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Duben 2019
Jakub Grossmann, Štěpán Jurajda, Vladimír Smolka1

Shrnutí
• Tato studie zkoumá kauzální dopady nárůstů minimální mzdy v České republice (ČR) v letech

2013–2017 na zaměstnanost nízko-výdělečných pracovníků mzdového (podnikatelského)
sektoru. Série nárůstů minimální mzdy následovala po sedmiletém období stagnace minimální
mzdy. Ve zkoumaném období (2012–2017) narostla měsíční minimální mzda celkem o 37,5 %
z původních 8 000 Kč na 11 000 Kč.

• K měření dopadu minimální mzdy využíváme skutečnosti, že různé firmy či části firem

vykazovaly různý podíl zaměstnanců na úrovni nebo pod úrovní nově stanovené minimální
mzdy. Odhadujeme, zda u homogenní skupiny zaměstnanců uvnitř firmy (zaměstnanecká
buňka), ve které byl vyšší podíl zaměstnanců pod úrovní budoucí minimální mzdy,
došlo k disproporčně horšímu vývoji zaměstnanosti (nebo odpracovaných hodin), než
u zaměstnaneckých buněk zvýšením minimální mzdy nezasažených. Naše odhad ukazují, že
nárůsty minimální mzdy v letech 2013, 2015, 2016 a 2017 neměly výraznější negativní dopad
na zaměstnanost. Zároveň však měly pozitivní efekt na růst mezd.

• I zkraje roku 2019 zůstává úroveň minimální mzdy v ČR v porovnání s ostatními evropskými

zeměmi na relativně nízké úrovni a dotýká se pouze malé části pracovníků. Z našich zjištění
však nelze dovozovat, že dopady budoucích navyšování minimální mzdy budou mít dopad
na zaměstnanost nadále zanedbatelný. I proto je žádoucí dopady budoucích navýšení
minimální mzdy podrobně a pravidelně měřit.

1 Poděkování patří Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za souhlas s využitím dat ISPV, která sbírá a spravuje firma
TREXIMA, spol. s r. o., a které tímto děkujeme za provedení výpočtů. Autoři by také rádi poděkovali Filipu Pertoldovi a Danielu
Münichovi za jejich připomínky k pracovním verzím textu. Veškeré případné nepřesnosti jdou na vrub autorů. Studie vznikla v rámci
programu Strategie AV 21 Akademie věd České republiky.
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increases in the Czech Republic
April 2019
Jakub Grossmann, Štěpán Jurajda, Vladimír Smolka2

Summary
• This study examines the direct effects of four minimum wage increases in the Czech Republic

during 2012-2017 on the employment of low-earning workers in the business sector. This
series of minimum wage increases followed a period of 7 years during which the national
minimum wage was not raised. During the period studied, the monthly minimum wage was
raised by 37.5 % overall, from 8,000 to 11,000 CZK.

• To estimate the effects of the minimum wage increases we make use of the fact that various

companies or parts of companies reported different shares of employees who were paid at or
below the level of the new minimum wage. We estimate whether, within a given company,
homogeneous groups of employees in which a greater proportion were previously paid
less than the new minimum wage were disproportionately badly affected in terms of their
employment (or hours worked) after the change than groups of employees unaffected by the
raise to the minimum wage. Our results show that the national minimum wage increases in
2013, 2015, 2016 and 2017 did not have any significant negative effects on employment. They
did, however, have a positive effect on salaries.

• Even at the start of 2019, the minimum wage in the Czech Republic remains low in comparison

to other European countries and affects only a small proportion of workers. Our findings
however cannot be taken as an indication that potential future minimum wage increases
would also have negligible effects on employment. It is thus essential to regularly assess in
detail what the effects of future increases to the minimum wage would be.

