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Tento pfiíspûvek je vûnován dÛsledkÛm zvy‰ovaní úrovnû minimální mzdy na za-
mûstnanost a mzdovou distribuci v podmínkách âeské a Slovenské republiky. Po po-
ãáteãním poklesu v úrovni reálné minimální mzdy do‰lo v letech 1999–2001 k sérii
prudk˘ch nárÛstÛ, a to v obou zemích. Konkrétnû se nominální sazba minimální
mzdy zv˘‰ila o 38,5 %, 25,0 % a 11,0 % v letech 1999, 2000 a 2001. Podobná situace
byla i na Slovensku, kde do‰lo k nárÛstu o 20,0 % a 22,0 % v letech 1999 a 2000. To
v‰e se dûje v situaci, kdy diskuze na téma úãinku minimální mzdy na trh práce ve
svûtov˘ch akademick˘ch kruzích neustále vfie.

DÛsledky zvy‰ování úrovnû minimální mzdy patfií k tradiãním ekonomick˘m kon-
troverzím na akademické pÛdû a nejen tam. Pfiedpovûì modelu pro dokonale kon-
kurenãní prostfiedí zní jasnû: zavedení a nárÛst minimální mzdy vedou k poklesu za-
mûstnanosti. Navíc, kromû poklesu zamûstnanosti mohou zmûny v úrovni minimální
mzdy vést také k pohybu celého mzdového rozpûtí (Grossmann, 1984). Tento efekt
mÛÏe samozfiejmû je‰tû zvût‰it sledované úãinky na zamûstnanost. Opaãná situace
nastává v pfiípadû monopsonní firmy na trhu práce, která ãelí rostoucímu sklonu na-
bídky práce. Vy‰‰í mzdy totiÏ monopsonu umoÏní zamûstnat více pracovníkÛ, a tím
dochází k rÛstu zamûstnanosti. Vlivná kniha Carda a Kruegera (1995) vzbudila v po-
sledních nûkolika letech o monopsonistickou situaci opûtovn˘ zájem.

Vût‰ina souãasného empirického v˘zkumu se zab˘vala spí‰e nepatrn˘mi zmûnami
ve v˘‰i minimální mzdy; v dÛsledku toho bylo obtíÏné rozli‰it vliv zv˘‰ení minimální
mzdy na zamûstnanost od jin˘ch faktorÛ. Ze stejného dÛvodu lze jen obtíÏnû zkou-
mat vliv na mzdovou distribuci. Existují v‰ak dvû patrné v˘jimky, a to práce Cas-
tillo-Freemanové a Freemana (1991) a Ramy (2001), které se zab˘vají dÛsledky vel-
k˘ch a neoãekávan˘ch zmûn v úrovni minimální mzdy v Portoriku a Indonésii.
Vzhledem k v˘raznému zvy‰ování úrovnû minimální mzdy v âeské a Slovenské re-
publice lze také ná‰ pfiíspûvek zafiadit k pracím zab˘vajícím se velk˘mi nárÛsty mi-
nimální mzdy. Podle na‰ich nejlep‰ích vûdomostí nebyl empirick˘ v˘zkum v návaz-
nosti na tak prudké zv˘‰ení minimální mzdy v âeské a Slovenské republice doposud
proveden.

Pro potfieby na‰eho v˘zkumu jsme pouÏili obsáhlou statistickou databázi posky-
tující detailní informace o zamûstnancích a zamûstnavatelích v âeské a Slovenské
republice. Tato databáze je zpracována podle stejné metodiky v obou zemích, a tudíÏ
poskytuje prostor pro moÏná srovnání.1

Regresní anal˘zy provedené v tomto pfiíspûvku dokumentují, Ïe zv˘‰ení minimální
mzdy mûlo na mzdy v˘znamn˘ vliv. Co se t˘ãe vlivu minimální mzdy na poptávku
po práci, dává statistická evidence spí‰e smí‰ené v˘sledky. Na jednu stranu první
v˘znamné zv˘‰ení úrovnû minimální mzdy v 1998–1999 se projevilo nárÛstem v poã-

1 Statistická data zpracovala soukromá spoleãnost Trexima s. r. o. v rámci Informaãního systému o prÛmûrn˘ch
v˘dûlcích (ISPV) provádûného pro Ministerstvo práce a sociálních vûcí.
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tu zamûstnan˘ch, a to ve firmách zamûstnávajících relativnû velk˘ poãet nízkopfiíj-
mov˘ch pracovníkÛ. Tento v˘sledek je v souladu s vysvûtlením monopsonistické síly.
Druhé nav˘‰ení v úrovni minimální mzdy v 1999–2000 nemá na poptávku po práci
témûfi Ïádn˘ vliv. Na druhou stranu, jestliÏe se podíváme na firmy z hlediska typu
firmy – ziskové ãi neziskové – a z hlediska velikosti firem, obdrÏíme ponûkud jin˘ 
obrázek neÏ pfii pohledu agregovaném. Nejv˘raznûji se rozdíln˘ v˘sledek projevuje
v pfiípadû mal˘ch firem, které se jeví jako vÛãi zvy‰ování minimální mzdy zranitel-
nûj‰í.
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Minimum wages were raised considerably in the Czech and Slovak Republic from 1999 to 2001.
Using information from matched employee-employer data sets, we looked at the impact of mini-
mum-wage hikes on both wages and employment. Our results suggest that although there was
no evidence of substantial job loss given the minimum-wage hikes, the impact on firms’ wages
was rather significant, implying that a wage increase of a similar magnitude could well have
a negative effect on employment, especially in smaller firms operating in competitive markets.


