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Lls'r SPOLKU ČESKÝCH PRA VNÍKŮ VŠEHRD V PRAZE 

Mzdy po le • exo ýc č' e. 
J. H. 

Sk ntt'řn-ost, že ,ohr,omnými a 'lláMýmd přes·u!ny C'e'novými, Ikterlé: 
ZPll v L~ \ áll'a svými neb~,a'hými dUs}.;~Jdky, všeohedným snížetnÍm; 
\ ýro \ nrl Jldné a p'ok:~s0m slffilěnné 'bodlnoty peněz In!a 'dr,uh:é 
traně 1}\':Y nejhůře r:-0stiž'e:ny vrstvy odkázané na pevný:, v pie
němí h hodnotách \'yj.ádře·ný důchod', je p'říl:iš dobře z:n6Jma, ne'ž 
aby pOH b,H'a'·a z\'láštnfho vysv,ěUová1nr 'aOdiŮ'vodň'Olv,álnÍ. Kdež1tol 
c ny . ~l hll Ibq ži hned na pnčátklu vá':ky závratnou rych~osU 
toupaly, rbtá ,'al~ d~lnické mzdy ,a 'Mav!ně platy úř,c:dniCké dlloluho 

př ,á: ,"> II ur( ,'ni, někde dokonce (na př. iU ddvaidie~nÍlchl 
rrn) b '!y j Y t - značně zredukOl\'ány a trvalO' hodně dl'úiuh:o, 
ž počal' pomocí L.l/ných "drahotnk'h pHdla,vků" a plOd. zVlo~!na 
n tejnom' l"l1ě p I-u~b(i vati za obeoným zdraženími vš,ech' :11ie
ln' I patr b žh tnÍ -h. ani dne~ není zda'l,ek:a zJedná:na 
ru\ náni <.I bou pře \rál~čnol! plná rovnováha. Mnohé mzdy 

d"lni I é, zdáYtó. VODO' > h pro národní hospodářstvÍ! Illlej!dlůllel-
ZlCfích, kd br něJ'lk' třl!ba jen dO'oasné zastavc'ní: práce m;ě~lo! 
za ná I d 1 II tn ")11 Kat1strofu (hornidví, doptrava), d:osáMy 'SIce 
do ud II ýcll'lll' nominální výše, ale vyšetřímie-H jejich 'hbď
lJ10tu rl ·':notl, shlcd ~lm e, že i ony sO'tva zabezp1ečujií svJ,ffi' pH
j m t1l1 přcu\'á čnou l.h'otní míru. Ale v,e: v,ětšině případiů - a 
to p:atí ,dáště o platech úředníků !a jiný,ch "zhytečněišÍ'ch''' ka
teg")rH - o nějaké ro\'nováze nemiŮž'e býti dod!nels ani ř,eči la klo
l • 'ná tluk'adná 'náprav1a Inec'h'á tu na sebe jistě j ,ešt1ě lV'e~m~ 

dlouho čekati. 

Ale tytO' neblahé zj1e'Vy nelze již bOlh:užel od'činiti a 'je nutnO! 
~m,-L}ti se na řešení. ,O'tázk:y, jak ;ád1elspolň v budloJutcnos:tl podoblnÝrdhl 
ukazu se vy"arov.ah. . 

A tu třeba před'evšÍtm sá'h'nolU:ti na klořie;n z~a., k'te'rÝt 'spočílv:á ve 
zmíněném již ro'zdKu m:ezi výšÍ' zdán;ivé, nic \J1leud:ávajÍCÍ m·zrl')'i 
"normá~ní" a skut'ečné, "reáJl:ni". Nej.primi.thměJšíml prto!S'tr'ed'~e:m1 

\ ~ cm by tu bylo zaved~II1'Í mzdy na-turállnÍÍ m1ísto peněžní, čím~ 
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by lolnleln r'oidí:l ,aiU;tom'at~c'k'y 'Oict:plad~; že t'elnto způ,so!b řešení jle za 
Idln;eŠ!OIÍic'h' p,o\ffi,ěrů rnemložJný a 'nem:ysHtdný, je na snladé. A p-řeoe 
lSle za vállky aspolň č,á:steóně up:I.a~tňlQ'val: V 'hbr.niok'ý,ch' revfrechf 
lna př. dlěllnictvo jina'k práce Ineprř:ijílm!a!l,o, Inež byla-ll mlu Z'arUi
če1na Inálleždtál vý,ž'Íva, bla 101d!m:í:ta'l.o 'P~římlo z"ý'š'e,nÍl pe,než,ní iffilzdly 
IVle' prlolspěch' tétlQ, naturáll:nÍ. R'Ozlláčné úředinick:e, a jl, k,olnsumy j'SIOIU 
zj:e1veml ,ob1dlohným . Než to 'Vše jsou j1eln případy výjim'ečn,á 