2 The authors would like to thank the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic for their consent to the use of ISPV data,
which are collected and administered by the company TREXIMA; the authors hereby thank TREXIMA for performing the calculations.
The authors would like to thank Filip Pertold and Daniel Münich for their useful comments on the working version of this study. The study
was produced as part of the Czech Academy of Sciences’ AV21 Strategy program.
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Úvod
V letech 2013–2017 došlo v České republice (ČR) k opakovaným a výraznějším nárůstům minimální
mzdy (MM). Tyto nárůsty proběhly po období recese, kterou spustila globální hospodářská krize
z roku 2008. První z těchto nárůstů MM proběhl v půli roku 2013, kdy byla minimální měsíční
mzda navýšena z 8 000 na 8 500 Kč. Od roku 2015 pak byla MM navyšována každoročně až
na současných 13 350 Kč (duben 2019). I po těchto nárůstech ČR zůstává zemí s relativně nízkou
úrovní MM (v poměru k průměrné či mediánové mzdě) ve srovnání se zeměmi OECD.3
Obrázek 1: Vývoj minimální mzdy a jejího poměru
k průměrné a k mediánové mzdě v letech 2010–2018.
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Úroveň MM ovlivňuje nabídku práce i poptávku po práci. Může také ovlivňovat pracovní
podmínky, příjmy rodin, má fiskální dopady, dopady na příjmovou nerovnost atd. V této studii
se věnujeme dopadu MM na zaměstnanost a mzdy. Jde o zásadní aspekt MM, neboť pokud
navyšování MM vede k poklesu zaměstnanosti nízko-výdělečných pracovníků, nemusí být
nejvhodnějším nástrojem hospodářské politiky. Navzdory rozsáhlému počtu studií zabývajících
se vlivem MM na zaměstnanost, mezi světovou odbornou veřejností stále nepanuje úplná
shoda nad tím, za jakých podmínek nárůsty MM způsobují nezaměstnanost. Podle nedávných
zahraničních výzkumů navýšení MM zpravidla pokles zaměstnanosti nezpůsobuje, případně
jsou dopady zcela minimální4. Přehledný souhrn argumentů pro a proti zavedení a navyšování
MM lze nalézt například v MaCurdy (2015).

3

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), 2018.

4 Jedním ze zastánců negativních dopadů navýšení MM na zaměstnanost je například David Neumark více viz (Neumark a Wascher,
1992), (Neumark a kol., 2014).
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V této studii zkoumáme vliv navýšení MM na zaměstnanost nízko-výdělečných pracovníků v ČR
v letech 2013–2017. Vliv MM není možné odvozovat z korelace prostých změn MM a vývoje
zaměstnanosti v čase, neboť zaměstnanost ovlivňuje mnoho dalších faktorů. Odhady dopadu MM
v ekonomických výzkumech jsou proto vždy založeny na srovnání segmentů trhu práce, firem
či pracovníků, kteří byli vystaveni různé výši nárůstu MM nebo byli nárůstem MM ovlivněni
s rozdílnou intenzitou, a kteří přitom sdílejí celkový vývoj poptávky na trhu práce. Výzkumy se tedy
ptají, zda segmenty trhu práce intenzivněji vystavené nárůstu MM zaznamenaly disproporčně
horší vývoj zaměstnanosti. V této práci používáme statistickou identifikační strategii podobnou
té, jež je využita například v Machin, Manning a Rahman (2003). Naše výsledky naznačují, že
navýšení MM v ČR v uvedených letech výraznější negativní dopad na zaměstnanost neměla.

Literatura
Téma MM je v ekonomické literatuře hojně zkoumáno. Většina nedávných studií tvrdí,
že negativní efekty na zaměstnanost neexistují, případně jsou velmi nízké (např. Cengiz,
Dube, Lindner, a Zipperer (2017)). Jsou ale i významné výjimky, například Neumark, Salas,
a Wascher (2014), kteří pracují s daty z USA, uvádí, že elasticita zaměstnanosti ve vztahu k MM
se pohybuje okolo -0,15 pro teenagery a mladé (tj. 1% nárůst MM má za následek 0,15% pokles
v zaměstnanosti). Efekty na zaměstnanost podobných velikostí byly nalezeny i u mladých
pracovníků v Číně (Fang a Lin, 2013).
Výzkumy zkoumající změny MM v evropských zemích se vesměs shodují, že navýšení MM
nesnižuje zaměstnanost, případně jsou tyto efekty velmi malé. Například analýza v Harasztosi
a Lindner (2015), která zkoumá 60% nárůst MM v roce 2001 v Maďarsku, ukazuje, že tento
velký nárůst MM způsobil výrazný růst mezd zaměstnanců na úrovni MM, ale jeho dopad
na zaměstnanost byl zanedbatelný (elasticita zaměstnanosti se pohybuje okolo -0,035). Eriksson
a Pytlikova (2004) zkoumali nárůst MM v letech 1999–2002 v ČR. Jejich výsledky naznačují,
že nárůst MM měl vliv na růst mezd pracovníků pobírajících mzdu na úrovni MM a minimální
nebo žádné negativní dopady na zaměstnanost. Přehled zjištění výzkumů vlivu změn MM
na zaměstnanost uvádí Harasztosi a Lindner (2015, Graf 4, str. 52).

