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IV. 

Odůvodnění 

 

I. Obecná část 
 

A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

 

 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální 

mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí 

a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů, se předkládá v souladu s Programovým prohlášením vlády, ve kterém je uvedeno, 

že vláda zvýší minimální mzdu po projednání se sociálními partnery tak, aby zajišťovala 

důstojný život zaměstnanců nezávislý na sociálních dávkách, přičemž její úroveň bude 

dostatečně motivační a měla by se postupně s ohledem na ekonomické a sociální souvislosti 

přiblížit 40 % průměrné mzdy. V návaznosti na zvýšení úrovně minimální mzdy se navrhuje 

odpovídajícím způsobem zvýšit rovněž nejnižší úrovně zaručené mzdy, jak vyplývá 

ze zákonné úpravy vztahu jejich výše. 

Minimální mzda má ve vztahu k zaměstnancům i zaměstnavatelům dvě základní 

funkce. Jedná se o funkci sociálně-ochrannou a funkci ekonomicko-kriteriální. 

Sociálně-ochranná funkce minimální mzdy má zaměstnance chránit před chudobou a umožnit 

mu žít na úrovni skromné hmotné spotřeby a sociálních kontaktů. Zaměstnavatelům má 

zajistit základní rovné podmínky mzdové konkurence (zabránit mzdovému podbízení 

domácích i zahraničních pracovních sil). Ekonomicko-kriteriální funkce minimální mzdy 

vytváří předpoklady pro příjmovou motivaci občanů k vyhledávání, přijetí a vykonávání 

pracovní činnosti, tj. prostřednictvím pracovního příjmu zvýhodnit zaměstnance vůči osobám 

pouze se sociálním příjmem. Pro zaměstnavatele představuje nejnižší úroveň nákladů 

na mzdy jejich zaměstnanců. Proto, aby minimální mzda mohla plnit výše uvedené funkce 

a zejména svoji motivační úlohu, měla by být její úroveň stanovena v dostatečné výši.  

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pak představují garanci minimálního standardu odměňování 

práce, která je podle své složitosti, namáhavosti a odpovědnosti zařazena do příslušné skupiny 

prací, přičemž tyto úrovně jsou odvozeny od úrovně minimální mzdy. 

Navrhovaný nárůst minimální mzdy o 1 100 Kč, který je o 6,8 procentního bodu vyšší 

oproti předpokládanému nárůstu průměrné mzdy za národní hospodářství v roce 2017, by měl 

zaručit zvýšení podílu minimální mzdy k průměrné mzdě o 2,3 procentního bodu na 38,2 %. 

Bylo by tak dosaženo vyrovnání podílu minimální a průměrné mzdy z roku 2007. 
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V návaznosti na výše uvedené se zvyšují rovněž nejnižší úrovně zaručené mzdy, jak nutně 

vyplývá z ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Zároveň se navrhuje zrušení sazby minimální 

mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance, 

tj. v případě poživatelů invalidních důchodů. 

 

B. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

1. Sazba minimální mzdy a sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy 

 

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel 

poskytnout za práci svému zaměstnanci. Její základní právní úprava je stanovena zákoníkem 

práce. Výši a podmínky poskytování minimální mzdy stanoví nařízení vlády č. 567/2006 Sb., 

o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního 

prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády o minimální mzdě“). 

Poslední úprava minimální mzdy se uskutečnila s účinností od 1. ledna 2016. 

Od tohoto data činí výše základní sazby minimální mzdy 9 900 Kč za měsíc (resp. 58,70 Kč 

za hodinu pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin). Sazba minimální mzdy pro 

zaměstnance s omezeným pracovním uplatněním (kteří jsou poživateli invalidního důchodu) 

činí v současnosti 9 300 Kč za měsíc (resp. 55,10 Kč za hodinu). 