Zásadně ,nutnol trvati Inla sysltléimlU lmzďy ple1něžlní:, ale ta'k upra
.v, elné~ alby rozdí;l ;me'zi j'e'}í, výšíl nominá1ní :a reá.l'noIUJ hyl co Imložná 
zm,elnšeln, 'ne-Ji úplln,ě 'o ld'stra:ně'l1. Mzd1a Inesmt bý,t1, j:a'kio dO'SIUdl, 
MeJ,iči'l1 1 0IU 'StáJ.ou, neměinnlOlu, :nýbrž' m,U1sí m1í!ti jistou pružnoslt, t. j . 
'SC'hopn:ost lS,alffi1o'činlně se př,rzPIŮisobiti z 'ffiIěiněný'm' ploměrŮnI delruo!

;vým~ mUIs'L s prlŮlffilěrnýffili oelnla!mi živo:tní:ch' potřeb s'Ouča'slně la; 
rlo;v lnIO lmlěr!11lé sto!U:p!a'ti i 'k~le'sa!L N ámezdní'm' plia'c'Qtv:n ílkům ffiIUSÍ' bý,ti 
zaruČleIllol určité stálé existeln'čnÍ 'm1Inimu'm~ na něž by 'kdíls,álnÍ- oeln 
!l1lelměllo' žádlnéiho nebo j:en co' il1:eJm,enšího vlJvu. Jedná s'e tudí!ž' 
př,eďevším 10: staOlove!ní' této. živlQ,tnÍ: ,míry. Při tom' olVš'em Inellz1el 
bráti třteltel na roz,ill!a'l1'it.é subjlelktiv'ní potřehy jle.ctnlOttHV ClŮ) In~hrž 
j1e lUUti11IQt lo:meziti se' lna čisbě obJe'k:fiviní) při tom' všalk 00 InejlOlb'
S'áMejlM a Inej:ctlůJk~ad:nějšu st:a,ti,5ltkké vyš'eHelní " luO'rmá[,níi" 'spIOItřeby; 
j'edniO'Hi vých [,nte:reISIOtWllnÝ,ch' třídl. N ez o. tOIffi' pio'zdě ji. 

Dall'š Ím ú:kloll:e'm budle '5 t a'nlo.vi ti lIlIe j1alk,é absol u'tn ÍI mě HtkíO' iplro: 
cje1ny p'ředmětrů, jlež tVlQiří 'h!l,a:V1nl' slo,u,část spotřeby příisrruš,nýd1/ 
t ří:ct~ alb.y b ylol možno jie'j i ch' 'kO!lí,S án í 'Slpr á'v'uě a úplně z j.istiti" 
K tlom:u, právl~ sliOlUŽ'Í t. zv. "čí,sll la indexová": Vyšetří' IS'e' to,tiŽl 
prlŮlměrná dena ,určitéhlo. zboží lna .určitém 'místě v určité ČlaSIQlvé( 
ple,rjloldiě a ta p;a'k' slouží za mlěří'tk:o k ' srovnání celU télhož zbO'ží: 
lna jjll1iém m í,s tě r1esp. v ji:n é dohě. Ob y če j!n ě' se ta'k' z áilť:,a,dn ÍJ j ed'-
lI1o,tka učiní r10VOIa stu la pom,er osta'tní:c'hl oeln k ,ní; vyjl<;l,d'řuje ISlet 
pnoloeil1tuá~lně. Tím j.e umožněno př,esll1ié. z'ko'U'mlánÍl oe:no'výc'h va., 
rJ,acíměřílt'k;eIl11 m!no'h'em stá,lej:ším a ,sprá'vl1iějšfm, :než 'by lbyj1y: 
tý!mž pnolměnám. ja'kio zholž'Í' v,YIsvav,e'né petllfzlel. 