Data
V této studii využíváme data z Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV)5, která
monitorují mzdovou úroveň a pracovní dobu zaměstnanců ve mzdovém sektoru.6 Z pohledu
analýzy MM obsahuje šetření ISPV důležité informace o zaměstnavatelích (lokalita firmy a její
hlavní odvětví, typ kolektivní smlouvy atp.) a zaměstnancích (výše a struktura mzdy, detailní typ
zaměstnání, místo výkonu zaměstnání, pohlaví, vzdělání, odpracované hodiny). Další výhodou
šetření ISPV je skutečnost, že obsahuje informace o všech pracovnících, kteří ve sledovaném
období ve sledovaných firmách pracovali, a tudíž lze přesně sledovat meziroční změny struktury
zaměstnanosti v jednotlivých firmách. Po základním očištění dat je v každém roce, se kterým
tato studie pracuje, k dispozici okolo 1,25 miliónu pozorování, což představuje zhruba jednu
5

www.ispv.cz

6 U mzdové sféry jsou v ISPV zahrnuty ekonomické subjekty, které odměňují zaměstnance mzdou podle § 109, odst. 2 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. (U platové sféry jde o odst. 3 téhož zákona.) Český statistický úřad používá mírně odlišné institucionální
definice podnikatelské a nepodnikatelské sféry.
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třetinu všech pracovníků pobírajících v ČR mzdu. V zájmu zjednodušení používáme v této studii
vlastní definici sektorů trhu, která je mírně odlišná od klasifikací CZ-NACE a ISPV7. Podobně
pracujeme s upravenými kategoriemi dosaženého vzdělání.

Identifikační strategie
Pro určení kauzálního dopadu nárůstu MM na zaměstnanost bývá v ekonomické literatuře
často využívána metoda rozdílu rozdílů.8 Tento přístup měří změny zaměstnanosti odvětvové
nebo geograficky definované skupiny pracovníků, kteří byli ovlivněni nárůstem MM, přičemž
zohledňuje změny zaměstnanosti, které s nárůstem MM nesouvisí. Tento přístup však v našem
případě nelze použít, protože nárůsty MM se týkají celého českého trhu práce, a tudíž není
k dispozici kontrolní skupina nevystavená nárůstu MM.
V takové situaci se k měření dopadu MM využívá rozdílné intenzity celostátního navýšení MM
u různých firem či jejich částí. Pro identifikaci jednotek, které byly různě intenzivně vystaveny
nárůstu MM, využíváme podobnou strategii jako Machin a kol. (2003). V našem případě
měříme, jak moc byly firmy a jejich části, které nazýváme zaměstnaneckými buňkami,9 vystaveny
změně MM. Tento postup umožňuje zodpovědět otázku, zda u firem a zaměstnaneckých buněk
více vystavených nárůstu MM došlo k disproporčně horšímu vývoji zaměstnanosti (nebo
odpracovaných hodin) než u firem a zaměstnaneckých buněk méně vystavených nárůstu MM. Míru
vystavení nárůstu MM definujeme jako podíl pracovníků, kteří byli v rámci firmy / zaměstnanecké
buňky před zvýšením MM placeni pod novou úrovní MM, která bude platit v následujícím roce.
Následně porovnáváme nárůst mezd a změny zaměstnanosti u firem a zaměstnaneckých buněk,
které podle našeho měření nebyly vystaveny nárůstu MM s těmi, které byly vystaveny nárůstu
MM s různou intenzitou. Pro naši analýzu využíváme primárně data o zaměstnancích, kteří patří
do spodního 1. kvartilu (čtvrtiny) mzdového rozdělení zaměstnaneckých buněk, tj. mají relativně
nízké mzdy. Výsledky odhadujeme pomocí lineárních regresních metod. Konkrétně pro zjištění
dopadu navýšení MM na mzdy odhadujeme regresi
∆ log(mzda)i,t = α + β * Intezita vystavení nárůstu MMi,t-1 + δ * Xi,t-1 + εi,t,
a pro dopad na zaměstnanost regresi
∆ log(zaměstnanost)i,t = α + β * Intezita vystavení nárůstu MMi,t-1 + δ * Xi,t-1 + εi,t,
kde ∆ značí změnu mezi dvěma roky, i značí firmu / zaměstnaneckou buňku a t časové období.
Koeficienty β udávají dopad míry vystavení nárůstu MM na zaměstnanost resp. mzdy a X
představuje vektor kontrolních charakteristik firem / zaměstnaneckých buněk.

