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Koupí tohoto produktu podporujete transparentnost a výzkum trhu práce 
 
 
 
Za neziskovou iniciativou WageIndicator Data Analysis (WIDA) stojí: 
 
WageIndicator.org – holandská nezisková organizace provozující průzkumy mezd 
v 60 zemích světa; v České republice pod značkou MujPlat.cz 
 
CELSI – Středoevropský institut pro výzkum práce se sídlem v Bratislavě, 
nezisková organizace, národní partner a koordinátor pro WageIndicator v České a 
Slovenské republice 
 
jobDNES.cz – zastřešovatel projektu MujPlat.cz v České republice 
 
iDNES.cz – mediální partner pro WageIndicator v České republice 
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Úvod 
 
 
 Předmětem této analýzy je tržní porovnání základních hrubých měsíčních mezd 

vyplácených na vybrané pracovní pozici v rámci dané oblasti povolaní a regionu, 
ale také finančních benefitů a vybraných pracovních podmínek.  

 
Analýza začíná regionálním přehledem mezd podle percentilů, následuje 
percentilový graf, který v souladu s metodikou analýz rozšiřuje tento přehled pro 
daný region. Mzdy pro vybranou pracovní pozici v rámci daného regionu jsou 
analyzovány podle dalších kritérií, kterými jsou: vlastnictví společnosti, velikost 
společnosti, výška dosaženého vzdělaní, délka praxe a vedoucí pozice. Další 
přehledy využívající relativní početnosti se věnují 15 finančním benefitům a 
vybraným pracovním podmínkám, které se týkají typu pracovní smlouvy a 
pracovní doby. 
 
Pro více informací o průzkumu, naši sdílené misi a metodice analýz s vysvětlením 
používaných statistických ukazovatelů, přejděte prosím na konec této analýzy.  
 
V případě jakýchkoliv nejasností, připomínek či návrhů a doporučení, neváhejte 
nás prosím kontaktovat na email analyzy@celsi.sk.  
 
Děkujeme Vám za podporu mezinárodní transparentnosti a výzkumu trhu práce. 

 
 
 
 
 
 Autor analýzy 
 
 CELSI – Středoevropský institut pro výzkum práce 
 Zvolenská 29 
  821 09 Bratislava 
 Slovenská republika 
 Web: www.celsi.sk, www.celsi.cz  
 E-mail: analyzy@celsi.sk 
  Tel. +421 907 225 593 
  Fax +421 233 016 066  
 IČO 421 34 862 
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Knihovník(-ice) 
 

Tab. 1: Přehled základních mezd na pozici podle regionů (v Kč)  
Region 10. percentil 25. percentil 50. percentil 75. percentil 90. percentil Vzorek 
Praha (32%) 13636 14081 15551 19438 23913 21 
ČR bez Prahy (67%) 13086 13876 15250 16942 21607 43 
ČR (100%) 13136 14066 15285 17281 21914 64 
Pozn.: Percentily jsou uváděné v případě, že jednotlivé kategorie obsahují alespoň 10 údajů. Vzorek označuje počet 
respondentů. Složení vzorku je vyjádřené v prvním sloupci v procentech bez desetinných míst.  

