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VII. 

Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení 

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. 

Zkrácené meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 2. do 15. září 2016. Materiál byl zaslán celkem na 68 připomínkových míst. Stanovisko 

zaslalo celkem 52 připomínkových míst. Ke dni 16. září 2016 připomínky nezaslalo celkem 17 připomínkových míst. Stanovisko bez připomínek 

zaslalo 39 připomínkových míst. Připomínky vzneslo celkem 13 připomínkových míst, z toho 9 připomínkových míst vzneslo zásadní 

připomínky a 4 připomínková místa pouze doporučující připomínky. Doporučujícím připomínkám tam, kde to bylo možné, bylo vyhověno. 

Pokud jde o zásadní připomínky, navrhuje se vypořádat je následujícím způsobem: 

Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Popis Vypořádání 

Obecně 

k návrhu 

nařízení vlády 

Českomoravská 

konfederace 

odborových svazů 

Českomoravská konfederace odborových svazů nesouhlasí se 

zvýšením základní měsíční sazby minimální mzdy z 9 900 Kč na 

11 000 Kč a základní hodinové sazby z 58,70 Kč na 66 Kč od 

1. ledna 2017. Předložený návrh sice představuje další krok 

postupného zvyšování minimální mzdy tak, aby minimální mzda 

mohla skutečně plnit svoji sociálně-ochrannou a ekonomicko-

kriteriální funkci, ale vzhledem ke skutečnosti, že minimální 

mzda v ČR stále patří k těm nejnižším v Evropě, požadujeme 

její zvýšení od 1. ledna 2017 na 11 500 Kč a k tomu 

odpovídající zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy. 

Je nezbytné posílit reálnou úroveň minimální mzdy tak, aby 

zaměstnanci pracující za minimální mzdu byli schopni ze svého 

příjmu uhrazovat svoje základní životní potřeby a nebyli tak 

závislí na sociálních příjmech. 

ČMKOS dále předpokládá, že se nejedná na dlouhou dobu 

o poslední zvýšení minimální mzdy, ale že minimální mzda bude 

růst i v dalších letech tak, aby mohla plnit svoje funkce 

Neakceptováno. 

Rozpor. 
Navržená míra zvýšení představuje kompromis 

mezi pozicí zaměstnavatelů a zaměstnanců. 

Vláda ve svém Programovém prohlášení 

deklarovala, že jejím cílem je přiblížit výši 

minimální mzdy 40 % průměrné mzdy. 

Přijetím navrhované změny bude podíl hrubé 

minimální a průměrné mzdy podle 

předpokladů v roce 2017 činit 38,2 %; 

postupně je tak uvedený cíl Programového 

prohlášení naplňován.  
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Popis Vypořádání 

a zejména svoji motivační úlohu.  

Družstevní 

asociace České 

republiky 

Obecně k předloženému návrhu DA ČR vyjadřuje zásadní 

nesouhlas se skokovým a plošným zvýšením minimální mzdy. 

Takovýto zásadní krok by měl vždy být činěn v dohodě 

sociálních partnerů a s přihlédnutím k ekonomické situaci 

v rámci jednotlivých sektorů a regionů (včetně zohlednění 

specifické problematiky venkova). Důvodem, proč nelze 

považovat za správné stanovení jednotné sazby minimální mzdy 

a minimálních mzdových tarifů pro všechny obory činnosti, je 

existence propastných rozdílů mezi výdělkovou úrovní oborů 

s významnou přidanou hodnotou a oborů, které jsou pod silným 

globálním konkurenčním tlakem a důvodem nízkých mezd je 

zde zájem na samotném udržení takových pracovních míst. Při 

zvažování záměru na zvyšování minimální mzdy je třeba vzít 

v úvahu nejenom existující rozdíly v odvětvích a regionech, ale 

také související dopady. Situace vznikla špatnou strategií 

rozvoje průmyslu a služeb v ČR, nemůže ji vyřešit pouhý tlak na 

zaměstnavatele, ale změna této strategie, což je dlouhodobá 

záležitost.  

Jako příklad dopadů lze uvést stávající systém výpočtu 

minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění pro 

zaměstnance, který je stanoven taxativně (s % rozdělením na 

zaměstnance 4,5 % a zaměstnavatele 9 %) a znevažuje 

pracovníky na zkrácené pracovní úvazky. Zaměstnanci, kteří si 

na poloviční úvazek sice vydělají např. 7 000,- Kč/měs., což 

překračuje minimální mzdu,  jsou však za zkrácený pracovní 

úvazek „potrestáni“ tomu odpovídajícím krácením mzdy – 

povinností doplatit si „ze svého“ až do výše minimálního 

vyměřovacího základu zdravotní pojištění. Z hlediska obchodní 

obslužnosti venkova, kterou nemalou měrou zajišťují spotřební 

družstva, vede zvyšování minimální mzdy (které je obecně 

charakterizováno jako sociální opatření) k pravému opaku – 

k negativním dopadům na zaměstnance spotřebních družstev – 

Neakceptováno. 