7

Např. Činnosti v oblasti nemovitostí ve studii jsou L+M sekce CZ-NACE v ISPV.

8

Anglicky difference-in-differences.

9 Zaměstnanecké buňky jsou vytvořeny jako kombinace typu zaměstnání (CZ-ISCO), firmy a lokace (okresu). Tyto jednotky používáme
zejména z toho důvodu, že jsou z pohledu typu zaměstnanců více homogenní než firmy, což umožňuje výrazně lépe zacílit typ pracovníků,
kteří mohou být změnou MM ovlivněni.
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Charakterizace pracovníků ovlivněných nárůsty minimální mzdy
Tato studie měří vystavení zaměstnanců nárůstům MM pomocí jednoduchého srovnání. Ptáme
se, zda je současná mzda daného pracovníka pod úrovní minimální mzdy platné v nadcházejícím
roce.10 Zásadní pro (statistické) měření dopadů MM na zaměstnanost je schopnost této metody
měřit rozdíly (ne nutně úroveň) vystavení firem či zaměstnaneckých buněk navýšení MM.
Tabulka 1  uvádí počty zaměstnanců ovlivněných nárůstem MM, tj. počet zaměstnanců, jejichž
současná mzda se nachází pod úrovní MM platné v následujícím roce. Každý řádek reprezentuje
jednu ze studovaných změn MM. Je zřejmé, že počet ovlivněných zaměstnanců (ve vzorku)
v posledních letech roste. Mediánový rozdíl mezi současnou měsíční mzdou pracovníků pod
úrovní MM v následujícím roce a touto úrovní MM se v pozorovaných letech zvyšuje ze 420 Kč
měsíční mzdy v roce 2013 na téměř dvounásobek v roce 2017. Poslední dva nárůsty ovlivnily
relativně vyšší počty zaměstnanců, kterým by musela být navýšena mzda o vyšší částku, tak aby
tito, pokud si své místo udrží, byli v dalším roce ohodnoceni mzdou alespoň ve výši minimální
mzdy. Směrodatné odchylky jsou uvedeny v závorkách.
Tabulka 1: Počty pracovníků ovlivněných nárůstem
minimální mzdy – individuální úroveň
Rok
navýšení
MM

Počet
ovlivněných
pracovníků
ve vzorku

Podíl
ovlivněných
pracovníků
ve vzorku

Podíl pracovníků
ve firmách
s < 100
zaměstnanci

Průměrný rozdíl mezd
ovlivněných pracovníků
vůči nové úrovni MM
[Kč/měsíčně]

Mediánový rozdíl mezd
ovlivněných pracovníků
vůči nové úrovni MM
[Kč/měsíčně]

2013

21 659

1,77 %

0,52

890,5

420,9

2015

10 560

0,85 %

0,54

2016

26 548

2,09 %

0,51

(1331,8)
583,2

427,6

(649,2)
738,3

613,7

(700,2)
2017

30 507

2,37 %

0,56

890,1

785,0

(744,7)