PrVní p:ok:us v· "tomto. slměru luói1n'Í1 Ang:iča'n N,ew.m:a'rclI(, IS'Cla
!Illolviv pnům:ěr:l1'oltU delnu 19, pozdlě.i!i 22 druhu zboží v létech! 
1845- 50. LOlndÝil1is'k'ý "Ec'o1no.mist" dio dJl1ielS srovná v,á v perilO'-, 
oic'k'ý!dh p'řre'h3Iediech' ceny pHsluš!uéhlOo rlolku 3 těmrrtlO zák~,a.dln ílmi. 
Jd1né jlndlexy sestavi'I po~dějd StOe'theelr, 'klterÝ' vzaJ1 zJa základ oeny,} 
100 dmťhiŮ' zb!o'žíJ Jímž b:Y~lo v l,é,tech 1847:-50 v Hamburku obcho
ld!o'vánlo, a' sroWIlá'v,aJ jle s přÍ,tom!nými laž db r. 1896, k'dy v Je'hlo! 
údiaj'í:c'h piolkraóolvlal Oonrad V;e' svých "Jahrhiich'er". K V,2tš,íi doklo
iJ1allolstl při'v,ed:i i,nideXlOvtOlU statis'tlklu S.alUerhec'k~ KraJ, P:algrav;el 
ta zvMšt,ě Am'er:ičan flal'klI1ler, který zdlŮJrazmdl ,n.utnost, bnáitli, 'zř,et,el 
II1Iai dJMež'ltlo:st jledln()lti[:výc'h 'd'rlU!hii _zbolžl~ pro' klolnku~e:nci. 

OhQeJme·,]J pOluží.ti tě,C'h' ~O' i'nldexo'vých: Čí:s.e.J 'k' vY'm,ěřolváll1l~ 
nl'zldy, mlllsím'e především zjilstiti poHehy j'e:dinofivýc'h' inteneSlo-> 
V1a1n ýldh vr s tle!v . T,Ot se ImlŮtže s:tMi j:en pomoCÍ sp'Ott ř'ebn f s ta ti:31ti'k'y, 
kt1er,á n<<Íim však i při luej:věotš'Í. úp[nlolsti mlŮže rplodab IObr,a,z jleln' 
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v!e:Im~ přibldžný, a ll1;epřles:ný. Nebolť In'e'mlolhbuc př.iro:z'euě b'ráti 'z' řetel' 
nal měniv,é, s:ubjie1k:tiv'ni ploltřleibyjedll1lol EIi.voů 'CiOI dlO, klon:s1ll:mCle určitélhlol 
dnu'hru zboží, musí s,e' 'omeziti na kbns:ta'ÍlO;vání "pr,ůmlěl1né!", "llJOIt
mální'" spoltř:ebJ,-j'ť1dJnIO!tldvýlc'h tHd, ktenllJ .o'Všleml vzMed,elml k míst-
1J111m, ča'sloivÝlm a plo'Vla'h:ov}nm' r'O,z,dÍl~,ůni může být.i vecrmlÍ . rOlZ'lÍ'an,cr 
13 t,ěž'klo zjJstJ,t1ellln'á. 

Plodaří-lli Sle; nám přes tyto' obHž'e a,spoiň z'hr,u:bia, vypočÍ,std 
m1n1o'žstvÍ jledinofů.vý,c'h dnuhů zbOlŽ'ÍI spoHebovaln,élhlol za ,určit.ou č1a
s 0\'.0'1.1 plelri,odu v typh:klé domác'n'o'sti přÍ's'JUŠ'llIé třídy a s'ečtelmie-.li 
jkh delny v dob~ a m:fsM, Jež za tírm účel::e:m zvllášt,ě mu.sÍJ hý1ti 
stanIO(veIllY, lo'hldlržlmie' j;a'klélsi zá;kjaldln~ č'Íls,liO', jlelž' Inlá'm lU!dá!v,á p'r,áMě' 
výši ,Olné: "n~0'rm'á11,nÍ" , m'zdY. Pa'k' do'sadílmle Z,aJ "pr,ůměrné" cenYj 
l(),ny, j;ež zj'ÍlStÍlm'e pOlmod ďlndle'x:ů' pr,o dohul ,a 'mÍlstlol výpi:aty ImL-'ďy 