Rozpor. 
Vláda ve svém Programovém prohlášení 

deklarovala, že jejím cílem je přiblížit výši 

minimální mzdy 40 % průměrné mzdy. 

Přijetím navrhované změny bude podíl hrubé 

minimální a průměrné mzdy podle 

předpokladů v roce 2017 činit 38,2 %. 

Dále je nutné zdůraznit, že současná koncepce 

minimální a zaručené mzdy vyplývající ze 

zmocnění zákoníku práce odvětvovou 

a územní diferenciaci neumožňuje. Pro její 

realizaci by bylo nutné revidovat příslušná 

ustanovení zákoníku práce, což je nad rámec 

navrhované změny nařízení vlády. 

Institut minimální mzdy představuje podle 

současného pojetí všeobecný nejnižší standard 

odměny za práci. 

Otázka nákladů na zdravotní pojištění je nad 

rámec dotčené problematiky a spadá do gesce 

Ministerstva zdravotnictví. 

Podotýkáme, že zvyšování minimální mzdy 

dle současných zjištění na zaměstnanost 

zásadní negativní vliv nemá [Gottvald a kol. 

(2002), Eriksson a Pytlíková (2004), Trexima 

(2013), či Úřad vlády (2014)].  

Vypořádání odsouhlasil JUDr. Čáp (SČMVD). 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Popis Vypořádání 

jejich propouštění, vlivem uzavírání prodejen, případně ke 

snižování jejich výdělků v důsledku zkracování pracovních 

úvazků a následně s dopadem na sociální situaci jejich rodin. 

V roce 2016 se očekává uzavření 55 až 57 prodejen (dojde 

k ukončení pracovního poměru s cca 75 zaměstnanci) a v roce 

2017 se očekává uzavření cca 64 prodejen (a dojde k ukončení 

pracovního poměru s cca 100 zaměstnanci). V obou případech se 

jedná většinou o jednomístné prodejny. Stávající snaha řešit 

tento problém zkrácením pracovních úvazků (jejichž počet je 

k dnešnímu dni 2692) bude do budoucna velmi omezená, 

vzhledem k uvedeným dopadům zdravotního pojištění na 

zaměstnance pracující na zkrácený úvazek. 

V této souvislosti není bez zajímavosti, že v některých zemích 

(včetně zemí EU) není minimální mzda zákonem vůbec 

definována (např. Itálie, Dánsko, Švédsko, Finsko, Norsko, 

Island, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Singapur, Hongkong, SAE, 

atd.). Ve Skandinávii je často minimální mzda stanovena 

dohodou se zaměstnavatelem v kolektivní smlouvě, což je 

přístup, který by mohl být využitelný i v České republice (např. 

stanovením nejnižší možné úrovně právním předpisem – ovšem 

nikoliv v nereálné úrovni 11.000,- Kč – s další úpravou 

v kolektivní smlouvě vyššího stupně). 

Hospodářská 

komora České 

republiky 

Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) 

opakovaně zdůrazňuje, že neustálá a nepředvídatelná změna 

legislativy působí podnikatelům obrovské problémy a dodatečné 

systémové náklady, které jsou často výrazně větší než samotná 

změna. Nyní má třetí rok po sobě dojít ke změně legislativy 

v této oblasti, navíc se má jednat o nárůst za poslední roky 

nejvyšší,  

V relativním vyjádření půjde meziročně o 11,1% zvýšení. 

Zvyšování minimální mzdy znamená nejen samotné zvyšování 

mzdových nákladů firem, ale i zvýšenou administrativu s tím 

spojenou. 

Neakceptováno. 

Částečně nad rámec návrhu. 

Rozpor. 
Vláda ve svém Programovém prohlášení 

deklarovala, že jejím cílem je přiblížit výši 

minimální mzdy 40 % průměrné mzdy. 

Přijetím navrhované změny bude podíl hrubé 

minimální a průměrné mzdy podle 

předpokladů v roce 2017 činit 38,2 %. 

K otázce obslužnosti venkova podotýkáme, že 

zvyšování minimální mzdy dle současných 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Popis Vypořádání 

To ohrožuje konkurenceschopnost firem v globálním měřítku, a 

tím i celou ekonomiku a růst HDP. V důsledku regulace navíc 

může dojít k podvázání možnosti firem nabírat nové 

zaměstnance, a v horším případě, i k jejich propouštění či 

vyhnání z legálního sektoru a/nebo k jejich nahrazení stroji. 

Dopady budou navíc nerovnoměrné, a to především na některé 

sektory či regiony. 

Z podnětů členské základny HK ČR též vyplývá, že zvýšení 

minimální mzdy může mít za následek snižování obslužnosti 

venkova. Například pro malé venkovské prodejny (často 

jednomístné), které jsou již dnes na hranici rentability či jsou 

dočasně nerentabilní, může být navrhované zvýšení minimální 

mzdy skutečně likvidační. V tomto kontextu je třeba poukázat na 

skutečnost, že venkovské prodejny často představují významný 

sociální aspekt pro zajištění základní obslužnosti venkova. 