Tabulka A4  v příloze ukazuje srovnání charakteristik zaměstnaneckých buněk, jež byly / nebyly
vystaveny nárůstům MM v jednotlivých letech.11 Zaměstnanecké buňky ovlivněné nárůstem
MM vykazovaly následující charakteristiky: byly výrazně větší; jejich zaměstnanci v průměru
odpracovali méně hodin; měly vyšší zastoupení žen; zaměstnanci byli zaměstnáni ve firmě kratší
dobu; pracovníci měli nižší (nejvyšší dosažené) vzdělání. Směrodatné odchylky jsou uvedeny
kurzívou.
Grafy 1  zachycují podíly pracovníků ovlivněných nárůstem MM v roce 2017 pro různá členění
dle jejich charakteristik. Graf 1a  ukazuje, že mezi pracovníky mzdového sektoru bylo přibližně
1,9 % vystaveno nárůstu MM. Avšak mezi pracovnicemi to byla 3 %. Vyšší míru vystavení nárůstu
10 Počty pracovníků takto ovlivněných minimální mzdou se tak samozřejmě liší od počtů pracovníků v blízkosti MM spočtených podle
oficiální certifikované metodiky (Duspivová a kol., 2013).
11 Za zaměstnanecké buňky ovlivněné nárůstem MM považujeme zaměstnanecké buňky, které měly alespoň jednoho zaměstnance
pod úrovní budoucí MM. Neovlivněné zaměstnanecké buňky neměly ani jednoho zaměstnance pod budoucí úrovní MM.
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MM lze také nalézt u nejmladších pracovníků a u pracovníků, kteří se blíží důchodovému věku
(Graf 1b ). Co se týče vzdělání, nejvíce byli ovlivněni zaměstnanci s nejnižším, tj. základním
vzděláním. Naopak nejméně ovlivněni byli vysokoškolsky vzdělaní pracovníci (Graf 1c ). Více
pracovníků vystavených nárůstům MM bylo také v malých a středně velkých firmách (Graf 1d ).
Pracovníci ovlivněni nárůstem MM byli častěji ve firmě zaměstnáni po kratší dobu (Graf 1e ).
Grafy 1: Podíl pracovníků ovlivněných nárůstem minimální mzdy v roce 2017
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Graf 1e: Počet odpracovaných let ve firmě
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Grafy 2  a 3  ukazují podíly pracovníků, kteří byli vystaveni nárůstu MM podle typu
zaměstnání12  a sektoru ve kterém působí.13 Největší míry vystavení nárůstu MM v roce 2017
vykazovala zaměstnání patřící do skupiny pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a pracovníci
ve službách a prodeji. Na základě rozdělení pracovníků podle typu sektoru, byli nejvíce
12 CZ-ISCO klasifikace na nejvyšší úrovni. Více na téma nízko kvalifikovaných pracovníku lze nalézt v dřívější studii IDEA Bičákové
a Kalíškové (2018).
13 CZ-NACE klasifikace na nejvyšší úrovni.
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Tabulka 2  souhrnně prezentuje hlavní výsledky, což jsou odhady koeficientu β z regresí
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porovnáváme změnu zaměstnanosti, jsou členové zaměstnaneckých buněk, kteří nárůstu MM
vystaveni nebyli.
Koeficienty odpovídají rozdílu ve vývoji zaměstnanosti mezi zaměstnaneckými buňkami,
ve kterých jsou všichni zaměstnanci ovlivněni nárůstem MM v daném roce, a buňkami
neovlivněnými. Například, pokud by buňky neovlivněné daným nárůstem MM v období
před / po nárůstu MM vykázaly nulovou změnu zaměstnanosti, pak by koeficient -0,106 z první
řádky tabulky, jenž se vztahuje k nárůstu MM z roku 2013, znamenal, že této nárůst MM
vedl k poklesu zaměstnanosti o 10,6 % v buňkách, kde byli všichni zaměstnanci v roce 2012
pod úrovní MM z roku 2013, tj. kde vystavení dané buňky MM bylo maximální.
Pro porovnání našich výsledků s výsledky ze studií používajících metodu rozdíl rozdílů (založenou
např. na regionech) je třeba zohlednit podíl zaměstnanců, kteří byli ovlivněni nárůstem
MM. Z důvodu porovnání s odhady publikovanými v odborné literatuře uvádíme výsledky
v následujícím textu přepočteny na elasticity ve vztahu k minimální mzdě.14 Tyto elasticity podíl
ovlivněných MM (na celkové zaměstnanosti) zohledňují.
Tabulka 2: Efekt na zaměstnanost
odhadnuté koeficienty odpovídají rozdílu ve vývoji zaměstnanosti mezi zaměstnaneckými
buňkami, ve kterých jsou všichni zaměstnanci ovlivněni nárůstem MM v daném roce,
a buňkami neovlivněnými MM (-0,1 je tedy vývoj o 10 procentních bodů horší)
Rok navýšení MM

2013

2015

2016

2017

Závislá proměnná: Procentní změna zaměstnanosti
Zaměstnanecké buňky

-0,106*

0,029

-0,004

-0,037

R2 adj. (počet poz.: 6961; 6879; 6902; 7350)

0,034

0,021

0,012

0,03

Zaměstnanecké buňky (Firemní fixní efekty)

-0,131*

-0,051

-0,02

-0,039

R2 adj. (počet poz.: 6961; 6879; 6902; 7350)

0,238

0,17

0,075

0,145

Pět nejvíce ovlivněných zaměstnání

-0,044

0,04

0,002

-0,04

R2 adj. (počet poz.: 6668; 6650; 6649; 6912)

0,029

0,035

0,009

0,011

Závislá proměnná v řádku – zaměstnanecké buňky
Procentní změna odpracované hodiny

