres sociaux. Ministère de la Sécurité Sociale: GRAND-DUCHÉ DE 
LUXEMBOURG [online]. [cit. 2015-12-07]. Dostupné z: : 
http://www.mss.public.lu/publications/parametres_sociaux/  

[61] Luxembourg job market. The official portal of the Grand Duchy of Luxembourg 

[online]. [cit. 2015-12-07]. Dostupné z: 
http://www.luxembourg.public.lu/en/investir/portrait-economie/marche-

emploi/index.html  

[62] Španělsko. Evropská unie [online]. [cit. 2015-11-30]. Dostupné z: 

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/spain/index_cs.htm  



91 

 

 

[63] Spanish labour laws: Wages in Spain. EXPACTICA [online]. [cit. 2015-12-30]. 

Dostupné z: http://www.expatica.com/es/employment/Spanish-labour-laws-

Remuneration-wages-in-Spain_104545.html  

[64] Spain’s minimum wage announcements. Janet Anscombe: In Tenerife [online]. [cit. 

2015-11-25]. Dostupné z: http://www.janetanscombe.com/news/spains-minimum-wage-

for-2011-announced-2.html  

[65] Spain minimum wage too low: Council of Europe. TheLocal.es [online]. [cit. 2015-12-

30]. Dostupné z: http://www.thelocal.es/20150123/spains-minimum-wage-inadequate-

europe     

[66] Spain - Standardised unemployment. [online]. [cit. 2016-01-08]. Dostupné z: 
http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=132.STS.M.ES.S.UNEH.RTT00

0.4.000#top  

[67] Malta. Evropská unie [online]. [cit. 2015-11-30]. Dostupné z: http://europa.eu/about-

eu/countries/member-countries/malta/index_cs.htm  

[68] Bonus and Weekly Allowances. Dier.gov.mt [online]. [cit. 2015-11-30]. Dostupné z: 
https://dier.gov.mt/en/Employment-Conditions/Wages/Pages/Bonus-and-Weekly-

Allowances.aspx  

[69] National Minimum Wage. Dier.gov.mt [online]. [cit. 2015-11-30]. Dostupné z: 
https://dier.gov.mt/en/Employment-Conditions/Wages/Pages/National-Minimum-

Wage.aspx  

[70] Slovensko. Evropská unie [online]. [cit. 2015-11-30]. Dostupné z: 
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/slovakia/index_cs.htm  

[71] Minimálne mzdové nároky. Ministersto práce, sociálných vecí a rodiny Slovenskej 
Republiky [online]. [cit. 2015-04-30]. Dostupné z: 
http://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-

zamestnavatela/odmenovanie/minimalne-mzdove-naroky/  

[72] Minimální mzda bude na Slovensku vyšší než v Česku. Vzroste na téměř 11 tisíc korun. 
Hospodářské noviny iHned.cz [online]. [cit. 2016-01-04]. Dostupné z: 
http://byznys.ihned.cz/c1-64748620-minimalni-mzda-bude-na-slovensku-vyssi-nez-v-

cesku-vzroste-na-temer-11-tisic-korun  

[73] Ako Ficova vláda „rieši“ problém nezamestnanosti mladých. Smeblog.cz [online]. [cit. 

2016-01-04]. Dostupné z: http://tomasmeravy.blog.sme.sk/c/361625/ako-ficova-vlada-

riesi-problem-nezamestnanosti-mladych.html  

[74] Zákon o službách zamestnanosti. Profesia [online]. [cit. 2016-01-04]. Dostupné z: 
http://www.profesia.sk/kariera-v-kocke/zakony/zakon-o-sluzbach-zamestnanosti  

[75] Bulharsko. Evropská unie [online]. [cit. 2015-11-30]. Dostupné z: 
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/bulgaria/index_cs.htm  

[76] Bulharsko. Hospodářská komora České republiky [online]. [cit. 2016-01-09]. Dostupné 
z: http://www.komora.cz/inmp/knihovna-informaci-pro-podnikani/regionalni-

informace/clenske-zeme-eu-a-esvo-svycarsko/bulharsko-

rumunsko/chap_8960/bulharsko.aspx  



92 

 

 

[77] Bulgarien cabinet propose minimum wage to become up to 55 % od average pay. 