Obecně napříč obory vnímá HK ČR dále jako velmi 

problematický institut zaručené mzdy, který je pro mnohé 

podnikatele palčivější než minimální mzda. Minimální mzdou je 

odměňováno relativně nízké procento zaměstnanců. 

V jednotlivých skupinách, u nichž jsou stanoveny nejnižší 

úrovně zaručené mzdy, je však odměňována velká skupina 

zaměstnanců. V praxi se tato změna projeví často snížením 

nenárokové složky mzdy, zaměstnanci tak v úhrnu faktické 

„zvýšení“ mzdy nepocítí. Dalším možným efektem regulace, 

souvisejícím navíc s vysokými sociálními odvody, je pobídka 

k transformaci zaměstnaneckých pracovních smluv do nákupu 

služeb od „podnikatelů“, popř. k rozšíření šedé ekonomiky. 

V současnosti k nárůstu mezd přitom samovolně dochází a bude 

k němu docházet. Celkem 60 % respondentů na naši pravidelnou 

anketu Barometr z řad firem plánuje v roce 2017 zvyšovat platy 

svých zaměstnanců, u velkých firem je to dokonce 80 %. Tento 

růst přitom může mít i vyšší tempo než plánované zvýšení 

minimální mzdy. Je tak otázkou, zda zvyšování minimální mzdy 

zjištění na zaměstnanost zásadní negativní vliv 

nemá [viz. studie k danému tématu Gottvald a 

kol. (2002), Eriksson a Pytlíková (2004), 

Trexima (2013), či Úřad vlády (2014)]. 

Existence institutu zaručené mzdy se odvíjí od 

nutnosti diferencovat odměnu za práci podle 

její namáhavosti, odpovědnosti a složitosti, což 

je jeden z aspektů spravedlivého odměňování. 

Jiná koncepce minimální a zaručené mzdy by 

vyžadovala změnu zmocnění v zákoníku práce, 

což je ovšem mimo rámec předkládané změny 

nařízení vlády. 

Stejně tak otázka sociálního a zdravotního 

pojištění přesahuje věcný rámec navrhovaných 

legislativních změn. 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Popis Vypořádání 

není spíše zneužitím politické moci a populistickým krokem. 

Usilujeme proto o odpolitizování minimální mzdy a 

nastavení systematického, objektivnějšího z hlediska 

časování a transparentního řešení jejích změn, a to ve vztahu 

k reálnému výkonu národní ekonomiky a s ohledem na 

očekávaný budoucí vývoj hospodářství. Zejména změnu 

způsobu určování minimální mzdy směrem k vyšší 

transparentnosti považujeme do budoucna za prioritní. Ošetřeno 

by mělo být například i to, aby nemohl být překračován předem 

stanovený mezní poměr minimální mzdy ku mzdě průměrné. 

V souvislosti se zjevným záměrem vlády regulatorními nástroji 

vytvářet tlak na všeobecné zvyšování mezd by jistě stálo za to 

věnovat pozornost odvodům zaměstnavatelů na sociální a 

zdravotní pojištění, které jsou ve srovnání s ostatními zeměmi 

EU velmi vysoké, a snižují tak mezinárodní 

konkurenceschopnost České ekonomiky. 

Konfederace 

zaměstnavatelský-

ch a 

podnikatelských 

svazů 

Obecně k předloženému návrhu KZPS ČR vyjadřuje zásadní 

nesouhlas se skokovým a plošným zvýšením minimální mzdy. 

Takovýto zásadní krok by měl vždy být činěn v dohodě 

sociálních partnerů a s přihlédnutím k ekonomické situaci 

v rámci jednotlivých sektorů a regionů (včetně zohlednění 

specifické problematiky venkova). Důvodem, proč nelze 

považovat za správné stanovení jednotné sazby minimální mzdy 

a minimálních mzdových tarifů pro všechny obory činnosti, je 

existence propastných rozdílů mezi výdělkovou úrovní oborů s 

významnou přidanou hodnotou a oborů, které jsou pod silným 

globálním konkurenčním tlakem a důvodem nízkých mezd je 

zde zájem na samotném udržení takových pracovních míst. Při 

zvažování záměru na zvyšování minimální mzdy je třeba vzít 

v úvahu nejenom existující rozdíly v odvětvích a regionech, ale 

také související dopady. Situace vznikla špatnou strategií 

rozvoje průmyslu a služeb v ČR, nemůže ji vyřešit pouhý tlak na 

zaměstnavatele, ale změna této strategie, což je dlouhodobá 

Neakceptováno. 

Rozpor. 
Vláda ve svém Programovém prohlášení 

deklarovala, že jejím cílem je přiblížit výši 

minimální mzdy 40 % průměrné mzdy. 

Přijetím navrhované změny bude podíl hrubé 

minimální a průměrné mzdy podle 

předpokladů v roce 2017 činit 38,2 %. 