-0,028

0,042

0,011

-0,015

R2 adj. (počet poz.: 6961; 6879; 6902; 7350)

0,045

0,025

0,019

0,024

Procentní změna genderového složení

0,002

-0,016

0,013*

0,002

R2 adj. (počet poz.: 6961; 6879; 6902; 7350)

0,007

0,01

-0,002

0,002

Procentní změna fluktuace zaměstnanců

0,141

-0,146

-0,15

0,043

0

-0,005

0,002

0,05

Procentní změna průměrného vzdělání

0,016

-0,016

0,006

-0,026*

R2 adj. (počet poz.: 6862; 6775; 6806; 7282)

0,121

0,065

0,073

0,055

R2 adj. (počet poz.: 6961; 6879; 6902; 7350)

Pozn. Koeficienty z lineárních regresí, kde nezávislou proměnnou je podíl pracovníků pod MM.
Regrese obsahují další kontrolující proměnné.
P-hodnoty ***0,01; **0,05; *0,1
14 Elasticita změny zaměstnanosti ve vztahu k minimální mzdě je definována jako procentní změna zaměstnanosti vůči procentní změně
minimální mzdy.
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Výsledky získané s využitím zaměstnaneckých buněk jsou v čase konzistentní. Nárůst MM měl
za následek pokles zaměstnanosti disproporčně více u těch buněk, které byly vystaveny nárůstu
MM více pouze v roce 2013. V ostatních studovaných letech (tj. u změn v letech 2015, 2016
a 2017) jsme nenalezli statisticky ani ekonomicky významný dopad nárůstu MM na změnu
zaměstnanosti. Jedním z možných vysvětlení je to, že zaměstnavatelé předem reagovali
i na další očekávaná navýšení MM již v roce 2013.15 Nárůst MM v roce 2013 (jež činil 6,25 %)
měl za následek mírný pokles zaměstnanosti. Elasticita zaměstnanosti vůči MM však v roce 2013
byla pouze -0,066 tj., 10% nárůst MM by měl za následek přibližně 0,66% pokles zaměstnanosti.
Ve srovnání s existující literaturou lze námi odhadnutý efekt z roku 2013 zařadit mezi ty nižší.
Například Harasztosi a Lindner (2015), kteří zkoumali nárůst MM v Maďarsku v roce 2001,
zjistili, že elasticita zaměstnanosti ve vztahu k minimální mzdě se pohybuje okolo -0,035.
Dále jsme se zaměřili na vybraná zaměstnání, u kterých je vysoká šance, že zaměstnanci
byli ovlivněni nárůstem MM. Vybrali jsme pouze ty zaměstnanecké buňky, které v každém
ze sledovaných let alespoň jednou patřily mezi pět zaměstnání16 s nejvyšším průměrným podílem
pracovníků pod úrovní MM efektivní v následujícím roce.17 Výsledky nenaznačují, že by kterýkoliv
z nárůstů MM měl vliv na změnu zaměstnanosti v tomto výběru zaměstnaneckých buněk.
Dále jsme zkoumali, zda nenastala situace, kdy se zaměstnavatelé v reakci na navýšení MM
rozhodli snížit zaměstnancům počet odpracovaných hodin. Naše výsledky naznačují, že nárůsty
MM v letech 2013–2017 zmíněný efekt neměly.
Pro lepší pochopení dalších možných jevů spojených s nárůstem MM jsme zkoumali, zda
zaměstnanecké buňky ovlivněné nárůstem MM vykazují jiný vývoj struktury své zaměstnanosti
než buňky, které nebyly navýšením MM ovlivněny. Naše výsledky naznačují, že nárůsty
MM neměly za následek vyšší fluktuaci zaměstnanců. Výsledky také neukazují na to, že by
zaměstnanci s nižším dosaženým vzděláním vystavení nárůstům MM byli zaměstnavateli
nahrazováni pracovníky s vyšším dosaženým vzděláním. Zároveň jsme došli k závěru, že nárůsty
MM nezapříčinily výraznou změnu v genderovém složení zaměstnaneckých buněk.
Pro kontrolu správnosti výsledků jsme v naší analýze využili také alternativních přístupů
pro odhad vlivu nárůstů MM na změnu zaměstnanosti. Za využití tzv. shlukování (bunching)
odhadu jsme porovnávali, zda počet nově vytvořených pracovních míst nad úrovní MM
koresponduje s počtem zrušených pracovních míst pod úrovní MM. Také jsme propojili
zaměstnanecké buňky za celé sledované období a na těchto panelových datech jsme odhadli vliv
nárůstů MM na změnu zaměstnanosti. Zmíněné alternativní výsledky jsou však podobné těm,
jež jsme získali za využití našeho hlavního přístupu.
Výše popsanou analýzu jsme provedli také na úrovni firem. V této specifikaci jsme nalezli
vyšší negativní dopad nárůstu MM na změnu zaměstnanosti v roce 2013. Z metodologických
důvodů však upřednostňujeme výsledky získané z analýzy zaměstnaneckých buněk. Je to
zejména z toho důvodu, že zaměstnanecké buňky jsou více homogenní, a tudíž pro použitou
metodologii z našeho pohledu vhodnější volbou. Zároveň nemohou být tyto odhady zkreslené
15 Dalším možným vysvětlením je, že firmy s vyšším podílem ovlivněných zaměstnanců byly zároveň výrazněji zasaženy negativním
poptávkovým šokem po pracovní síle v ekonomice tj., tyto firmy by vykazovaly větší pokles zaměstnanosti i v případě kdy by nedošlo
k nárůstu MM. Tomuto vysvětlení ale nenasvědčuje druhý řádek tabulky, který ukazuje specifikaci s tzv. firemními fixními efekty, kdy
do změn zaměstnanosti vysvětlených MM nejsou zahrnuty efekty změn zaměstnanosti na úrovni celých firem.
16