Novinite.com [online]. [cit. 2016-01-09]. Dostupné z: 
http://www.novinite.com/articles/170005/Bulgarian+Cabinet+Proposes+Minimum+Wa

ge+to+Become+Up+to+55++of+Average+Pay  

[78] Bulgaria minimum wage goes up. Novinite.com [online]. [cit. 2016-01-09]. Dostupné z: 

http://www.novinite.com/articles/169571/Bulgaria%27s+Minimum+Wage+Goes+Up  

[79] Bulgarian employers plan 4-5% increase of salaries in 2016. Novinite.com [online]. [cit. 

2016-01-09]. Dostupné z: 
http://www.novinite.com/articles/172467/Bulgarian+Employers+Plan+4-

5++Increase+of+Salaries+in+2016  

[80] Nejchudšímu státu EU chybí motor. Jak se daří Bulharsku? Aktuálně.cz [online]. [cit. 

2016-01-09]. Dostupné z: http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/bulharska-ekonomika-

euro/r~99b3089abe5311e3ac680025900fea04/  

[81] Minimálna mzda na Slovensku. Minimalnamzda.sk [online]. [cit. 2015-10-30]. 

Dostupné z: http://www.minimalnamzda.sk/minimalna-mzda-historia.php  

[82] Česká republika. Evropská unie [online]. [cit. 2015-11-30]. Dostupné z: 

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/czechrepublic/index_cs.htm  

[83] Zaměstnaných načerno přibývá (LN). Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. [cit. 

2016-01-12]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/11264  

 

Český statistický úřad [online]. Dostupné z: https://www.czso.cz/  

Eurostat: Your key to European statistics [online]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/eurostat/help/new-eurostat-website  

 

  



93 

 

 

SEZNAM ZKRATEK 

 

ZP   Zákoník práce 

EU  Evropská unie 

ČR  Česká republika 

ČSÚ  Český statistický úřad 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 
ČNB  Česká národní banka 

Kč/ CZK Koruna česká 

Kčs  Koruna československá 

€  Euro 

UK  United Kingdom/ Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

MiLoG  das Mindestlohngesetz/ Minimální mzda v SRN 

SRN  Spolková republika Německo 

EK  Evropská komise 

NMW  National minimum vage/ Národní minimální mzda v UK 

STATEC Úřad národních statistik a ekonomických studií Lucemburského 
velkovévodství 

SMI  Salario Mínimo Interprofesional/ Minimální mzda ve Španělsku 

WRO   Wage regulativ order/ Řád mzdových předpisů 

SR  Slovenská republika 

NATO  Severoatlantická aliance 

BGN  bulharský lev 

HDP  Hrubý domácí produkt 
kg  Kilogram 

m
2 
  metr čtvereční 

l  litr 

£  libra 

€  Euro 

§  paragraf 

 

  



94 

 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK 

 

