
 Minimální ekonomický standard (MES),  garantuje všem občanům společnosti rovnou 
startovní čáru (ve smyslu materiálním), od které se mohou na základě svých subjektivních vlast-
ností, schopností, svobodné volby a osobní odpovědnosti za tuto volbu „odrazit“ k vyššímu ži-
votnímu standardu, ať již v oblasti materiální nebo duchovní.  
 
V rámci MES občanům garantujeme: 
 

 Právo na práci (ne povinnost) 

 Právo na bydlení—prostřednictvím paušální částky zakalkulované v MM 

 Právo na samostatný pokoj pro nezletilé občany a studenty VŠ (pro max. 2 děti) - pro-
střednictvím Platby nezletilým (PN) poskytované nezletilým občanům a studentům VŠ 

 Právo na bezplatnou standardní lékařskou péči na základě zdravotního pojištění 

 Právo na penzi po odpracování 35 let ve výši do dvojnásobku MM 

 Právo na mateřskou dovolenou v délce 4 let  s náhradou platu do dvojnásobku MM 

 Právo na materiální podporu pro nezletilé občany a studenty VŠ dle věku občana poskyto-
vané formou PN 

 Právo každý 7  rok si vybrat společností placené celoroční volno. Platba ve výši MM. 

 Další práva—viz návrh reformy 
 
 Návrh reformy je postaven na vzájemném vyvážení práv a povinností občanů společ-
nosti.  Společnost garantuje MES pouze těm občanům, kteří vykonávají nějakou smysluplnou  pro 
společnost činnost, pracují nebo chtějí pracovat. Občan, který pracovat nechce, má nárok pouze 
na životní minimum, které je stanoveno na 20% minimální mzdy (MM). Společnost vyplacením 
tohoto minima nemá již k danému občanovi žádné další povinnosti, s výjimkou záchrany jeho 
života.  
 Co znamená, že občan chce pracovat? Je to situace, kdy občan nemůže sehnat na pra-
covním trhu zaměstnání odpovídající jeho kvalifikaci, znalostem a jeho volbě. Po dobu, kdy bude 
toto zaměstnání shánět se zaregistruje u jeho bydlišti příslušného Obecního úřadu, kde bude vy-
konávat práce ve veřejném zájmu na akcích řízených OÚ nebo jím zřízených podnikatelských a 
neziskových subjektů. Po dobu výkonu práce pod OÚ pobírá občan pouze minimální mzdu. Je na 
občanovi, pokud chce dosáhnout na vyšší mzdu, aby pro to něco udělal—zvýšil si kvalifikaci, byl 
ochoten přestěhovat se za zajímavou prací do jiné lokality atd. Je to o jeho svobodné volbě, jak se 
rozhodne. V případě nedostatku pracovních míst OÚ navrhne občanovi zaměstnání v soukro-
mém sektoru, za vyšší mzdu, která je běžně vyplácena v soukromém sektoru za výkon práce na 
dané pozici. Pokud občan odmítne nabízenou práci vykonávat, společnost k němu nemá žádné 
další povinnosti, kromě vyplácení životního minima—20% MM. Občan není povinen vykonávat 
práci, která neodpovídá jeho zdravotnímu stavu. 
 
 Pokud se občan rozhodne nepracovat—například žena zůstane v domácnosti, stará se o 
děti do věku 15 let, má právo na výplatu 50% MM s tím, že  tato částka nepodléhá zdanění. Tako-
vý občan má právo na plné zdravotní zabezpečení. V případě, že takový občan zároveň pracuje na 
zkrácený úvazek v trvání 50% povinné pracovní doby v měsíci u OÚ, má nárok na plnou MM. 
Pokud takový občan pracuje v soukromém sektoru, má nárok při zkráceném úvazku na odpovída-
jící část platu + 50% MM (nedaní se) vyplácené společností. Toto se týká například i žen samoži-
vitelek, kdy část příjmů neúplné rodiny musí dodat druhý rodič dětí. 
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S T R Á N K A  2  

Příjem úplné rodiny 

Příjem samoživitelky 

Výše minimální mzdy 
První nastavení MM je určeno výpočtem, 
kdy je do MM zahrnuta hodnota hypoteč-
ní splátky  na byt 1+1 I. kategorie v hod-
notě 1 500 000,- Kč, rozpočítaná na 20 let 
a zvýšená o 5% na náklady spojené s údrž-
bou nemovitosti.   
Částka na bydlení + hodnota zaplacených 
daní nesmí být vyšší než 50% MM.  
Součástí MM je také 5% z MM určených 
na platby ve zdravotnictví(poplatky za 
návštěvu zdravotnického zařízení). Pokud 
občan tuto částku v daném měsíci nevy-
čerpá, zůstává mu jako dodatečný, nedaně-
ný příjem. Potom výše MM se rovná v 
době přechodu na nový ekonomický sys-
tém částce 
26 400,- Kč/měs 
Z této částky jsou odváděny tyto daně: 

 Daň z příjmu 5 % - 1 320,- Kč 

 Zdravotní pojištění 10 %  - 2 640,- 
Kč 

 Sociální pojištění 5%  - 1 320,- Kč 

 Poplatky ve zdravotnictví 5% (pouze 
v případě potřeby) - 1 320,- Kč 

 
Žádný občan nemůže mít nižší příjem než je 
MM, pokud pracuje nebo chce pracovat!   
 