Měřeno na úrovni dvoumístné CZ-ISCO klasifikace.

17 Jedná se zejména o povolání spadající pod kódy 5 a 9 CZ-ISCO klasifikace tj., o pomocné a nekvalifikované pracovníky a pracovníky
ve službách a prodeji.
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případnou korelací na úrovni firem mezi poptávkovými šoky a zastoupením nízko-výdělečných
zaměstnanců. Podrobné a rozšířené výsledky bude možné nalézt v našem článku zabývajícím se
vlivem nárůstů MM v letech 2013–2017 v ČR na změnu zaměstnanosti, který bude publikován
v následujících měsících v rámci „CERGE-EI Working Paper Series“.

Mzdová distribuce
Grafy 4  zachycují změny mzdového rozdělení vždy pro dva roky okolo navýšení MM. Osa X
značí měsíční mzdy a osa Y udává počty pracovníků. Světle modré sloupce ukazují stav před
změnou MM a průhledné sloupce situaci po změně. Červená svislá čára ukazuje úroveň MM
po změně a černá svislá čára předchozí úroveň MM. Ve všech pozorovaných letech lze vidět
zřetelný zlom v distribuci v tom bodě, kde byla stanovena nová úroveň MM.

Grafy 4: Mzdové rozdělení v letech okolo navýšení minimální mzdy
Mzdová distribuce 2012–2014
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Vliv nárůstu minimální mzdy na mzdy
Tabulka 3  představuje výsledky z našich mzdových regresí, kde na levé straně vysvětlujeme
změny průměrné mzdy v pozorované zaměstnanecké buňce a na pravé straně sledujeme podíl
pracovníků pod úrovní MM platné v příštím období. Vzhledem k tomu, že jsme v Tabulce 2 
neobjevili významný efekt MM na výši ani strukturu zaměstnanosti v zaměstnaneckých buňkách,
měří výsledky v Tabulce 3  dopady na mzdy podobně velkého a podobně strukturovaného
souboru zaměstnanců. Tabulka 3  je konstruována obdobně jako Tabulka 2 . Vliv nárůstu MM
na mzdu zaměstnanců přímo ovlivněných nárůstem MM se ve zkoumaných letech pohybuje
v rozmezí 2,75–9,37 %. Například tento nárůst mezd zapříčiněný navýšením MM v roce 2013
činil 8 %. Pokud započteme podíl ovlivněných zaměstnanců a porovnáme odhadnutý efekt
s celkovým nárůstem nominální mzdy v prvním kvartilu mzdové distribuce, jež činil v daném
období 2,8 %, lze zjištěný efekt charakterizovat jako významný. Poslední řádek v tabulce ukazuje
situaci, kdy do nárůstů vysvětlených MM nejsou počítány mzdové růstové efekty jednotlivých
firem; odhady nejsou tímto významně ovlivněny.
Tabulka 3: Mzdové efekty
odhadnuté koeficienty odpovídají rozdílu ve vývoji mezd mezi zaměstnaneckými buňkami,
ve kterých jsou všichni zaměstnanci ovlivněni nárůstem MM v daném roce,
a buňkami neovlivněnými MM (0,1 je tedy vývoj o 10 procentních bodů lepší)
Rok navýšení MM