Obrázky  
Obrázek č. 1 – Odměňování zaměstnanců     10 

Obrázek č. 2 – Změny minimální mzdy v ČR    20 

Obrázek č. 3 - Míra nezaměstnanosti v ČR od roku 2004 do 2014  27 

Obrázek č. 4 - Vývoj minimální mzdy v zemích EU    31 

Obrázek č. 5 - Vývoj minimální měsíční mzdy ve vybraných zemích EU 33 

Obrázek č. 6 - Míra nezaměstnanosti v Německu    40 

Obrázek č. 7 - Vývoj minimální mzdy v UK     44 

Obrázek č. 8 - Míra nezaměstnanosti v UK od roku 2004 do roku 2014  49 

Obrázek č. 9 - Snížení počtu nezaměstnaných v regionech UK od roku 2010 do ledna 

2015         50 

Obrázek č. 10 - Vývoj minimální mzdy v Lucembursku   52 

Obrázek č. 11 - Míra nezaměstnanosti v Lucembursku   56 

Obrázek č. 12 - Vývoj minimální mzdy ve Španělsku   58 

Obrázek č. 13 - Vývoj míry nezaměstnanosti Španělska od vstupu do ES 62 

Obrázek č. 14 - Míra nezaměstnanosti ve Španělsku    63 

Obrázek č. 15 - Vývoj minimální mzdy na Maltě od roku 2004 do roku 2015 65 

Obrázek č. 16 - Míra nezaměstnanosti na Maltě    68 

Obrázek č. 17 - Vývoj minimální měsíční mzdy SR    71 

Obrázek č. 18 - Míra nezaměstnanosti na Slovensku    73 

Obrázek č. 19 - Vývoj minimální mzdy v Bulharsku    78 

Obrázek č. 20 - Míra nezaměstnanosti v Bulharsku 2004 – 2014  81 

Obrázek č. 21 - Srovnání růstu HDP a minimální mzdy   83 

Obrázek č. 22 - Závislost nezaměstnanosti a HDP    83 

Obrázek č. 23 – Porovnání průběhů minimální mzdy a nezaměstnanosti ve vybraných 
zemích EU        85 

Obrázek č. 24 - Porovnání vývoje průměrné a minimální mzdy v ČR  86 

 

Tabulky 

Tabulka č. 1: Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro rok 2015 a 2016  12 

Tabulka č. 2: Vývoj minimální mzdy v ČR     21 

Tabulka č. 3 - Příklady životního minima v různých domácnostech  23 

Tabulka č. 4 - Výše částek normativních nákladů na bydlení v nájemním bytě 23 

Tabulka č. 5 - Průměrná míra zaměstnanosti, ekonomické aktivity a obecné 
nezaměstnanosti         24 

Tabulka č. 6 - Ukazatele pro hodnocení nezaměstnanosti 
Tabulka č. 7 - Minimální měsíční mzdy v zemích EU   29 

Tabulka č. 8 - Vývoj minimálních měsíčních mezd ve vybraných zemích EU 33 

Tabulka č. 9 - Porovnání spotřebních košů v Praze a Berlíně   38 

Tabulka č. 10 - Měsíční náklady základních potřeb Berlíně  

Tabulka č. 11 - Sazby národní minimální mzdy v UK pro rok 2015 k 1. říjnu 2015
         43 

Tabulka č. 12 - Vývoj národní minimální mzdy v UK od roku 2005 do roku 2009

         43 



95 

 

 

Tabulka č. 13 - Vývoj národní minimální mzdy v UK od roku 2010 do roku 2015

         44 

Tabulka č. 14 - Porovnání spotřebních košů v Praze a Londýně  45 

Tabulka č. 15 - Měsíční náklady základních potřeb v Londýně  46 

Tabulka č. 16 - Minimální měsíční mzda od roku 2010 pro všechny kategorie 51 

Tabulka č. 17 - Nárůst minimální mzdy v Lucembursku   52 

Tabulka č. 18 - Měsíční náklady základných potřeb v Lucemburku  53 

Tabulka č. 19 - Porovnání spotřebitelských cen v Praze a Lucemburku  55 

Tabulka č. 20 - Porovnání spotřebních košů v Praze a Madridu   60 

Tabulka č. 21 - Měsíční náklady základních potřeb v Madridu   61 

Tabulka č. 22 - Týdenní sazby minimální mzdy na Maltě   64 

Tabulka č. 23 - Porovnání spotřebních košů v Praze a Vallettě   66 

Tabulka č. 24 - Měsíční náklady základních potřeb ve Vallettě   67 

Tabulka č. 25 - Koeficient minimální mzdy dle stupně náročnosti příslušného 
pracovního místa v SR       70 

Tabulka č. 26 - Porovnání procentuálního navýšení minimální mzdy v ČR a SR 71 

Tabulka č. 27 - Porovnání spotřebitelských cen v Praze a Bratislavě   75 

Tabulka č. 28 - Měsíční náklady základních potřeb v Bratislavě  76 

Tabulka č. 29 - Porovnání spotřebních košů v Praze a Sofii   79 

Tabulka č. 30 -  Měsíční náklady základních potřeb v Sofii   80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


