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V. 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: 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 za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 
v případě dělené účinnosti rozveďte 

1. ledna 2017 

Implementace práva EU: Ne 

 

2. Cíl návrhu nařízení vlády  

Zvýšení základní sazby minimální mzdy (hodinové a měsíční) včetně nejnižších úrovní 
zaručené mzdy. 

Zrušení další sazby minimální mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance 
(poživatele invalidního důchodu), a to jak v souvislosti s dohodou dotčených subjektů 
zastupujících osoby se zdravotním postižením, zaměstnavatelů zaměstnávajících OZP 
a státu, tak i s usnesením vlády č. 385 ze dne 25. května 2015 o Národním plánu 
podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 - 2020. 

Zvýšením minimální mzdy (včetně nejnižších úrovní zaručené mzdy) by mělo dojít k 
posílení jejích základních funkcí a kupní síly zaměstnanců odměňovaných minimální 
mzdou. 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. Práce se musí vyplatit a 
pracovat musí být výhodnější než pasivní pobírání sociálních dávek. 

Průběžné plnění závazku z Programového prohlášení 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. Její úroveň bude 
dostatečně motivační a měla by se postupně s ohledem na ekonomické a sociální 
souvislosti přiblížit 40 % průměrné mzdy“. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy včetně nejnižších úrovní zaručené mzdy je 
předpokládán nárůst příjmů státního rozpočtu, resp. příslušných systémů sociálního a 
zdravotního pojištění. 

 Úspora výdajů státního rozpočtu na výplatu sociálních dávek. 

 Zvýšení nároků (výdajů) na státní rozpočet u zaměstnanců odměňovaných na úrovni 
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minimální mzdy, resp. nejnižších úrovní zaručené mzdy. 

Navýšení prostředků na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
v zákoně o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.) nezpůsobí v roce 2017 dodatečné 
náklady na rozpočet MPSV, resp. státní rozpočet.  

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

Minimální mzda je v České republice jednou z nejnižších v Evropské unii, proto nemůže 
být naše konkurenceschopnost jejím zvýšením negativně ovlivněna.  

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano  

Nárůst mzdových a tím i celkových nákladů práce zaměstnavatelů. 

Ochrana zaměstnavatelů před mzdovým dumpingem.  

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano  

Nárůst mzdových nákladů u zaměstnanců odměňovaných na úrovni minimální mzdy, 
resp. nejnižších úrovní zaručené mzdy.  

3.5 Sociální dopady: Ano  

Zvýšení životní úrovně zaměstnanců a posílení pracovního příjmu před příjmy 
plynoucími ze sociálních dávek.  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ano 

Zvýšení kupní síly spotřebitelů - zaměstnanců. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

-  

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

- 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

- 

3.10 Korupční rizika: Ne 

- 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

- 
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

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 za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

1.2 Definice problému 

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

poskytnout za práci svému zaměstnanci. Týká se všech pracovněprávních vztahů - 

pracovních poměrů a právních vztahů založených dohodami o pracích konaných 

mimo pracovní poměr. 

 

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. 

 

Stagnace minimální mzdy (včetně nejnižších úrovní zaručené mzdy) v letech 2007 až 

2012 přispěla k poklesu kupní síly zaměstnanců. Čistá minimální mzda jednotlivce 

(8 811 Kč) je v současné době o 1 409 Kč nižší než hranice příjmové chudoby 

(10 220 Kč) zjištěná dle mezinárodně srovnatelné metodiky. V porovnání se životním 

minimem jednotlivce (3 410 Kč), ke kterému jsou připočteny platné normativní 

náklady na bydlení lišící se podle velikosti obce a formy vlastnictví 

(4 484 - 7 731 Kč), je nižší až o 2 330 Kč. Výše čisté minimální mzdy je postačující 
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na pokrytí výživy a ostatních základních osobních potřeb, nestačí však 

k zabezpečení veškerých nákladů na bydlení. Proto zaměstnanci pracující za 

minimální mzdu žádají v souvislosti s úhradou těchto nákladů o příspěvek na bydlení 

ze systému státní sociální podpory a mohou získat i doplatek na bydlení ze systému 

pomoci v hmotné nouzi. 

 

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na 

období 2015 - 2020 obsahuje závazek na odstranění nerovnoprávného postavení 

osob se zdravotním postižením v odměňování minimální mzdou od 1. 1. 2017. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Základní právní úprava minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy je 

stanovena v § 111 a § 112 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů. Výši základní sazby minimální mzdy a podmínky pro její 

poskytování 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. 

 

Poslední úprava minimální mzdy včetně nejnižších úrovní zaručené 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 invalidním důchodem činí 9 300 Kč za měsíc (resp. 55,10 Kč za hodinu). 

 

Aby minimální mzda včetně nejnižších úrovní zaručené mzdy mohla plnit svoje 

funkce a zejména svoji motivační úlohu, měla by být její úroveň stanovena 

v dostatečné výši. 