2013

2015

2016

2017

Závislá proměnná: Procentní změna mezd
Zaměstnanecké buňky

0,08***

0,093***

0,027***

0,054***

R2 adj. (počet poz.: 6961; 6879; 6902; 7350)

0,087

0,099

0,092

0,12

Zaměstnanecké buňky (s firemními
fixními efekty)

0,06**

0,075***

0,04***

0,051***

R2 adj. (počet poz.: 6961; 6879; 6902; 7350)

0,318

0,393

0,334

0,374

Pozn. Koeficienty z lineárních regresí, kde nezávislou proměnnou je podíl pracovníků pod MM. Regrese obsahují
další kontrolující proměnné.
P-hodnoty ***0,01; **0,05; *0,1

Závěr
Tato studie zkoumá vliv nedávných nárůstů MM v ČR na zaměstnanost a mzdy pracovníků
ve mzdové sféře. Aplikováním statistické identifikační strategie podobné té, jež byla využita
například v Machin, Manning a Rahman (2003) na data z ISPV jsme zjistili, že nárůsty MM
v letech 2013, 2015, 2016 a 2017 neměly výrazný negativní vliv na zaměstnanost. Zároveň však
měly pozitivní efekt na růst mezd nízko-výdělečných pracovníků.
Úroveň MM je v porovnání s ostatními evropskými zeměmi i zkraje roku 2019 na relativně nízké
úrovni a dotýká se pouze malé části pracovníků. Na základě našich odhadů nelze samozřejmě
vyvozovat, že další navyšování MM také nebude mít dopady na zaměstnanost. Proto je žádoucí
dopady budoucích navýšení MM pravidelně měřit.
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Přílohy
Tabulka A4: Charakteristiky zaměstnaneckých buněk
2012

Podíl ovlivněných
zaměstnanců

2014

Odpracované
hodiny

Podíl žen

Věk

Doba zaměstnání
ve firmě v letech

Základní vzdělání

Učňovské
vzdělání

Středoškolské
vzdělání
s maturitou

Vysokoškolské
vzdělání

Česká národnost

Počet
zaměstnaneckých
buněk

2016

Neovlivněny
MM

Ovlivněny
MM

Neovlivněny
MM

Ovlivněny
MM

Neovlivněny
MM

Ovlivněny
MM

Neovlivněny
MM

Ovlivněny
MM

–

18,7 %

–

36,8 %

–

23,0 %

–

25,3 %

0,215
Zaměstnanost
(počet osob)

2015

0,319

0,262

0,287

18,3

66,4

22,1

45,2

18,6

64,5

18,5

64,7

59,8

174,8

76,7

125,4

62,7

166,6

57,2

183,6

1 655

1 550

1 643

1 504

1 619

1 518

1 619

1 509

314

404

325

445

343

419

348

431

42 %

52 %

43 %

59 %

43 %

54 %

43 %

53 %

39 %

37 %

39 %

37 %

39 %

37 %

39 %

36 %

41,9

41,3

42,0

44,4

42,3

41,7

42,3

42,2

7,0

6,6

7,0

6,7

7,0

6,8

7,0

6,9

9,4

7,4

9,6

5,8

9,7

7,1

9,6

7,1

6,8

5,6

6,8

6,0

6,8

5,2

6,8

5,7

4%

8%

4%

18 %

4%

10 %

4%

10 %

12 %

16 %

12 %

23 %

12 %

17 %

12 %

17 %

31 %

36 %

30 %

51 %

30 %

38 %

29 %

37 %

35 %

33 %

34 %

31 %

34 %

33 %

33 %

32 %

41 %

34 %

41 %

20 %

41 %

32 %

41 %

32 %

32 %

28 %

32 %

23 %

32 %

27 %

31 %

27 %

20 %

16 %

22 %

4%

22 %

15 %

23 %

16 %

30 %

25 %

30 %

13 %

31 %

25 %

31 %

26 %

98 %

96 %

97 %

95 %

97 %

95 %

97 %

94 %

9%

12 %

9%

17 %

9%

14 %

10 %

14 %

46 867

5 110

51 491

1 559

4 7715

5 507

47 391

6 011
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