Růst minimální mzdy má přispět k pokrytí vyšších životních nákladů zaměstnanců 

z pracovních příjmů a posílit reálnou úroveň minimální mzdy. Zaměstnanci vykonávající 

jednoduché práce by měli být dostatečně odměňováni, aby byli schopni ze svých pracovních 

příjmů uhrazovat alespoň svoje základní životní potřeby a nebyli závislí na sociálních 

příjmech. Aby minimální mzda mohla plnit svoje základní funkce, měla by být její úroveň 

stanovena v dostatečné výši, ale zároveň nesmí mít negativní dopady vedoucí k ohrožení 

pracovních míst. Na 130. Plenární schůzi RHSD ČR ke shodě o úrovni zvýšení minimální 

mzdy od 1. ledna 2017 nedošlo, potřeba nárůstu minimální mzdy však byla konstatována. 

Zaručenou mzdou se podle § 112 odst. 1 zákoníku práce rozumí mzda nebo plat, 

na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle ustanovení tohoto zákona, podle smlouvy, 

vnitřního předpisu, a mzdového nebo platového výměru. Tento systém spočívá 

v odstupňování vykonávaných prací podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do 

8 skupin, pro které jsou úrovně zaručené mzdy stanoveny jednotlivě. 
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Sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy se v souladu s vymezením obsaženým 

v § 112 odst. 2 zákoníku práce od úrovně minimální mzdy odvíjejí, přičemž nejnižší úroveň 

zaručené mzdy nesmí být nižší než částka, která je stanovena jako základní sazba minimální 

mzdy. Nutnost zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy plyne také z potřeby zabezpečit 

spravedlivou diferenciaci nejnižší přípustné úrovně odměny za práci s ohledem na její 

složitost, namáhavost a odpovědnost. Z těchto důvodů se navrhuje valorizovat i tyto sazby. 

 

2. Sazba minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy při omezeném pracovním 

uplatnění zaměstnance 

 

Nařízení vlády o minimální mzdě v § 4 upravuje výši minimální mzdy pro 

zaměstnance s invalidním důchodem při jejich omezeném pracovním uplatnění. Možnost 

využít této nižší sazby minimální mzdy v odůvodněných případech bylo do nařízení vlády 

jako dočasné opatření znovu zařazeno po dohodě mezi zástupci organizací sdružujících osoby 

se zdravotním postižením, odborových organizací, zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby se 

zdravotním postižením a státu od 1. srpna 2013. Vláda ČR na svém jednání dne 25. května 

2015 schválila Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 

na období 2015 - 2020. Tento materiál obsahuje opatření „Odstranit nerovnoprávné postavení 

osob se zdravotním postižením v odměňování minimální mzdou“. Při projednávání materiálu 

a vypořádání připomínek k němu na zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené 

občany dne 24. dubna 2015 došlo mezi zainteresovanými subjekty k dohodě, že ke splnění 

tohoto opatření dojde od 1. 1. 2017. 

Na základě úkolu uvedeného ve výše citovaném Národním plánu podpory rovných 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením a dohody zainteresovaných subjektů 

se navrhuje vypuštění § 4 z nařízení vlády o minimální mzdě, tj. úplné zrušení nižší sazby 

minimální mzdy pro zaměstnance, kteří jsou poživateli invalidního důchodu od 1. ledna 2017. 

Stanovena bude jedna (základní) sazba minimální mzdy i shodné sazby nejnižších úrovní 

zaručené mzdy pro všechny zaměstnance bez rozdílu. 

Sociální partneři požadují, aby nárůst minimální mzdy zaměstnanců s omezeným 

pracovním uplatněním byl alespoň částečně kompenzován zvýšením příspěvku na podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tento požadavek bude zohledněn 

v připravované novele zákona o zaměstnanosti. Pro úplnost je třeba doplnit, že i v roce 2016 

byly navýšeny příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v zákoně 

o zaměstnanosti v úhrnné výši o 1 500 Kč na jednu osobu měsíčně. 
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C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena 

 

Návrh nařízení vlády je v souladu se zmocněním uvedeným v § 111 odst. 2 zákoníku 

práce, podle kterého výši základní sazby minimální mzdy a dalších sazeb minimální mzdy 

odstupňovaných podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance a podmínky 

pro poskytování minimální mzdy stanoví vláda nařízením, a to zpravidla s účinností 

od počátku kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen. 