 

Zvyšování minimální mzdy není možné provádět bez ohledu na vývoj ekonomiky 

a s ní související situací na trhu práce. Vývoj základních makroekonomických 

ukazatelů, které charakterizují vývoj českého hospodářství, tj. hrubého domácího 

produktu (HDP), zaměstnanosti, nezaměstnanosti a inflace, je od roku 2014 velmi 

pozitivní. V roce 2015 byl zaznamenán růst HDP, růst zaměstnanosti, pokles 
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nezaměstnanosti a přetrvávající nízká míra inflace. Rovněž i prognóza uvedených 

makroekonomických ukazatelů pro roky 2016 a 2017 je příznivá. Přehled o vývoji 

a prognóze makroekonomických veličin viz následující tabulku: 

Rok 2014 2015 2016* 2017* 

HDP v b. c. (v mld. Kč) 4 313,8 4 554,6 . . 

 - meziroční index (v %)    102,7    104,5 102,5 102,6 

Zaměstnaní v NH (v tis. osob) 4 974,3 5 042,2 . . 

 - meziroční nárůst (v tis. osob)      +37,2   +67,9 . . 

 - meziroční index (v %)    100,8  101,4 100,4 100,2 

Podíl nezaměstnaných osob -
PNO (v %) 

7,7 6,6 5,6 5,5 

 - meziroční růst/pokles PNO 
   (v procentních bodech) 

0,0 -1,1 -1,0 -0,1 

Index spotřebitelských cen 
 (v %) 

100,4 100,3 100,4 101,5 

Zdroj: ČSÚ, MPSV; * odhad MPSV 

 

Rok 2015 byl pro ekonomiku České republiky rokem mimořádně úspěšným. Hrubý 

domácí produkt se meziročně zvýšil o 4,5 %, což je nejvyšší růst od roku 2007. Mezi 

klíčové faktory hospodářského růstu patřily investice, sílící domácí poptávka 

a zrychlený výběr prostředků z fondů Evropské unie (EU). Podle posledních údajů 

Českého statistického úřadu (ČSÚ) pokračoval relativně silný růst české ekonomiky 

i v 1. čtvrtletí 2016, a to meziročně o 3,0 %. 

Průměrný počet zaměstnaných ve všech sférách národního hospodářství v roce 

2015 dosáhl podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil ČSÚ 5 042,2 tis. 

osob. Jejich počet meziročně vzrostl absolutně o 67,9 tis., v relativním vyjádření 

o 1,4 %. Nárůst celkové zaměstnanosti byl zaznamenán i v 1. čtvrtletí 2016, 

meziročně o 99,6 tis. osob (2,0 %) na 5 086,7 tis. osob. 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (počet dosažitelných uchazečů 

o zaměstnání ve věku 15-64 let k obyvatelstvu stejného věku) v roce 2015 poklesl 

meziročně o 1,1 procentního bodu na 6,6 %. V současné době jsou k dispozici údaje 

o podílu nezaměstnaných osob za leden (6,4 %), únor (6,3 %), březen (6,1 %), 

duben (5,7 %), květen (5,4 %), červen (5,2 %) a červenec (5,4 %) letošního roku. 

Tento podíl zaznamenal stálý meziroční pokles. 
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Průměrná meziroční míra cenové inflace byla v roce 2015 o 0,1 procentního bodu 

nižší než v roce 2014 a činila 0,3 %. Jednalo se o nejnižší roční nárůst 

spotřebitelských cen od roku 2003. 

 

Výše průměrné měsíční nominální mzdy (na přepočtené počty zaměstnanců), její 

meziroční nárůst a prognóza jejího vývoje pro roky 2016 a 2017 je uvedena 

v následující tabulce: 

Rok 2014 2015 2016* 2017* 

Průměrná měsíční nominální 
mzda v NH (v Kč/měsíc) 

25 768 26 467 27 605 28 792 

- meziroční nárůst průměrné   
  měsíční nominální mzdy (v Kč) 

   733    699  1 138  1 187 

- index nominální mzdy (v %) 102,9 102,7 104,3 104,3 

- index reálné mzdy (v %) 102,5 102,4 103,9 102,8 

Zdroj: ČSÚ; * odhad MPSV 

 

Do vývoje průměrné mzdy se s jistým zpožděním promítá vývoj ekonomiky, proto 

v roce 2014 a zejména v roce 2015 nebyl ještě zaznamenán výraznější nárůst 

průměrné mzdy, který by kopíroval zaznamenaný předchozí příznivý vývoj domácí 

ekonomiky. Výraznější zvýšení průměrné mzdy lze očekávat v letošním roce 

a následujících letech. 

 

Vývoj podílu minimální a průměrné mzdy od roku 2007 je uveden v následující 

tabulce: 

 

Pozn.: V roce 2013 minimální mzda propočtena jako vážený průměr minimální mzdy za rok. 
           Průměrná mzda v roce 2016 - odhad MPSV. 