Dále je nutné zdůraznit, že současná koncepce 

minimální a zaručené mzdy vyplývající ze 

zmocnění zákoníku práce odvětvovou 

a územní diferenciaci neumožňuje. Pro její 

realizaci by bylo nutné revidovat příslušná 

ustanovení zákoníku práce, což je nad rámec 

navrhované změny nařízení vlády. 

Institut minimální mzdy představuje podle 

současného pojetí všeobecný nejnižší standard 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Popis Vypořádání 

záležitost.  

Jako příklad negativních dopadů lze uvést stávající systém 

výpočtu minimálního vyměřovacího základu zdravotního 

pojištění pro zaměstnance, který je stanoven taxativně (s % 

rozdělením na zaměstnance 4,5 % a zaměstnavatele 9 %) a 

znevažuje pracovníky na zkrácené pracovní úvazky. 

Zaměstnanci, kteří si na poloviční úvazek sice vydělají např. 

7 000,- Kč/měs., což překračuje minimální mzdu,  jsou však za 

zkrácený pracovní úvazek „potrestáni“ tomu odpovídajícím 

krácením mzdy – povinností doplatit si „ze svého“ až do výše 

minimálního vyměřovacího základu zdravotní pojištění. 

Z hlediska např. obchodní obslužnosti venkova, vede zvyšování 

minimální mzdy k pravému opaku – k negativním dopadům na 

zaměstnance – jejich propouštění, vlivem uzavírání prodejen, 

restaurací, či provozoven služeb, případně ke snižování jejich 

výdělků v důsledku zkracování pracovních úvazků. 

V této souvislosti není bez zajímavosti, že v některých zemích 

(včetně zemí EU) není minimální mzda zákonem vůbec 

definována (např. Itálie, Dánsko, Švédsko, Finsko, Norsko, 

Island, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Singapur, Hongkong, SAE, 

atd.). Ve Skandinávii je často minimální mzda stanovena 

dohodou se zaměstnavatelem v kolektivní smlouvě, což je 

přístup, který by mohl být využitelný i v České republice (např. 

stanovením nejnižší možné úrovně právním předpisem – ovšem 

nikoliv v nereálné úrovni 11.000,- Kč – s další úpravou 

v kolektivní smlouvě vyššího stupně). 

odměny za práci. 

Otázka nákladů na zdravotní pojištění je nad 

rámec dotčené problematiky a spadá do gesce 

Ministerstva zdravotnictví. 

Podotýkáme, že zvyšování minimální mzdy 

dle současných zjištění na zaměstnanost 

zásadní negativní vliv nemá [Gottvald a kol. 

(2002), Eriksson a Pytlíková (2004), Trexima 

(2013), či Úřad vlády (2014)]. 

Místopředseda 

vlády pro vědu, 

výzkum a inovace 

Požadujeme iniciovat opětovné projednání zvýšení minimální 

mzdy od 1. 1. 2017 v rámci Rady hospodářské a sociální dohody 

ČR za účelem dosažení shody všech sociálních partnerů. 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že o zvýšení minimální mzdy má vláda ČR 

principiálně rozhodovat až na základě shody sociálních partnerů 

v tripartitě. 

Neakceptováno. 
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. 
S ohledem na rozdílné požadavky sociálních 

partnerů ohledně rozdílu zvýšení úrovně 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Popis Vypořádání 

minimální mzdy předkládá MPSV 

kompromisní návrh v souladu s cíli 

Programového prohlášení vlády. 

Připomínkové místo na připomínce netrvá. 

Svaz průmyslu a 

dopravy České 

republiky 

Největší sektory ekonomiky nemají zásadní problém s výší 

minimální mzdy (pozn. zvýšení se může promítnout do 

firemního nastavení příplatků za práci ve ztíženém pracovním 

prostředí a při nákupu služeb zabezpečovaných 

nekvalifikovanou pracovní silou). Ale dopad navrhovaného 

skokového navýšení minimální mzdy bude citelný pro sektory 

služeb – např. pohostinství, bezpečnostní služby, odvětví 

zemědělství.   

V současné době činní poměr minimální mzdy k průměrné mzdě 

35,9%, což ve srovnání s ostatními evropskými státy je opravdu 

nejméně.  

SP ČR proto nezpochybňuje nutnost zvyšování minimální mzdy 

a její přiblížení se 40% průměrné mzdy, ale problém spatřuje 

jednoznačně v tempu – jak rychle a do kdy má být dosaženo 

zmíněných 40%. Tempo zvyšování minimální mzdy by mělo být 

nižší, vždyť zvýšení o 1.100,- Kč znamená zvýšení cca o 11%, u 

OZP dokonce přes 18 %.  

Proto navrhujeme zvýšení o 700,- Kč, tj. 7%, což je pro firmy 

s vysokým podílem mzdových nákladů a nižšími mzdami 

akceptovatelné. Od minimální mzdy se odvíjí výše zaručených 

mezd, což jsou další mzdové náklady a je třeba vnímat i 

odvodové zatížení, které je s růstem mezd spojeno a patří na 

rozdíl od nízké úrovně MM v evropských státech k nejvyšším.   

Zároveň SP ČR požaduje, aby po dosažení úrovně 40% 

k průměrné mzdě byl podíl tento podíl zafixován. 