 
Graf 1: Rozdělení zákl. mezd na pozici – rozšíření tab. 1 pro region ČR bez Prahy 
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Tab. 2: Přehled zákl. mezd na pozici podle dalších kritérií (v Kč) – ČR bez Prahy 
Vlastnictví společnosti 10. percentil 25. percentil 50. percentil 75. percentil 90. percentil 
Plně domácí (100%) 12707 14490 15265 16910 19499 
Velikost společnosti 10. percentil 25. percentil 50. percentil 75. percentil 90. percentil 
1-50 (62%) 12707 14422 15279 16660 18678 
50-200 (32%) 13136 13550 15188 19499 21914 
200 a více (4%) . . . . . 
Vzdělání 10. percentil 25. percentil 50. percentil 75. percentil 90. percentil 
Středoškolské (69%) 13111 13876 15205 16910 21761 
Vysokoškolské (30%) 12707 15126 15719 18678 19499 
Délka praxe 10. percentil 25. percentil 50. percentil 75. percentil 90. percentil 
0-5 (20%) . . . . . 
6-10 (10%) . . . . . 
11 a více (70%) 13550 14345 15265 17840 24664 
Vedoucí pozice 10. percentil 25. percentil 50. percentil 75. percentil 90. percentil 
Ano (11%) . . . . . 
Ne (88%) 13086 14269 15279 16942 21607 
Pozn.: Percentily jsou uváděné v případě, že jednotlivé kategorie obsahují alespoň 10 údajů. Složení vzorku je vyjádřené v 
prvním sloupci v procentech bez desetinných míst.  
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Tab. 3: Přehled poskytovaných benefitů – ČR bez Prahy 
Benefity % respondentů 
Osobní ohodnocení, osobní bonus 77% 
Příspěvek na důchodové spoření 56% 
Jiné příspěvky 31% 
Příspěvek na dovolenou 19% 
Vánoční příspěvek 19% 
Příspěvek na cestovní náklady (firemní auto, příspěvek na autobus/vlak) 19% 
Příležitostný bonus 16% 
Jiný příspěvek ke konci roku 16% 
Bonus ke konci roku 10% 
13. plat 6% 
Příspěvek na náklady spojené s vaší prací 6% 
Příspěvek na zdravotní pojištění 6% 
14. plat 3% 
Podíl na zisku 0% 
Možnost koupit podíly firmy 0% 
Pozn.: Výsledky jsou uváděné v případě, že se k jednotlivým otázkám vyjádřilo alespoň 10 respondentů.  

 
 

Tab. 4: Přehled vybraných pracovních podmínek – ČR bez Prahy 
Podmínky % respondentů 
Práce na plný úvazek 84% 
Smlouva na dobu neurčitou 77% 
Práce na směny, resp. nepravidelná pracovní doba 50% 
Pravidelná práce v sobotu 24% 
Pravidelná práce večer 14% 
Pravidelná práce v neděli 0% 
Práce z domu alespoň 1 den v týdnu 0% 
Pozn.: Výsledky jsou uváděné v případě, že se k jednotlivým otázkám vyjádřilo alespoň 10 respondentů. 
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Více o průzkumu 
 
 

Mise projektu Mujplat.cz 
 
“Sdílet a porovnávat informace o mzdách. Přispívat k transparentnosti trhu 
práce. Poskytovat bezplatné a přesné údaje o mzdách prostřednictvím 
speciálních internetových aplikací v ČR známých pod značkou PlatoMetr 
(http://mujplat.idnes.cz/hlavni-stranka/Platometr). Sbírat data o mzdách 
prostřednictvím internetových průzkumů.” 
 
 
Průzkum platů MujPlat.cz 
 
Data vstupující do analýz pocházejí z detailního internetového průzkumu mezd a 
pracovních podmínek MujPlat.cz. Vyplnění dotazníku respondentem je 
dobrovolné, trvá přibližně 10 až 20 minut.  
 
Samotný dotazník obsahuje otázky týkající se mezd, benefitů, pracovních 
podmínek, pracovních smluv, vzdělávání zaměstnanců, ale také otázky 
o vzdělání, povolaní, sektoru a charakteristikách domácností. Pozornost je 
věnována také spokojenosti, preferencím, očekáváním a názorům zaměstnanců. 
Pro lepší pochopení komplexnosti dotazníku, doporučujeme jeho vyplnění na 
stránce MujPlat.cz (v současnosti jsou v provozu dva dotazníky, jeden všeobecný 
a jeden cílený na veřejný sektor).  
 
Každý návštěvník stránky má bezplatný přístup k relativně podrobným 
informacím o mzdách na dané pozici prostřednictvím unikátní technologie a 
služby PlatoMetr, výměnou za to je návštěvník podněcovaný k účasti 
v průzkumu. Navíc motivací pro vyplnění dotazníku je výhra ve výši minimální 
mzdy. Mzdová kalkulačka, v ČR známá jako PlatoMetr, funguje pod 
ekvivalentními názvy v 35 zemích světa a je vlajkovou lodí neziskové organizace 
WageIndicator ve snaze o mezinárodní transparentnost trhu práce. 
 
MujPlat.cz jako součást konceptu mezinárodních, kontinuálních, internetových 
průzkumů mezd WageIndicator je neziskovou iniciativou, jejímž cílem je 
transparentnost a mezinárodní výzkum trhu práce. 
 