Návrh nařízení vlády je rovněž v souladu se zmocněním uvedeným v § 112 odst. 2 

zákoníku práce, podle kterého stanoví nejnižší úroveň zaručené mzdy a podmínky pro její 

poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, a pro 

zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat, vláda nařízením, a to zpravidla s účinností 

od počátku kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen. 

 

D. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie 

a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 

 

Problematika minimální mzdy jako taková není právem EU přímo upravena. V obecné 

rovině je třeba uvést článek 151 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), 

který stanoví, že cílem Unie a členských států je mimo jiné i zlepšování životních a 

pracovních podmínek tak, aby došlo k jejich harmonizaci při zachování tendence k jejich 

zlepšování, a zejména pak článek 8 SFEU, podle kterého Unie usiluje ve všech činnostech, ve 

kterých má pravomoc (tj. mimo jiné i v sociální oblasti) o to, aby se odstraňovaly nerovnosti. 

Zvýšení úrovně minimální mzdy i zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy tyto cíle naplňuje. 

Z hlediska odstraňování nerovností v odměňování má podstatný význam navrhované zrušení 

odlišné úrovně minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy u poživatelů invalidního 

důchodu. 

Dále je třeba mít na zřeteli také směrnici Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, 

kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. Návrh 

je s uvedenou směrnicí plně v souladu, Návrh není v rozporu ani s judikaturou soudních 

orgánů EU či obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

Návrh je rovněž v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika 

vázána. Garance určité minimální mzdy je závazek vyplývající z Charty základních práv 
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pracujících, která vychází z Evropské sociální charty. Právní úpravou zaručené mzdy plní 

Česká republika povinnost zabezpečit ochranu zaměstnance při poskytování spravedlivé 

odměny za práci, ale na rozdíl od minimální mzdy pouze v případě, že není dostatečně 

zajištěna výsledky dialogu mezi sociálními partnery, tedy mzdovými ujednáními 

v kolektivních smlouvách. Tato povinnost pro Českou republiku vyplývá zejména z úmluvy 

Mezinárodní organizace práce č. 26 z roku 1928 - Úmluva o zavedení metod stanovení 

minimálních mezd, kterou ratifikovala Československá republika v roce 1950 (k její publikaci 

došlo sdělením č. 439/1990 Sb.). 

 

E. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky; 

sociální dopady a dopady na životní prostředí  

1. Současný stav 

Pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí v současné době: 

 základní sazba minimální měsíční mzdy 9 900 Kč, 

 základní sazba minimální hodinové mzdy 58,70 Kč, 

 nejnižší úrovně zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací 

 

Skupina prací 
Nejnižší úroveň zaručené mzdy 

v Kč za hodinu v Kč za měsíc 

1. 58,70 9 900 

2. 64,80 10 900 

3. 71,60 12 100 

4. 79,00 13 300 

5. 87,20 14 700 

6. 96,30 16 200 

7. 106,30 17 900 

8. 117,40 19 800 

 

Pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin u zaměstnance, který je poživatelem 

invalidního důchodu, činí v současné době: 

 

 

 sazba minimální měsíční mzdy 9 300 Kč, 

 sazba minimální hodinové mzdy 55,10 Kč, 

 nejnižší úrovně zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNADDLEBO9)



8 
 

 

Skupina prací 
Nejnižší úroveň zaručené mzdy 

v Kč za hodinu v Kč za měsíc 

1. 55,10 9 300 

2. 60,90 10 300 

3. 67,20 11 300 

4. 74,20 12 500 

5. 81,90 13 800 

6. 90,50 15 300 

7. 99,90 16 800 

8. 110,30 18 600 

 

2. Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

2.1 Základní sazby 

Při zvýšení základní měsíční sazby minimální mzdy na 11 000 Kč bude činit absolutní rozdíl 

proti současnému stavu 1 100 Kč; v relativním vyjádření půjde o 11,1 % zvýšení. Základní 

hodinová sazba minimální mzdy ve výši 66,00 Kč v absolutním vyjádření představuje zvýšení 

o 7,30 Kč a v relativním vyjádření se jedná o 12,4 % zvýšení.  