 

V roce 2007 činil podíl minimální a průměrné mzdy 38,2 %. Vzhledem ke stagnaci 

minimální mzdy v letech 2007 až 2012 došlo k poklesu tohoto podílu 

o 6,3 procentního bodu na 31,9 %. Se zvyšováním minimální mzdy v letech 2013, 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Minimální mzda (MM)

   (v Kč/měs)
8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 208 8 500 9 200 9 900

Průměrná mzda (PM)

   (v Kč/měs)
20 957 22 592 23 344 23 864 24 455 25 067 25 035 25 768 26 467 27 605

Podíl MM a PM

   (v %)
38,2 35,4 34,3 33,5 32,7 31,9 32,8 33,0 34,8 35,9
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2015 a 2016 se tento podíl opět postupně zvyšuje a podle současné prognózy vývoje 

průměrné mzdy v roce 2016 by mohl dosáhnout úrovně 35,9 %. 

 

Zákonem je minimální mzda stanovena ve 22 z 28 států Evropské unie. K 1. lednu 

2016 převyšuje její úroveň podle Eurostatu hranici 1 400 euro v sedmi zemích; jedná 

se o Lucembursko, Irsko, Velkou Británii, Nizozemsko, Belgii, Německo a Francii. 

Minimální mzdu mezi 600 až 1 400 euro pobírají zaměstnanci Slovinska, Španělska, 

Malty, Řecka a Portugalska. V ostatních deseti zemích EU se její výše pohybuje 

v rozmezí 215 euro (Bulharsko) až 431 euro (Polsko). V České republice činí 

minimální mzda podle databáze Eurostatu 366 euro, což je pátá nejnižší úroveň ze 

sledovaných zemí. Podrobný přehled o vývoji úrovně minimální mzdy od roku 2010 

je uveden v následující tabulce. 

Země Měna 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lucembursko EUR 1 683 1 758 1 801 1 874 1 921 1 923 1 923 

Irsko EUR 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 1 546 

Velká Británie EUR 1 076 1 136 1 202 1 250 1 251 1 379 1 529 

Nizozemsko EUR 1 408 1 424 1 447 1 469 1 486 1 502 1 508 

Belgie EUR 1 388 1 415 1 444 1 502 1 502 1 502 1 502 

Německo EUR . . . . . 1 473 1 473 

Francie EUR 1 344 1 365 1 398 1 430 1 445 1 458 1 467 

Slovinsko EUR 597 748 763 784 789 791 : 

Španělsko EUR 739 748 748 753 753 757 764 

Malta EUR 660 665 680 697 718 720 728 

Řecko EUR 863 863 877 684 684 684 684 

Portugalsko EUR 554 566 566 566 566 589 618 

Polsko EUR 321 349 336 393 404 410 431 

Estonsko EUR 278 278 290 320 355 390 430 

Chorvatsko EUR 385 381 373 372 396 396 408 

Slovensko EUR 308 317 327 338 352 380 405 

Lotyšsko EUR 254 282 286 287 320 360 370 

Česká republika EUR 302 319 310 318 310 332 366 

Maďarsko EUR 272 281 296 335 342 333 353 

Litva EUR 232 232 232 290 290 300 350 

Rumunsko EUR 142 157 162 158 190 218 233 

Bulharsko EUR 123 123 138 159 174 184 215 

Zdroj: Eurostat 
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Stejné postavení má Česká republika v mezinárodním srovnání i po zohlednění 

cenových hladin v jednotlivých zemích, tj. v podobě standardu kupní síly (PPS). 

Nepříznivě pro Českou republiku vyznívá rovněž mezinárodní srovnání s ostatními 

státy v rámci tzv. Visegrádské skupiny, ze kterého vyplývá, že je v České republice 

nejnižší minimální mzda. Výše minimální mzdy v paritě kupní síly činí v roce 2016 

v Polsku 792 PPS, Maďarsku 625 PPS, Slovensku 597 PPS a v České republice 

564 PPS. Nižší minimální mzdu mají už jenom Litva 557 PPS, Lotyšsko 528 PPS, 

Bulharsko 449 PPS a Rumunsko 445 PPS. Přehled o výši minimální mzdy v PPS 

v roce 2016 viz následující graf. 

 

Zdroj: Eurostat 

 

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. 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 byla do nařízení vlády 

jako dočasné opatření znovu zařazena po dohodě mezi zástupci organizací 
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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. 

 

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

 zaměstnanci odměňovaní na úrovni minimální mzdy, resp. nejnižších úrovní 

zaručené mzdy 

 zaměstnanci s invalidním důchodem odměňovaní na úrovni nižší sazby minimální 

mzdy 

 zaměstnavatelé (vč. zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním 

postižením)  

 veřejná správa 

 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem novely nařízení vlády č. 567/2006 Sb. je zvýšení úrovně základní sazby 

minimální mzdy (včetně nejnižších úrovní zaručené mzdy) a zrušení nižších sazeb 

pro zaměstnance s invalidním důchodem. 

 

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. Práce se musí vyplatit a pracovat musí být výhodnější 

než pasivní pobírání sociálních dávek. Tento cíl je deklarován rovněž 

v Programovém prohlášení, ve kterém je uvedeno, že „vláda zvýší minimální mzdu 

po projednání se sociálními partnery tak, aby zajišťovala důstojný život zaměstnanců 

nezávislý na sociálních dávkách. Její úroveň bude dostatečně motivační a měla by 
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se postupně s ohledem na ekonomické a sociální souvislosti přiblížit 40 % průměrné 

mzdy“. 