Neakceptováno. 

Rozpor. 
Míra zvýšení vychází z Programového 

prohlášení vlády, kde je deklarován cíle 

přiblížit výši minimální mzdy 40 % průměrné 

mzdy. Vyšší navyšování v posledních letech je 

zároveň reakcí na předchozí stagnaci výše 

minimální mzdy. Přijetím navrhované změny 

bude podíl hrubé minimální a průměrné mzdy 

podle předpokladů v roce 2017 činit 38,2 %. 

 

Ministerstvo 

kultury 

Požadujeme, aby dopady mzdové politiky na rozpočet 

Ministerstva kultury byly kompenzovány Ministerstvem financí 

formou odpovídajícího navýšení rozpočtu Ministerstva kultury, 

neboť v něm aktuálně nejsou prostředky pro krytí těchto nákladů 

Neakceptováno. 

Rozpor. 
Navýšení finančních prostředků a limitů 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Popis Vypořádání 

(jen pro rok 2017 budou náklady na navýšení doplatku do 

minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy 

v příspěvkových organizacích kapitoly 334 – MK činit 

5 248 078 Kč). Proto navrhujeme úpravu a doplnění bodu II 

návrhu usnesení vlády k předmětnému materiálu tak, že bude 

1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí 

uloženo zajistit navýšení finančních prostředků a limitů 

mzdových nákladů ve výši odpovídající dopadům novely 

nařízení vlády na jednotlivé kapitoly. 

mzdových nákladů ve výši odpovídající 

dopadům novely nařízení vlády č. 567/2006 

Sb. bude zabezpečeno v rámci stávajícího 

objemu prostředků na platy příslušné kapitoly 

státního rozpočtu na rok 2017 a léta 

následující. 

 

K čl. I bodu 4 Družstevní 

asociace České 

republiky 

Jde-li o návrh na úplné zrušení výjimek dle § 4 (čl. I bod 4 

návrhu), je možno toto akceptovat pouze za podmínky částečné 

kompenzace ekonomických dopadů formou zvýšení příspěvku 

dle § 78 zákona o zaměstnanosti (minimálně v  částce 700,- Kč 

měsíčně pro rok 2017). Důvodem je stav, kdy řada 

zaměstnavatelů více než 50% OZP zaměstnává na 

nekvalifikovaných pracích významný podíl invalidních 

důchodců s velmi nízkým pracovním potenciálem, jejichž 

zaměstnání je na hranici se sociálně pracovní terapií. Nemá tedy 

vlastní zdroje pro krytí dopadu zvýšení mzdových nároků 

nepodložených produktivitou a byla by nucena ty zaměstnance, 

kteří objektivně nejsou schopni zvýšit produktivitu práce, 

postupně uvolnit. Dalším důvodem je opomíjený fakt, že 

související zvýšení minimálních mzdových tarifů i v ostatních 

mzdových stupních (u zaměstnavatelů s průměrnou mzdou jen 

málo přesahující minimální mzdu) vyvolá sekundární mzdové 

nároky, popřípadě bude mít devastující účinky na diferenciaci 

mezd a motivaci zaměstnanců. 

Vysvětleno. 

Nad rámec návrhu. 

Jak uvedeno i v důvodové zprávě k návrhu 

nařízení, požadavek na zvýšení tohoto 

příspěvku Ministerstvo práce a sociálních věcí 

podporuje a měl by být zohledněn v některé 

z připravovaných novel zákona 

o zaměstnanosti. 

S účinností od 1. ledna 2017 se předpokládá 

zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením o 700 Kč. Tato 

změna je ovšem z legislativního hlediska 

předmětem samostatné novely zákona a je tak 

mimo věcný rámec navrhované změny nařízení 

vlády. 

(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). 

Vypořádání odsouhlasil JUDr. Čáp (SČMVD). 
Hospodářská 

komora České 

republiky 

HK ČR vnímá skutečnost, že navržená změna vyplývá 

z Programového prohlášení vlády. Postrádáme však důkladnou 

ekonomickou analýzu dopadů navýšení hranice minimální mzdy 

pro OZP. Jde o to, že v současné fázi hospodářského cyklu, kdy 

Neakceptováno. Částečně vysvětleno.  

Nad rámec návrhu. 
Jak uvedeno i v důvodové zprávě k návrhu 

nařízení, požadavek na zvýšení tohoto 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Popis Vypořádání 

česká ekonomika pociťuje relativní nedostatek pracovních sil, 

zaměstnavatelé aktivně poptávají potenciální zaměstnance i mezi 

OZP a další státem asistovaná stimulace tak není nutná. Na 

druhé straně subjektivní motivace OZP přijmout zaměstnání 

nemusí být vždy finančního charakteru, leckdy jde naplnění 

nemateriální potřeby být užitečný, získat sebevědomí či větší 

společenskou prestiž. HK ČR sdružuje zaměstnavatele, kteří 

zaměstnávají OZP a mají obavy, jak budou ekonomicky schopni 

od 1. ledna 2017 plnit nové povinnosti ve vztahu k minimální 

mzdě. Z nám dostupných údajů vyplývá, že počet OZP (včetně 

osob zdravotně znevýhodněných) přesahuje v letošním roce 400 

tisíc osob. Na chráněném trhu práce (s participací převážně 

malých a středních zaměstnavatelé) je jich cca 30 tisíc. 