Valorizované částky nejnižších úrovní zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 

40 hodin by činily: 

 

Tab.: Nejnižší úrovně zaručené mzdy  

Skupina prací 
Nejnižší úroveň zaručené mzdy 

v Kč za hodinu v Kč za měsíc 

1. 66,00 11 000 

2. 72,90 12 200 

3. 80,50 13 400 

4. 88,80 14 800 

5. 98,10 16 400 

6. 108,30 18 100 

7. 119,60 19 900 

8. 132,00 22 000 

 

Podle údajů z „Informačního systému o platu“ za rok 2015 by výše doplatků do úrovně 

zaručené mzdy u všech zaměstnanců nepodnikatelské (platové) sféry činila s účinností od 

1. ledna 2017 celkem cca 610,8 mil. Kč včetně příslušenství, z toho doplatky ze státního 

rozpočtu včetně příslušenství by činily celkem cca 250,6 mil. Kč, z rozpočtů územních 

samosprávných celků včetně příslušenství celkem cca 301,8 mil. Kč a z rozpočtů zdravotních 

pojišťoven včetně příslušenství celkem cca 58,4 mil. Kč. 
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Zvýšení minimální mzdy by se mělo pozitivně projevit ve vyšších příjmech systémů 

sociálního a zdravotního pojištění. Předpokládaný nárůst příjmů sociálního pojištění 

(od zaměstnavatelů i zaměstnanců) by mohl činit cca 980 mil. Kč za rok. Příjmy 

ze zdravotního pojištění by se mohly zvýšit o cca 420 mil. Kč za rok. 

Podrobnější rozpracování včetně navrhovaných variant řešení je uvedeno ve Shrnutí 

závěrečné zprávy RIA, která tvoří část V. tohoto materiálu. 

2.2 Nižší sazby pro zaměstnance s omezeným pracovním uplatněním 

 

Na základě dohody zainteresovaných subjektů se navrhuje zrušit nižší sazby minimální mzdy 

pro zaměstnance s invalidním důchodem a stanovit jednu základní sazbu minimální mzdy 

shodnou pro všechny zaměstnance ve výši 11 000 Kč měsíčně. Při tomto zvýšení měsíční 

sazby minimální mzdy pro zaměstnance, kteří jsou poživateli invalidního důchodu, bude činit 

absolutní rozdíl proti současnému stavu 1 700 Kč; v relativním vyjádření půjde o 18,3 % 

zvýšení. Hodinová sazba minimální mzdy ve výši 66,00 Kč v absolutním vyjádření 

představuje zvýšení o 10,90 Kč a v relativním vyjádření se jedná o 19,8 % zvýšení. 

Podrobnější rozpracování včetně navrhovaných variant řešení je uvedeno ve Shrnutí 

závěrečné zprávy RIA, která tvoří část V. tohoto materiálu. 

2.3 Dopady na podnikatelské prostředí 

Pro zaměstnavatele by navrhované zvýšení minimální mzdy nemělo představovat riziko 

spojené s neúměrným zvýšením jejich nákladů, které by bylo spojené s propouštěním 

a nárůstem nezaměstnanosti. V ČR nebyl nikdy v souvislosti s úpravou minimální mzdy 

zaznamenán přímý vliv na růst nezaměstnanosti. 