 

Záměrem zvyšování minimální mzdy včetně nejnižších úrovní zaručené mzdy je 

rovněž vytvořit podmínky pro postupné přiblížení výdělků v České republice mzdám, 

kterými jsou zaměstnanci odměňováni ve vyspělejších evropských zemích. A to 

i s ohledem na evropské standardy, které jsou zakotveny v Evropské sociální chartě. 

 

Na základě úkolu uvedeného v Národním plánu podpory rovných příležitostí pro 

osoby se zdravotním postižením na období 2015 - 2020 a dohody zainteresovaných 

subjektů se navrhuje vypuštění § 4 z nařízení vlády č. 567/2006 Sb., tj. úplné zrušení 

nižší sazby minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem od 1. ledna 

2017. Stanovena bude jedna základní sazba minimální mzdy stejná pro všechny 

zaměstnance. 

 

Sociální partneři podporují nárůst minimální mzdy, nedospěli však při společných 

jednáních na 130. Plenární schůzi RHSD ČR ke shodě o úrovni zvýšení minimální 

mzdy od 1. ledna 2017. Zástupci zaměstnavatelů navrhují zvýšení základní sazby 

minimální mzdy maximálně o 700 Kč na 10 600 Kč. Zástupci zaměstnanců požadují 

zvýšení základní sazby minimální mzdy o 1 600 Kč na 11 500 Kč. Na zrušení nižší 

sazby minimální mzdy pro zaměstnance se zdravotním postižením se sociální 

partneři shodli, požadují však, aby nárůst minimální mzdy těchto zaměstnanců byl 

alespoň částečně kompenzován zvýšením příspěvku na podporu zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením. Tento požadavek bude zohledněn v připravované novele 

zákona o zaměstnanosti. 

 

1.6 Zhodnocení rizika 

Nezvýšením základní sazby minimální mzdy včetně nejnižších úrovní zaručené mzdy 

by bylo oslabení základních funkcí minimální mzdy a snížení kupní síly zaměstnanců 

s negativním vlivem na příjmy a životní úroveň zaměstnanců. 

V případě nezrušení sazby minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem 

by došlo k porušení dohody učiněné mezi subjekty zastupujícími osoby se 

zdravotním postižením, zaměstnavateli zaměstnávajícími osoby se zdravotním 

postižením a státem, která počítá se zrušením této sazby k 1. lednu 2017. Dále by 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADXFCYKH)



 

 

11 

 

nebylo splněno usnesení vlády č. 385 ze dne 25. května 2015 o Národním plánu 

podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 - 

2020, resp. závazek „Odstranit nerovnoprávné postavení osob se zdravotním 

postižením v odměňování minimální mzdou“ k 1. lednu 2017. 

 

2. Návrh variant řešení 

2.1 Návrh variant řešení pro základní sazbu minimální mzdy 

Varianta nulová: Zachování současného stavu, tj. neměnit základní sazbu minimální 

mzdy v nařízení vlády č. 567/2006 Sb. 

Varianta 1: Zvýšení základní sazby minimální mzdy o 700 Kč za měsíc od 1. ledna 

2017. 

Varianta 2: Zvýšení základní sazby minimální mzdy o 700 Kč za měsíc od 1. ledna 

2017 a o 400 Kč od 1. července 2017. 

Varianta 3: Zvýšení základní sazby minimální mzdy o 1 100 Kč za měsíc od 1. ledna 

2017. 

Varianta 4: Zvýšení základní sazby minimální mzdy o 1 600 Kč za měsíc od 1. ledna 

2017. 

 

2.2 Návrh variant řešení pro sazbu minimální mzdy zaměstnanců s omezeným 

pracovním uplatněním 

Varianta nulová: Zachování současného stavu, tj. neměnit sazbu minimální mzdy 

pro zaměstnance s invalidním důchodem. 

 Varianta 1: Zrušení nižší sazby minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním 

důchodem k 1. lednu 2017. 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Dopad na státní a ostatní veřejné rozpočty 

Úpravou minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy dojde k nárůstu 

mzdových nákladů zaměstnavatelů v nepodnikatelské (platové) sféře. Přehled o 

nárůstu odhadovaných mzdových nákladů v jednotlivých variantách je uveden 

v souhrnném přehledu dále. 
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Zvýšení minimální mzdy by se mělo na druhé straně pozitivně projevit ve vyšších 

příjmech systémů sociálního a zdravotního pojištění. Přehled o nárůstu 

odhadovaných příjmů sociálního a zdravotního pojištění v jednotlivých variantách je 

uveden v souhrnném přehledu dále. 

Zrušení sazby minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem, resp. v této 

souvislosti navýšené kompenzace zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % 

osob se zdravotním postižením prostřednictvím příspěvku (zvýšení o 700 Kč na 

jednu osobu se zdravotním postižením) poskytovaného podle § 78 zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, by neznamenalo 

dodatečné náklady na rozpočet MPSV pro rok 2017. S ohledem na průběžné čerpání 

podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením a počet takto podpořených 

osob se zdravotním postižením lze při tomto vývoji předpokládat výši podpory v roce 

2017 cca 4,9 mld. Kč. 