Je-li z pohledu státu prioritou zatraktivnit vykonávání 

ekonomické aktivity hendikepovanými spoluobčany, nemůže 

plnění takového celospolečenského úkolu přikázat výhradně 

k tíži konkrétně dotčených zaměstnavatelů hendikepovaných 

osob, ale musí stejně jako v případě jiného veřejného zájmu 

použít všeobecné rozpočtové prostředky, získané plošně od 

všech daňových poplatníků. Při úvahách o realizaci takové 

priority je (i) ji nutno poměřovat v konkurenci jiných priorit, (ii) 

brát ohled na dlouhodobě neudržitelnou strukturu rozpočtových 

výdajů, kde tempo mandatorních sociálních výdajů předbíhá růst 

celkových výdajů a (iii) analyzovat efektivní adresnost 

konkrétního rozpočtového transferu, který chce stát k řešení 

priority použít. Z praktických zkušeností členů HK ČR vyplývá, 

že tím, kdo ze sociálního transferu nejvíce těží, nemusí být 

subjekt obmyšlený zákonodárcem. Například se v praxi stává, že 

firmy, jimž byl jako zaměstnavatelům OZP vyplacen příspěvek, 

jsou svými odběrateli nuceni snižovat cenu své produkce 

v přímé návaznosti na výši příspěvku, takže fakticky je transfer 

inkasován odběratelem.  

Vypořádá-li se navrhovatel s výše uvedenými aspekty navýšení 

příspěvku Ministerstvo práce a sociálních věcí 

podporuje a měl by být zohledněn v některé 

z připravovaných novel zákona 

o zaměstnanosti. 

S účinností od 1. ledna 2017 se předpokládá 

zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením o 700 Kč. Tato 

změna je ovšem z legislativního hlediska 

předmětem samostatné novely zákona a je tak 

mimo věcný rámec navrhované změny nařízení 

vlády. 

(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). 

Otázka sociálních transferů v rámci výdajové 

struktury státního rozpočtu rovněž přesahuje 

rámec navrhovaných změn. 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Popis Vypořádání 

hranice minimální mzdy pro OZP, měl by souběžně se změnou 

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, novelizovat i příslušná ustanovení zákona 

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

především ustanovení § 78, které upravuje výši příspěvku 

zaměstnavatelům OZP. Je při tom žádoucí, aby oba právní 

předpisy nabyly účinnosti současně. 

Například na základě propočtů dopadů navýšení minimální 

mzdy na zvažovaných 11. 000,- Kč  

v chráněných dílnách textilního a oděvního průmyslu je 

přiměřené navýšit příspěvek na podporu zaměstnávání OZP 

formou částečné úhrady vynaložených prostředků na mzdy nebo 

platy a dalších nákladů z maximální výše 8. 000,- Kč na 9. 100,- 

Kč. Takovéto navýšení by pokrylo náklady chráněných dílen, 

vyvolané zvýšením minimální mzdy na 11. 000,- Kč. 

Konfederace 

zaměstnavatelský-

ch a 

podnikatelských 

svazů 

K čl. I bodu 4 je třeba konstatovat, že jde-li o návrh na úplné 

zrušení výjimek dle § 4, je možno toto akceptovat pouze za 

podmínky částečné kompenzace ekonomických dopadů formou 

zvýšení příspěvku dle § 78 zákona o zaměstnanosti (minimálně 

v  částce 700,- Kč měsíčně pro rok 2017). Důvodem je stav, kdy 

řada zaměstnavatelů více než 50% OZP zaměstnává na 

nekvalifikovaných pracích významný podíl invalidních 

důchodců s velmi nízkým pracovním potenciálem, jejichž 

zaměstnání je na hranici se sociálně pracovní terapií. Nemá tedy 

vlastní zdroje pro krytí dopadu zvýšení mzdových nároků 

nepodložených produktivitou a byla by nucena ty zaměstnance, 

kteří objektivně nejsou schopni zvýšit produktivitu práce, 

postupně uvolnit. Dalším důvodem je opomíjený fakt, že 

související zvýšení minimálních mzdových tarifů i v ostatních 

mzdových stupních (u zaměstnavatelů s průměrnou mzdou jen 

málo přesahující minimální mzdu) vyvolá sekundární mzdové 

Vysvětleno. 

Nad rámec návrhu. 
Jak uvedeno i v důvodové zprávě k návrhu 

nařízení, požadavek na zvýšení tohoto 

příspěvku Ministerstvo práce a sociálních věcí 

podporuje a měl by být zohledněn v některé 

z připravovaných novel zákona 

o zaměstnanosti. 