V souvislosti s navrhovaným zvýšením minimální mzdy dojde k nárůstu mzdových nákladů 

na jednoho zaměstnance odměňovaného touto mzdou (vč. odvodů pojistného na sociální 

a zdravotní pojištění) o 17 688 Kč za rok. Z dostupných údajů lze předpokládat zvýšení 

ročních mzdových nákladů zaměstnavatelů v podnikatelské (mzdové) sféře o cca 3,5 mld. Kč. 

Na druhé straně by se však posílení kupní síly zaměstnanců mohlo pozitivně projevit 

v poptávce po výrobcích a službách jednotlivých firem a podniků a jejich odbytu. 

Podrobnější rozpracování je uvedeno ve Shrnutí závěrečné zprávy RIA, která tvoří část V. 

tohoto materiálu. 

2.4 Sociální dopady 

Nárůst minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy přispěje k pokrytí vyššího podílu 

životních nákladů na zabezpečení základních životních potřeb z vlastních pracovních příjmů 
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zaměstnanců. Mohlo by dojít rovněž ke snížení sociálních výdajů státu a se zlepšující 

se situací na trhu práce v souvislosti s příznivějším vývojem ekonomiky i ke zvýšení motivace 

k zaměstnání. 

 

2.5 Dopady na spotřebitele 

Navrhované zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy příznivě ovlivní 

úroveň mezd, platů a odměn z dohod zaměstnanců a zvýší tedy kupní sílu spotřebitelů - 

zaměstnanců i celkovou spotřebu domácností. 

 

2.6 Dopady na životní prostředí 

Navrhovaná novela nařízení vlády o minimální mzdě nesouvisí s problematikou ochrany 

životního prostředí a nemá na něj žádný vliv. 

 

F. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

a ve vztahu k rovnosti mužů a žen; zhodnocení dopadů navrhovaného řešení na výkon 

státní statistické služby, ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů, zhodnocení 

korupčních rizik a dopady na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Návrh nařízení vlády plně respektuje zásadu rovného zacházení se zaměstnanci, zákaz 

jejich diskriminace i zásadu rovnosti mezi muži a ženami; případná práva zaměstnanců na 

doplatky do valorizovaných sazeb se nadále řídí § 111 odst. 3, resp. § 112 odst. 3 zákoníku 

práce. Navrhovaná úprava nemá vliv na výkon státní statistické služby, na ochranu soukromí 

a osobních údajů a na bezpečnosti nebo obranu státu. S ohledem na jednoznačně stanovená 

pravidla pro praktické uplatnění dotčených institutů nelze předpokládat zvýšení korupčních 

rizik.  

 

G. Hodnocení dopadů regulace (RIA) podle Obecných zásad 

 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad je obsažena 

v části V. tohoto materiálu. 
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II. Zvláštní část 

 

K čl. I – bodu 1 

V souvislosti se zrušením § 4, který upravuje sazbu minimální mzdy a nejnižší úrovně 

zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance, se zároveň mění rozsah 

věcné působnosti nařízení vlády, a proto je třeba dotčené ustanovení přeformulovat. 

K čl. I – bodu 2 a 3 

V souladu se zákonným zmocněním, v návaznosti na očekávaný vývoj ekonomiky, 

růst mezd a spotřebitelských cen a v souladu se záměrem vlády postupně navyšovat 

minimální mzdu tak, aby se do roku 2017 přiblížila 40 % průměrné mzdy, se navrhuje zvýšení 

základní měsíční sazby minimální mzdy o 1 100 Kč a základní hodinové sazby o 7,30 Kč. 

V návaznosti na to se navrhuje valorizovat také nejnižší úrovně zaručené mzdy. 

K čl. I – bodu 4 

Navrhuje se zrušit ustanovení, kterým je stanovena odlišná sazba minimální mzdy 

a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance (v případě 

poživatelů invalidního důchodu). 

K čl. II 

Účinnost nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o minimální mzdě, se navrhuje 

v souladu se zmocněním obsaženým v § 111 odst. 2 a § 112 odst. 2 zákoníku práce stanovit 

od 1. ledna 2017. 
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