Minimální mzda se stanovuje na dobu 1 roku. 
Na následující  období se vypočítá jako sou-
čet příjmů všech ekonomicky aktivních obča-
nů a subjektů společnosti, který se vydělí po-
čtem obyvatel.  
Nový výpočet se provádí vždy k poslednímu 
dni běžného roku. 

     Na bydlení je v příjmu 
kalkulováno cekem 9 560 
korun měsíčně. 
 
Čistý příjem rodiny po za-
placení hypotéky a daní je  
20 560 korun. Na jednoho 
člena domácnosti to činí 
celkem 6 853 korun. V 
předchozím případě to bylo 
8 780 korun. Je na rozhod-

    Matka samoživitelka se 2 
dětmi ve věku 5 a 10 let, 
která pracuje na zkrácený 
úvazek 4 hodiny denně pod 
OÚ, malé dítě navštěvuje 4 
hod denně školku. 
     Příjem takové neúplné 
rodiny bude následující:  
matka  26 400,- 
1. dítě    3 500,- 
2. dítě    5 500,- 

nutí matky, jaký byt či do-
mek pořídí za v příjmu za-
kalkulovanou částku na 
bydlení a zda ji utratí celou 
nebo ne.   
 
     Pokud se rozhodne byd-
let v bytě 2+1 a ne 3+1, 
čistý příjem na člena domác-
nosti se zvýší. Dalším pří-
jmem je výživné od otce. 

zakalkulovány i náklady na 
jejich pokoje ve výši 1 500 
korun/měs. V MM je kalku-
lována částka na bydlení ve 
výši 6 560,- korun, včetně 
5% zvýšení na údržbu ne-
movitosti. 
To znamená, že rodina mů-
že vydat na bydlení celkem 
2 x 6560 + 2x 1500=16 120 
korun měsíčně, což odpoví-
dá bytu nebo domku na 
hypotéku (20 let) ve výši 
3 868 000,- Kč. Za tuto 

částku není dnes problém 
pořídit nový domek o veli-
kosti 110—130 m2 včetně 
pozemku. 
 
Pokud uvedená rodina vydá 
Všechny  položky na bydle-
ní, a odvede daně ve výši 
20% z MM—10 560 korun 
s tím, že nebyla uskutečněna 
návštěva u lékaře v daném 
měsíci, čistý příjem této 
rodiny dosáhne  35 120,- 
korun. Kolik zůstane dnes? 

Podívejme se na příjem 
úplné rodiny—matka, otec, 
1 dítě 5 let a 1 dítě 10 let. 
Předpokládejme u obou 
rodičů příjem ve výši MM. 
 
MM otce  26 400,- 
MM matky 26 400,- 
1. dítě    3 500,- 
2. dítě    5 500,- 
 
CELKEM 61 800,- 
 
V platbách pro děti jsou 

M I N I M Á L N Í  M Z D A      A  R E F O R M A  

Práce není povin-
nost 



 Další informace o MM 

S T R Á N K A  3  S V A Z E K  1 ,  V Y D Á N Í  1  

 Veškeré příjmy v zaměstnaneckém poměru, ve státní správě 
a samosprávě, stejně tak jako i platby nezletilým a studentům 
VŠ, invalidům a penzistům musí být provázány s MM pomo-
cí koeficientů, jimž se MM násobí. 
 
Například plat prezidenta republiky - 5 x MM, plat ministra 
například 4,5 x MM atd. 
 
Pro státní správu a samosprávu budou nastaveny maximální 
koeficienty, které určí nepřekročitelný plat v této sféře.  
 
Naopak v soukromém sektoru budou stanoveny koeficienty 
minimální. Maximální koeficienty se v této sféře stanovovat 
nebudou, výše platu bude závislá od dohody mezi zaměst-
nancem a zaměstnavatelem.  
 
Veškeré příjmy budou dostávat občané bezhotovostním pla-

tebním stykem na své účty u SOB a to z toho důvodu, že na 
účtech dojde automaticky ke zdanění systémem SOB. Z tohoto 
důvodu každá taková příjmová platba musí být označena odpo-
vídajícím konstantním symbolem. Za správné označení ručí 
plátce příjmu, protože omyl v této věci by byl pro něj nevýhod-
ným, protože, pokud by neoznačil ze svého účtu odesílanou 
platbu jako příjmovou na účet zaměstnance, potom by musel 
automaticky zdanit tuto platbu sám. 
 