 
Metodika analýz 
 
Na základě specifikace klienta (oblast povolaní, pracovní pozice a region), a v 
souladu s naší nabídkou v objednávkovém formuláři, je vytvořen vzorek údajů, 
na základě kterého se vypracovává analýza na jedné pracovní pozici. V případě, 
že specifikace klienta neumožňuje vytvořit vzorek složený alespoň z 30 
pozorování, budou výsledky analýzy mezd podle následujících kritérií: 
 
1. kombinace kritérií region a vlastnictví společnosti 
2. kombinace kritérií region a velikost společnosti 
3. kombinace kritérií region a vzdělání 
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4. kombinace kritérií region a délka praxe 
5. kombinace kritérií region a vedoucí pozice, 
 
prezentovány za nadregion. Například pokud si klient zvolil region “ČR mimo 
Prahy”, a takto vytvořený vzorek obsahuje méně než 30 pozorování, budou 
výsledky uvedeny za nadregion, v tomto případě za ČR. Stejný mechanizmus 
platí i pro prezentování přehledů poskytovaných benefitů a vybraných pracovních 
podmínek podle jediného kritéria region. Každá analýza začíná souhrnným 
přehledem mezd podle regionů, přičemž požadavkem na zveřejnění statistických 
ukazatelů (percentily a relativní početnosti) podle různých kritérií je pro tuto část 
i celou analýzu existence alespoň 10 pozorovaní při daném dělení. V případě, že 
při daném dělení početnost pozorování neumožňuje zveřejnit statistický ukazatel, 
je v tabulce uveden symbol “.”. Součástí tabulek je i přehled struktury vzorku, 
který hovoří o tom, jak jsou respondenti zastoupeni v jednotlivých kategoriích 
(například struktura vzorku podle kraje). Zastoupení je vyjádřené v procentech 
bez desetinných čísel a je uvedené vždy v závorkách v prvním sloupci tabulek. V 
úvodní tabulce analýzy je uvedený i počet respondentů. Protože ne všechny 
otázky jsou v dotazníku povinné, mohou se počty respondentů, kteří tyto otázky 
zodpověděli, lišit. Pro jednoduchost a přehlednost se v dalších tabulkách 
vyjadřuje počet respondentů jen v procentuálním vyjádření. 
 
Data vstupující do vzorku byla shromážděna v období let 2009 až 2011 
prostřednictvím komplexního on-line dotazníku (http://mujplat.idnes.cz/hlavni-
stranka/Dotaznik). Před samotnou analýzou jsou data očištěna od 
nepravděpodobných a chybných hodnot, následně je na základě smluvně 
dohodnutých pracovních hodin, výplatní periody a hrubé mzdy bez bonusů 
vypočtena základní hrubá hodinová mzda, která se dále přepočítává na 
ekvivalent měsíční hrubé mzdy. Takto vypočítaná hrubá mzda je nakonec 
přepočítána, aby zohledňovala čtvrtletní mzdové nárůsty, které jsou očištěné od 
sezónního vlivu v období sběru dat. Analýzy se vypracovávají každé čtvrtletí.  
 
Mzdy na zvolené pozici jsou v analýze prezentovány podle následujících 
percentilů: 
 
10. percentil (známý také jako 1. decil) 
25. percentil (známý také jako dolní kvartil) 
50. percentil (známý také jako medián) 
75. percentil (známý také jako horní kvartil) 
90. percentil (známý také jako 9. decil) 
 
Percentil je statistický ukazatel označující hodnotu, která dělí vzorek údajů na 
dvě části. V případě mezd to znamená, že jedna část zaměstnanců pobírá mzdu 
menší (v krajním případě stejnou), než je hodnota určená percentilem, druhá 
část pobírá mzdu větší. Například 10. percentil znamená, že 10 procent 
zaměstnanců pobírá mzdu menší, než je hodnota určená 10. percentilem a 
zbytek zaměstnanců (90%) pobírá mzdu větší.  
 
Abychom zachytili celou distribuci mezd na zvolené pracovní pozici, 
prezentujeme údaje o mzdách i prostřednictvím percentilového grafu, který 
zaznamenává celou škálu percentilů (například pokud vás zajímá 35. percentil 
základní mzdy, najdete hodnotu 35 na horizontální ose grafu a k ní příslušnou 
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hodnotu na vertikální ose. Příslušná hodnota na vertikální ose představuje 35. 
percentil.). 
 
Benefity a vybrané pracovní podmínky jsou v analýze prezentované pomocí 
relativních početností (například procento zaměstnanců pobírajících daný 
benefit). 
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