 

Dopad na podnikatelské prostředí 

Pro zaměstnavatele by navrhované zvýšení minimální mzdy včetně nejnižších úrovní 

zaručené mzdy nemělo představovat riziko spojené s neúměrným zvýšením jejich 

nákladů, které by bylo spojené s propouštěním a nárůstem nezaměstnanosti. 

V současné době zvýšené poptávky po pracovní síle i na pozice, které nevyžadují 

vyšší požadavky na vzdělání nebo pracovní zkušenosti, musejí zaměstnavatelé 

reagovat i v oblasti odměňování, aby získali nové zaměstnance. 

V souvislosti s úpravou minimální mzdy nebyl v ČR nikdy v minulosti zaznamenán 

přímý vliv na růst nezaměstnanosti. Bezprostředně po zvýšení minimální mzdy 

docházelo jen k mírnému nárůstu podílu zaměstnanců odměňovaných na úrovni 

minimální mzdy, který postupem času opět poklesl. 

 

Studiem vlivu zvýšení minimální mzdy na zaměstnanost se věnovalo několik 

odborných prací, např. Gottvald a kol. (2002), Eriksson a Pytlíková (2004), Trexima 

(2013), či Úřad vlády (2014). Tyto studie konstatují jen velmi malý, nebo žádný vliv 

růstu minimálních mezd na zaměstnanost. To je plně konzistentní se zahraničními 

studiemi, včetně výsledků odborných prací, které shrnují výsledky dosavadního 

výzkumu vlivu minimálních mezd na trh práce – Schmitt (2013). 
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Úprava minimální mzdy včetně nejnižších úrovní zaručené by mohla přispět 

k omezení výplat mezd „na černo“, které jsou některými zaměstnavateli vypláceny 

vedle minimální mzdy a ke zvýšení zájmu o práci domácích zaměstnanců na 

pracovních místech, kde jsou nyní často zaměstnáváni cizinci. 

 

Počet zaměstnanců odměňovaných minimální mzdou se týká jen jejich velmi malého 

počtu. Podle posledních dostupných údajů (za rok 2015) z Informačního systému 

o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že na úrovni minimální mzdy je odměňováno 

cca 3,2 % zaměstnanců, tj. 115 tis. 

 

Úpravou minimální mzdy včetně nejnižších úrovní zaručené mzdy dojde k nárůstu 

mzdových nákladů zaměstnavatelů v podnikatelské (mzdové) sféře. Přehled 

o nárůstu odhadovaných mzdových nákladů v jednotlivých variantách je uveden 

v souhrnném přehledu dále. 

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

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

Zvýšení minimální mzdy také snižuje časté střídání zaměstnanců na těchto 

nekvalifikovaných pozicích. To vede, zvláště u velkých zaměstnavatelů, k nižším 

výdajům na inzerci, nábor a zaučení nových zaměstnanců. Růst minimální mzdy 

může motivovat zaměstnance ke zvýšení produktivity v zájmu udržení svého 

pracovního místa. 

 

Zástupci zaměstnavatelů souhlasí se zrušením nižší sazby minimální mzdy pro 

zaměstnance se zdravotním postižením od 1. ledna 2017, požadují však poskytnutí 

vyšších kompenzací na zaměstnávání těchto osob, a to prostřednictvím úpravy § 78 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. V současné 

době je připravována novela citovaného zákona, ve které je mimo jiné navrhováno 

sloučení mzdové a provozní složky příspěvku do jedné částky a dále navýšení 

příspěvku o 700 Kč na jednu osobu se zdravotním postižením. Bude ponecháno na 

rozhodnutí daného zaměstnavatele, zda celou částku vyčerpá pouze na 75 % 

mzdových nákladů vynaložených na zaměstnance, který je osobou se zdravotním 

postižením, nebo na provozní náklady, které mu vznikly v souvislosti se 

zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Tento způsob úpravy příspěvku byl 
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projednán se zástupci zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením v rámci 

pracovní skupiny řešící komplexní úpravu podpory zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením.  

 

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 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. 

Zvýšení minimální mzdy se projeví v legalizaci části výdělků, které jsou 

zaměstnancům vypláceny „na černo“. To příznivě ovlivní šanci zaměstnanců na 

získání půjčky a zvyšuje např. základ pro výpočet jejich starobních důchodů nebo 

popřípadě podpor v nezaměstnanosti. 