S účinností od 1. ledna 2017 se předpokládá 

zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením o 700 Kč. Tato 

změna je ovšem z legislativního hlediska 

předmětem samostatné novely zákona a je tak 

mimo věcný rámec navrhované změny nařízení 

vlády. 

(I v roce 2016 byly navýšeny příspěvky na 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Popis Vypořádání 

nároky, popřípadě bude mít devastující účinky na diferenciaci 

mezd a motivaci zaměstnanců. 

podporu zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením v zákoně o zaměstnanosti v úhrnné 

výši o 1 500 Kč na jednu osobu měsíčně). 

 

Ministerstvo 

financí 

Upozorňujeme, že Ministerstvo financí nebude souhlasit s tím, 

aby nárůst minimální mzdy zaměstnanců s omezeným 

pracovním uplatněním byl kompenzován zvýšením příspěvku na 

podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Neexistuje přímá vazba mezi zvyšováním minimální mzdy a 

§ 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, podle kterého se 

zaměstnavatelům zaměstnávajícím na chráněných pracovních 

místech více než 50% osob se zdravotním postiženým 

z celkového počtu jejich zaměstnanců poskytuje příspěvek na 

podporu zaměstnávání těchto osob, a to formou částečné úhrady 

vynaložených prostředků na mzdy nebo platy a dalších nákladů. 

V roce 2016 byly již navýšeny příspěvky na podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením celkem o 1 500 Kč 

měsíčně na jednu osobu. 

Výše vynaložené podpory pro zaměstnavatele zaměstnávající na 

chráněném pracovním místě více než 50% osob se zdravotním 

postižením činila v roce 2015  4,3 mld. Kč. V roce 2016 je ve 

chváleném rozpočtu vyčleněna částka 4,7 mld. Kč a pro rok 

2017 je navrhováno 4,9 mld. Kč. 

Neakceptováno. 

Připomínka nad rámec návrhu. 
S účinností od 1. ledna 2017 se předpokládá 

zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením o 700 Kč. Tato 

změna je ovšem z legislativního hlediska 

předmětem samostatné novely zákona a je tak 

mimo věcný rámec navrhované změny nařízení 

vlády. 

Místopředseda 

vlády pro vědu, 

výzkum a inovace 

Požadujeme zrušení sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně 

zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance 

podmínit zvýšením příspěvku na podporu zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením. 

Vysvětleno. 

Nad rámec návrhu. 
V důvodové zprávě k návrhu nařízení je 

uvedeno, že požadavek na zvýšení tohoto 

příspěvku Ministerstvo práce a sociálních věcí 

podporuje a měl by být zohledněn v některé 

z připravovaných novel zákona 

o zaměstnanosti. 

S účinností od 1. ledna 2017 se předpokládá 

zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADXFD3WY)



12 
 

Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Popis Vypořádání 

osob se zdravotním postižením o 700 Kč. Tato 

změna je ovšem z legislativního hlediska 

předmětem samostatné novely zákona a je tak 

mimo věcný rámec navrhované změny nařízení 

vlády. 

Nad rámec 

návrhu 

Českomoravská 

konfederace 

odborových svazů 

V § 6 odst. 2 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 se doplňuje nové 

písmeno l), které zní: 

„l) práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném 

nebo nepřetržitém pracovním režimu.“ 

Odůvodnění: 

ČMKOS upozorňuje, že zaměstnanci podnikatelského sektoru 

pracující ve směnném režimu jsou oproti zaměstnancům 

nepodnikatelského sektoru pracujícím také ve směnném režimu 

znevýhodněni tím, že jim není právním předpisem přiznán 

zvláštní příplatek za směnnost podle ustanovení § 129 zákoníku 

práce ve spojení s ustanovením § 8 nařízení vlády 

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě. Toto je nejmarkantnější v těch 

odvětvích, ve kterých dva zaměstnanci vykonávají stejnou práci, 

ale jejich ohodnocení mzdou nebo platem je závislé pouze na 

právní formě jejich zaměstnavatele (tzv. nepodnikatelský sektor, 

tj. především příspěvkové organizace a tzv. podnikatelský 

sektor, tj. obchodní korporace). Tato situace je typická např. 

právě pro oblast zdravotnictví a sociální péče. 

Výkon práce ve směnném režimu je spojen s mimořádnými 

obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a 

z opatření k jejich snížení nebo odstranění. Z toho důvodu by 

také za práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, 

třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu měl být 

zaměstnancům odměňovaným mzdou poskytován příplatek ke 

Neakceptováno. 

Nad rámec návrhu. 
Uvedený požadavek věcně přesahuje rozsah 

změn dotčeného nařízení vlády. Případné 

rozšíření mzdových nároků vyplývající z práce 

ve směnném režimu musí být v první řadě 

projednáno s dotčenými subjekty odborně 

posouzeno.  
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Popis Vypořádání 

mzdě ve výši nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy. 

Zavedení příplatku za směnnost i pro zaměstnance pracující 

v podnikatelském sektoru se tak může podílet na řešení 

personální krize nejen v oblasti zdravotnictví a sociální péče, ale 

i v jiných odvětvích. 