Příjmovými platbami z hlediska danění se rozumí 
 
 a)  mzda 
 b) příjem z podnikání FO 
 c) příjem PO 
 d) příjmy z pronájmů 
 e) příjmy z prodeje licencí a know-how 
 f)  příjmy ze svobodných povolání 

pro první 4 děti. Pro páté dítě se platby 
krátí na polovinu MM a pro každé další na 
25%  MM. 
 
Doba strávená na mateřské dovolené se 
započítává do odpracovaných let a nárok na 
odchod do penze po odpracování 35 let 
zůstává zachován. 
Podpora rodiče na MD je velice důležitou 
součástí komplexního přístupu k rozvoji 
společnosti, který je spojen s požadavkem 
nárůstu porodnosti. 

Představu, že mateřská dovolená je oprav-
du dovolenou, nesdílíme.   
 
Proto navrhujeme dobu trvání mateřské 
dovolené 4 roky s tím, že odměňování rodi-
če na MD bude do 100% příjmu, maximál-
ně však do 2 násobku MM. Zároveň navr-
hujeme, pokud rodič bude dávat dítě do 
předškolního zařízení na dobu delší než 4 
hodiny denně, bude se jeho příjem odpoví-
dajícím způsobem krátit. 
Tyto podmínky pro MD platí maximálně 

školní docházkou i využitím 
volného času v různých krouž-
cích a sportovních klubech. 
Studenti středních škol mají v 
těchto platbách zahrnuto i škol-
né, stejně jako studenti VŠ, ná-
klady na kolej, menzu a další 
náklady spojené s cestováním 
atp. Pokud se studenti středních 
a vysokých škol špatně učí, do-
plňující zkoušky nebo hodiny 
doučování platí na úkor svého 
kapesného nebo i rozpočtu ro-
diny. Pokud se učí dobře, zůstá-

vá jim v jejich prospěch dosta-
tečná výše kapesného,. Která je 
daná zákonem na základě shody 
ve společnosti na základě dopo-
ručení odborníků. Tento přístup 
k podpoře nezletilých a studentů 
VŠ se zavádí z toho důvodu, že 
mladá generace je důležitá pro 
pokračování života společnosti a 
není možné náklady s růstem a 
výchovou mladé generace pře-
nést pouze na bedra rodičů.  
 

 Občanem se stává každý novo-
rozenec momentem narození. 
Automaticky je mu systémem 
Státní databanky (SD) zřízena 
jeho osobní složka a systémem 
SOB založen jeho osobní účet, 
kam mu společnost začíná každý 
měsíc v souladu s jeho věkem 
zasílat veškerá finanční plnění, 
daná zákonem. Kromě nároků 
na platbu na pořízení samostat-
ného pokoje má každý nezletilý 
občan nárok na kapesné, na 
úhradu nákladů spojených se 

Platby nezletilým a studentům VŠ 

MM a mateřská dovolená 

Výše civilizace 

a kultury člo-

věka je právě 

taková, jak 

vysoká je 

mzda, kterou 

jim vynáší 

jejich denní 

práce. Touha 

člověka po 

vyšší mzdě se 

nikdy nezasta-

ví. 

T. Baťa  



v Kč 

 
 

Super hrubá mzda zahrnuje i odvody z mezd hrazené zaměstnavatelem. V návrhu jsou tyto platby, hrazené zaměstnavate-

lem, rovny nule. 

Název položky   Průměrná mzda ve stáva-
jícím systému 

  Minimální mzda v ná-
vrhu 

Výše mzdy   23 000,-   26 400,- 

Sociální (důchodové) pojištění   1 495,-   1 320,- 

Zdravotní pojištění   1 035,-   2 640,- 

Sleva na dani   2 070,-   0,- 

Daň z příjmu   2 565,-   1 320,- 

Zdravotní poplatky   0,-   1 320,- 

Čistá mzda   17 905,-   19 800,- 

Super hrubá mzda   30 820,-    

Platba hypoteční splátky, cena bytu 
1 500 000,- Kč, úrok dnes 6,5 %, 
splatnost 20 let 

  
11 175,-   6 563,- 

Čistý zůstatek k dalšímu využití 
občana 

  
6 730,-   13 237,- 

 
Na Vizině 1700 / 24  

Ostrava – Slezská Ostrava 

 

Telefon: 774 696 549 

 

E-mail: ekonomickareforma@volny.cz  

Web: www.ekonomickareforma.cz 

 

  Zveme vás do diskusního fóra, kam se dosta-

nete z našeho webu pod odkazem „diskuse“ 

nebo se můžete přímo nalogovat na této ad-

rese— ekonomickareforma.ning.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní údaje 

Srovnání MM s dnešní průměrnou mzdou 

Přidejte se k nám :) 

ekonomickareforma.cz 

Reforma  

Společnosti, o.s. 

http://ekonomickareforma.cz
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