 

3.2 Náklady 

Přehled odhadu nárůstu mzdových nákladů zaměstnavatelů v souvislosti se 

zvýšením základní sazby minimální mzdy včetně nejnižších úrovní zaručené mzdy 

v jednotlivých variantách zvlášť za podnikatelskou (mzdovou) a nepodnikatelskou 

(platovou) sféru je uveden v následující tabulce: 

 

Nárůst ročních 
mzdových 
nákladů na 

1 zaměstnance 
vč. odvodů na SP a 
ZP zaměstnavatelů  

 

Nárůst ročních 
mzdových nákladů 

zaměstnavatelů 
ve mzdové 

(podnikatelské) sféře 
vč. odvodů na SP a ZP 

celkem 
 

Nárůst ročních 
mzdových nákladů 

zaměstnavatelů 
v platové 

(nepodnikatelské) 
sféře 

vč. odvodů na SP a ZP 
celkem   

Varianta 0 0 0 0 

Varianta 1 11 256 Kč 2,1 mld. Kč 330 mil. Kč 

Varianta 2 14 472 Kč 2,8 mld. Kč 470 mil. Kč 

Varianta 3 17 688 Kč 3,5 mld. Kč 610 mil. Kč 

Varianta 4 25 728 Kč 5,8 mld. Kč 1,1 mld. Kč 
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Zrušení nižší sazby minimální mzdy, resp. s tím související zvýšení podpory na 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením v zákoně o zaměstnanosti (nárůst 

příspěvku o 700 Kč na jednu osobu se zdravotním postižením), by neznamenalo 

dodatečné náklady na rozpočet MPSV pro rok 2017. S ohledem na průběžné čerpání 

podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením a počet takto podpořených 

osob se zdravotním postižením lze při tomto vývoji předpokládat výši podpory v roce 

2017 cca 4,9 mld. Kč.  

 

3.3 Přínosy 

Přehled předpokládaného nárůstu příjmů systému sociálního a zdravotního pojištění 

(od zaměstnavatelů i zaměstnanců) v souvislosti se zvýšením minimální mzdy včetně 

nejnižších úrovní zaručené mzdy je uveden v následující tabulce: 

 

Nárůst příjmů sociálního 
pojištění 

vč. odvodů zaměstnavatelů 

Nárůst příjmů zdravotního 
pojištění 

vč. odvodů zaměstnavatelů 

Varianta 0 0 0 

Varianta 1 560 mil. Kč za rok 240 mil. Kč za rok 

Varianta 2 770 mil. Kč za rok 330 mil. Kč za rok 

Varianta 3 980 mil. Kč za rok 420 mil. Kč za rok 

Varianta 4 1,6 mld. Kč za rok 700 mil. Kč za rok 

 

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

3.4.1 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant pro základní sazbu minimální 

mzdy 

V nulové variantě se nepředpokládá změna základní sazby minimální mzdy. Tzn. 

došlo by ke stagnaci minimální mzdy na úrovni 9 900 Kč za měsíc, což by ve svém 

důsledku vedlo ke snížení kupní síly minimální mzdy, resp. zaměstnanců 

odměňovaných minimální mzdou, poklesu motivace pracovat, zhoršení životní 

úrovně zaměstnanců s minimální mzdou, snížení rozdílu mezi výší pracovních 

a sociálních příjmů a oslabení základních funkcí minimální mzdy. Podíl hrubé 

minimální a průměrné mzdy by mohl v roce 2017 poklesnout na 34,4 %. Stagnace 

minimální mzdy by si nevyžádala žádné dodatečné mzdové náklady zaměstnavatelů 
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a zároveň by nedošlo ani ke zvýšení příjmů systému sociálního a zdravotního 

pojištění. 

Varianta 1, tj. zvýšení základní sazby minimální mzdy od 1. ledna 2017 o 700 Kč na 

10 600 Kč za měsíc, by bylo akceptovatelné pro většinu zástupců zaměstnavatelů. 

Podíl hrubé minimální a průměrné mzdy by mohl v roce 2017 stoupnout na 36,8 %. 

V případě nárůstu minimální mzdy o 700 Kč za měsíc by mzdové náklady na jednoho 

zaměstnance odměňovaného touto mzdou (včetně odvodů pojistného na sociální 

a zdravotní pojištění) vzrostly o 11 256 Kč za rok. V souvislosti s navrhovaným 

zvýšením minimální mzdy zaměstnancům odměňovaným touto mzdou lze podle 

dostupných údajů předpokládat zvýšení ročních mzdových nákladů zaměstnavatelů 

v podnikatelské (mzdové) sféře o cca 2,1 mld. Kč a nepodnikatelské (platové) sféře 

o cca 330 mil. Kč. Předpokládaný nárůst příjmů sociálního pojištění (od 

zaměstnavatelů i zaměstnanců) by mohl činit cca 560 mil. Kč za rok. Příjmy ze 

zdravotního pojištění by se mohly zvýšit o cca 240 mil. Kč za rok. 

Valorizované částky nejnižších úrovní zaručené mzdy pro stanovenou týdenní 

pracovní dobu 40 hodin by při zvýšení minimální mzdy o 700 Kč činily: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADXFCYKH)



 

 

17 

 

Tab.: Nejnižší úrovně zaručené mzdy  

Skupina prací 
Nejnižší úroveň zaručené mzdy 

v Kč za hodinu v Kč za měsíc 

1. 63,60 Kč 10 600 Kč 

2. 70,20 Kč 11 700 Kč 

3. 77,50 Kč 12 900 Kč 

4. 85,60 Kč 14 300 Kč 

5. 94,50 Kč 15 800 Kč 

6. 104,30 Kč 17 400 Kč 

7. 115,20 Kč 19 200 Kč 

8. 127,20 Kč 21 200 Kč 

 

Varianta 2, tj. zvýšení základní sazby minimální mzdy od 1. ledna 2017 o 700 Kč na 

10 600 Kč za měsíc a od 1. července 2017 o 400 Kč na 11 000 Kč za měsíc. Jedná 

se o návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který by rozložil nárůst minimální 

mzdy do dvou etap, resp. do jednotlivých pololetí, čímž by došlo k postupnějšímu 

a nižšímu nárůstu mzdových nákladů zaměstnavatelů. Podíl hrubé minimální 

a průměrné mzdy by mohl v roce 2017 stoupnout na 37,2 %. 