;a ,dodElme Hm~ že vý'š'e této huďe v přím'em! pom,entU s plolh~yblYl 
celno.výlmi stlolupla:fii 'Í kllesati. Přelslný itelntol pom,ěr ov'šlelml InebUlde, 
n!eboť s noz;ldč:ným' kol!Ísánílm celn rlO 1zI.ičnéhlo, z'b:o,H hude s.e Imlě ... 
Il1Ui ,i spoltř,ehovalué jle'hbffilnož'ství,a'~,e' v delk:tU H'm pie'c ]e!n . bud'e 
diO'saž:e'no ž'áJCLo,uCÍ' pr:ll'žIO.OIsti a p'řizpií't'S,obi'V'OIStlÍ, 'J.,Jbe'r,áj má IO'ďSIWaJ
n,i,H vš.echlny 'olny se sysltlé/mlem pie vin Ýic:'hl n\ominállní'c1h' plartú IsplO<j:e'
l11ý,chl InlespravedUIOIolSU. 

HbvnÍ ,Olbtílž lovš'em' sp'očÍ~vá v přimiěře'nlé!ml od'stůipňo,válnÍsazlebl 

!lwo, pra,cJo'vnÍ vý:k'ony růz'nýc'h' 'kv,aJ~itlalm'Vlnílch' stupňů. A.['ei tO' j,e 
,o!Hškem mzdlové otázky vůbec, nlejlelD' mle'zjď j'ndlexo:Výfhl . . 

Polklusy, oe1dH ne'h~:alh'ý!m ,ná'Sled1k!Ům velik'ých! deluovýc'h' přes,uin.ů 
vypo,čt:e'O.Í:m Is'k ,uteČ'nýc:h Clť/n zboŽÍ! z'ej.mé:na na tálkllla:dě inde,xo
'vý,c'h čí:sd, jislO'U již staršílh!O' dat.a. Tak' j.iž r. 1822 navrho,vaa An ... 
gličan L'Qiwe, aby vyličelný1m zp'ůs,obem' oblig,ačnÍim' sm[ou,vám pe
něŽlnÍIffi byl:a dána "pe,vná' holdinIO'tlai". Totéž: 'Označil Oráffeln 'Zla 
h~lavni . Úki01 !kiomJt,étu, dosazenéhlO' "Brilt~sh' las,s,odadon" kl v,y
.pátrá'nÍ Inleojl,e,p'šÍ' m'e'~hod~y st.a:nov'e,nÍ' z'měn smlěnné hodlno,ty 'P'eICllěz. 
V 'Ol ej:nlo!v.ěj'š 'Í drohě j:e zajímavý' pio. t.é stránce' 1. oMlnek' dOlh;ody, 
lll'z'a'Vř'elné v říjnu let. rlOlklu s:e stáv'kujVdm diop'ravn~m .persolnláJl,elm: 
lna drahách lalnglk'k'ý1c'h, v :něm'ž Slel pravÍ>, že mzdy m:ajíl z'lJ.sta,ti 
Inlezmiě'Olě,ny laž dlol doby, 'k1dy Ina'Sta;ne b'J:í;ž:e tam určeln,Ý! vš,elob:ecnÝi 
den'olvý p'ok:les. 

VÝ'h'od'y dln1ď'exo'v,éhb systémlu mzdio.vélhb jlsloiU zřej'my; !O'všelml 
hude státi n.epochyhně m'no.hb 'bojiů }e'h:o, proved1elní" lueboť :p!o'ď
Ini'kat,dé, k'teří, právě z ,Hv'edeIO!élh1ol ae'novéh:o a m'zdbvéh~o Ine'plol
m,ěru 'n1ej'VÍ'ce Ik lO'řistíj ji'stě ,sle mltU budlotU všiml úsn~m vzp!Ír:ati,. 
SOIazš'í již hudJe, je'hb z a V'edení' ,V podnicích 0'e'výd1ě:lečnýc'h', zv,lášt'ě 
vle státní sJužbě, a bylo by ~ádbU'd, a'hy i tl nás pfÍlsJuŠ'ni oiJnHel.él, 
jlak j!en p!ojměry dbvlO},f, té:~o záv:až'Oé; iO'tázc'e vělOlolvla~i In,áaeiži,tollll ' 
pOlz!ornOS t. 