K odůvodnění Ministerstvo 

financí 

Předkladatel z dat Informačního systému o platu (ISP) odhaduje 

u zaměstnanců odměňovaných platem dopad v roční výši 

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. Tyto 

dopady se nám jeví zcela nadsazené a ani částečně neodpovídají 

odhadům Ministerstva financí. Požadujeme vysvětlení způsobu 

výpočtu těchto údajů ze strany MPSV. 

Vysvětleno. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí využívá 

pro účely zjištění finančních nákladů 

kalkulátor, který vznikl v rámci projektu 

Technologické agentury č. TD010171 Vliv 

institutu minimální mzdy na sociálně 

ekonomický vývoj ČR. Kalkulátor vychází 

z četnosti zaměstnanců na úrovni základní 

sazby minimální (zaručené) mzdy a četnosti 

nízkovýdělkových zaměstnanců. 

Požadujeme v materiálu (především Důvodové zprávě a 

Závěrečné zprávě RIA) explicitně uvést, že veškeré dodatečné 

náklady spojené s růstem minimální mzdy budou v oblasti platů 

financovaných ze státního rozpočtu zabezpečeny v rámci 

stávajících parametrů v platové oblasti státního rozpočtu. 

Akceptováno jinak. 
V usnesení k materiálu se členům vlády a 

vedoucím ostatních ústředních orgánů státní 

správy ukládá zabezpečit navrhované zvýšení 

minimální mzdy v rámci stávajícího objemu 

prostředků na platy příslušné kapitoly státního 

rozpočtu na rok 2017 a léta následující. 

Ministerstvo 

obrany 

Požadujeme doplnění odůvodnění o způsob pokrytí 

rozpočtových dopadů předloženého návrhu včetně dopadu do 

rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany. 

Odůvodnění: Navrhované zvýšení bude znamenat nutnost 

zvýšení služebního tarifu vojáků z povolání v hodnosti vojín, 

vojín čekatel a svobodník čekatel a v návaznosti na zvýšení 

těchto tarifů bude nutné zvýšit služební tarify pro ostatní 

hodnosti v hodnostním sboru čekatelů tak, aby byla zachována 

zákonem stanovená diferenciace služebních tarifů v závislosti na 

složitosti, odpovědnosti a namáhavosti požadované služby (§ 6 a 

§ 68 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění 

Neakceptováno. 

Rozpor. 
Navýšení finančních prostředků mzdových 

nákladů ve výši odpovídající dopadům novely 

nařízení vlády č. 567/2006 Sb. bude 

zabezpečeno v rámci stávajícího objemu 

prostředků na platy příslušné kapitoly státního 

rozpočtu na rok 2017 a léta následující. 
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pozdějších předpisů). Úprava služebních tarifů se tak týká 1368 

vojáků z povolání a představuje nekalkulované vícenáklady v 

prostředcích na služební platy v roce 2017 ve výši, včetně 

souvisejících výdajů, cca 15 mil. Kč. 
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Doplňující statistické údaje připomínkového řízení: 

Bez připomínek: 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ministerstvo spravedlnosti 

Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo zahraničních věcí 

Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstvo zemědělství 

Úřad vlády ČR - Vedoucí Úřadu vlády 

Asociace samostatných odborů 

Bezpečnostní informační služba 

Česká národní banka 

Český báňský úřad 

Český statistický úřad 

Český telekomunikační úřad 

Český úřad zeměměřičský a katastrální 

Kancelář prezidenta republiky 

Konfederace umění a kultury 

Krajský úřad Jihočeského kraje 

Krajský úřad Jihomoravského kraje 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Krajský úřad Královehradeckého kraje 

Krajský úřad Libereckého kraje 

Krajský úřad Olomouckého kraje 

Krajský úřad Pardubického kraje 

 

 

 

 

Krajský úřad Plzeňského kraje 

Krajský úřad Středočeského kraje 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

Krajský úřad Zlínského kraje 

Národní bezpečnostní úřad 

Nejvyšší kontrolní úřad 

Správa státních hmotných rezerv 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Svaz měst a obcí 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Úřad průmyslového vlastnictví 

Národní rada osob se zdravotním postižením 

Asociace pro kolektivní vyjednávání 

 

Připomínky nezaslali: 

 

KML Úřad vlády ČR - Ministr a předseda Legislativní rady vlády 

Agrární komora České republiky 

Asociace krajů 

Česká lékařská komora 

Energetický regulační úřad 

Generální inspekce bezpečnostních sborů 

Hlavní město Praha 

Kancelář Poslanecké sněmovny 

Kancelář Senátu 
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Kancelář veřejného ochránce práv 

Krajský úřad Kraje Vysočina 

Sdružení místních samospráv ČR 

Unie zaměstnavatelských svazů ČR 

Zemědělský svaz ČR 

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy 

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 

 

Pouze doporučující připomínky zaslali: 

 

Ministerstvo životního prostředí 

Úřad vlády ČR - Odbor kompatibility 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
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