V případě nárůstu minimální mzdy o 700 Kč za měsíc v 1. pololetí, resp. 400 Kč za 

měsíc ve 2. pololetí 2017, by mzdové náklady na jednoho zaměstnance 

odměňovaného touto mzdou (včetně odvodů pojistného na sociální a zdravotní 

pojištění) vzrostly o 14 472 Kč za rok. V souvislosti s navrhovaným zvýšením 

minimální mzdy zaměstnancům odměňovaným touto mzdou lze podle dostupných 

údajů předpokládat zvýšení ročních mzdových nákladů zaměstnavatelů 

v podnikatelské (mzdové) sféře o cca 2,8 mld. Kč a nepodnikatelské (platové) sféře 

o cca 470 mil. Kč. Předpokládaný nárůst příjmů sociálního pojištění (od 

zaměstnavatelů i zaměstnanců) by mohl činit cca 770 mil. Kč za rok. Příjmy ze 

zdravotního pojištění by se mohly zvýšit o cca 330 mil. Kč za rok. 

Valorizované částky nejnižších úrovní zaručené mzdy pro stanovenou týdenní 

pracovní dobu 40 hodin by při zvýšení minimální mzdy o 700 Kč od 1. ledna 2017 

činily: 
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Tab.: Nejnižší úrovně zaručené mzdy  

Skupina prací 
Nejnižší úroveň zaručené mzdy 

v Kč za hodinu v Kč za měsíc 

1. 63,60 Kč            10 600 Kč            

2. 70,20 Kč            11 700 Kč            

3. 77,50 Kč            12 900 Kč            

4. 85,60 Kč            14 300 Kč            

5. 94,50 Kč            15 800 Kč            

6. 104,30 Kč            17 400 Kč            

7. 115,20 Kč            19 200 Kč            

8. 127,20 Kč            21 200 Kč            

 

Od 1. července 2017 by valorizované částky nejnižších úrovní zaručené mzdy pro 

stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin při zvýšení minimální mzdy o 400 Kč 

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 

 

Varianta 3, tj. zvýšení základní sazby minimální mzdy od 1. ledna 2017 o 1 100 Kč 

na 11 000 Kč za měsíc, je preferovaným návrhem Ministerstva práce a sociálních 

věcí. Podíl hrubé minimální a průměrné mzdy by mohl v roce 2017 stoupnout na 

38,2 %. 

V případě nárůstu minimální mzdy o 1 100 Kč za měsíc by mzdové náklady na 

jednoho zaměstnance odměňovaného touto mzdou (včetně odvodů pojistného na 

sociální a zdravotní pojištění) vzrostly o 17 688 Kč za rok. V souvislosti 

s navrhovaným zvýšením minimální mzdy zaměstnancům odměňovaným touto 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADXFCYKH)



 

 

19 

 

mzdou lze podle dostupných údajů předpokládat zvýšení ročních mzdových nákladů 

zaměstnavatelů v podnikatelské (mzdové) sféře o cca 3,5 mld. Kč a nepodnikatelské 

(platové) sféře o cca 610,8 mil. Kč, 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. 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. 

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 

 

Varianta 4, tj. zvýšení základní sazby minimální mzdy od 1. ledna 2017 o 1 600 Kč 

na 11 500 Kč za měsíc, je varianta požadovaná zástupci zaměstnanců. Podíl hrubé 

minimální a průměrné mzdy by mohl v roce 2017 stoupnout na 39,9 %. 

V případě nárůstu minimální mzdy o 1 600 Kč za měsíc by mzdové náklady na 

jednoho zaměstnance odměňovaného touto mzdou (včetně odvodů pojistného na 

sociální a zdravotní pojištění) vzrostly o 25 728 Kč za rok. V souvislosti 

s navrhovaným zvýšením minimální mzdy zaměstnancům odměňovaným touto 

mzdou lze podle dostupných údajů předpokládat zvýšení ročních mzdových nákladů 

zaměstnavatelů v podnikatelské (mzdové) sféře o cca 5,8 mld. Kč a nepodnikatelské 

(platové) sféře o cca 1,1 mld. Kč. Předpokládaný nárůst příjmů sociálního pojištění 
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(od zaměstnavatelů i zaměstnanců) by mohl činit cca 1,6 mld. Kč za rok. Příjmy ze 

zdravotního pojištění by se mohly zvýšit o cca 700 mil. Kč za rok. 

Valorizované částky nejnižších úrovní zaručené mzdy pro stanovenou týdenní 

pracovní dobu 40 hodin by při zvýšení minimální mzdy o 1 600 Kč činily: 

Tab.: Nejnižší úrovně zaručené mzdy  

Skupina prací 
Nejnižší úroveň zaručené mzdy 

v Kč za hodinu v Kč za měsíc 

1. 69,00 Kč            11 500 Kč            

2. 76,20 Kč            12 700 Kč            

3. 84,10 Kč            14 000 Kč            

4. 92,90 Kč            15 500 Kč            

5. 102,50 Kč            17 100 Kč            

6. 113,20 Kč            18 900 Kč            

7. 125,00 Kč            20 800 Kč            

8. 138,00 Kč            23 000 Kč            

 

3.4.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant pro sazbu minimální mzdy pro 

zaměstnance s omezeným pracovním uplatněním 

V nulové variantě by nedošlo ke změně úpravy sazby minimální mzdy pro 

zaměstnance s invalidním důchodem při omezeném pracovním uplatnění. Došlo by 

k porušení dohody mezi zainteresovanými subjekty o zrušení nižší sazby minimální 

mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem a nesplnění závazku z Národního 

plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 

2015 - 2020. 

Varianta 1 počítá podle dříve uzavřené dohody mezi zainteresovanými subjekty se 

zrušením nižší sazby minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem. 

Stanovena bude jedna základní sazba minimální mzdy stejná pro všechny 

zaměstnance. 

Podpora zaměstnanců se zdravotním postižením, resp. zaměstnavatelů 

zaměstnávajících tyto osoby, vedle řady existujících opatření (např. daňového 

zvýhodnění) bude více akcentována zákonem o zaměstnanosti. V roce 2016 byly 

navýšeny příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

v zákoně o zaměstnanosti (podle § 78) v úhrnné výši o 1 500 Kč na jednu osobu 

měsíčně. Pro rok 2017 se při úpravě těchto příspěvků, resp. podpory v zákoně 
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o zaměstnanosti, počítá s její větší flexibilitou a navýšením příspěvku o 700 Kč na 

jednu osobu se zdravotním postižením. Toto navýšení by neznamenalo dodatečné 

náklady na rozpočet MPSV pro rok 2017. 

 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

V případě úpravy základní sazby minimální mzdy je pořadí variant následující: 

1. varianta 3 

2. varianta 2 

3. varianta 4 

4. varianta 1 

5. varianta nulová 

 

V případě úpravy sazby minimální mzdy pro zaměstnance s omezeným pracovním 

uplatněním je pořadí variant následující: 

1. varianta 1 

2. varianta nulová 

 

K dalšímu postupu se doporučuje vybrat variantu 3 pro úpravu základní sazby 

minimální mzdy včetně nejnižších úrovní zaručené mzdy - jedná se o kompromisní 

variantu mezi návrhy na zvýšení minimální mzdy předloženými sociálními partnery 

a vytváří předpoklad pro naplnění závazku z Programového prohlášení vlády – 

a variantu 1 pro sazbu minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy 

zaměstnanců s invalidním důchodem při jejich omezeném pracovním uplatnění - 

varianta akceptovaná sociálními partnery, která zohledňuje požadavek stanovený 

Národním plánem podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 

na období 2015 - 2020. 

  

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Navrhované změny v odměňování minimální mzdou budou provedeny formou novely 

nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené 

mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku za práci 

ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADXFCYKH)



 

 

22 

 

Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů v oblasti odměňování zaměstnanců 

vykonává Státní úřad inspekce práce a jemu podřízené oblastní inspektoráty práce 

podle místa výkonu pracovní činnosti (na základě zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci 

práce, ve znění pozdějších předpisů). 

  

6. Přezkum účinnosti regulace 

Účinnost novely nařízení vlády č. 567/2006 Sb. je navrhována od 1. ledna 2017. 

Dopady navržených změn budou průběžně sledovány a vyhodnocovány. 

 

7. Konzultace a zdroje dat 

Konzultace byly vedeny zejména v rámci: 

 Rady hospodářské a sociální dohody ČR 

 Odborné pracovní skupiny k zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

 

O úpravě nařízení vlády č. 567/2006 Sb., resp. o zvýšení základní sazby minimální 

mzdy a zrušení sazby minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem, byla 

vedena řada jednání s odbornou veřejností. Navrhované změny byly projednány 

v Pracovním týmu pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost 

a na Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody ČR. 

 

Zdroje dat: 

 Český statistický úřad 

 Informační systém o průměrném výdělku 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Eurostat 
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8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Závěrečnou zprávu RIA pro oblast minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené 

mzdy zpracovali: 

Ing. Jan Klusáček, odbor strategií a plánování, oddělení koncepcí a analýz příjmů, 

tel.: 221 922 375, e-mail: jan.klusacek@mpsv.cz  

Mgr. Adam Holub, odbor pracovněprávní legislativy, oddělení mzdověprávní, 

tel.: 221 922 879, e-mail: adam.holub@mpsv.cz  

Ing. Libor Santner, odbor pracovněprávní legislativy, oddělení mzdověprávní, 

tel.: 221 922 351, e-mail: libor.santner@mpsv.cz 
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