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VI. 

Vypořádání 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. 

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 28. srpna do 17. září 2018. Materiál byl zaslán celkem na 70 připomínkových míst. 
Stanovisko zaslalo celkem 52 připomínkových míst. Připomínky nezaslalo celkem 18 připomínkových míst. Stanovisko bez 
připomínek zaslalo 35 připomínkových míst. Připomínky vzneslo celkem 17 připomínkových míst, z toho 15 připomínkových míst 
vzneslo zásadní připomínky a 2 připomínková místa pouze doporučující připomínky. Doporučujícím připomínkám tam, kde to bylo 
možné, bylo vyhověno. Pokud jde o zásadní připomínky a připomínky podstatné povahy, jsou vypořádány následujícím způsobem: 

Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

Obecně k návrhu 
Obecně 
k návrhu 
 
 
 
 
 
 
Obecně k 
návrhu 
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo 
financí 
 

Do návrhu usnesení vlády požadujeme zařadit nový bod, kterým 
bude členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů 
státní správy uloženo zabezpečit navrhované zvýšení 
minimální mzdy v rámci stávajícího objemu prostředků na 
platy příslušné kapitoly státního rozpočtu na rok 2019 a léta 
následující, tedy věcně analogicky  s  bodem  II./2. usnesení  
vlády  č. 570/2017 ze dne 21. srpna 2017. 
 
Vzhledem k níže uvedeným zásadním připomínkám zásadně 
nesouhlasíme se zvýšením minimální mzdy na úroveň 13 700 
Kč, tj. o 1 500 Kč. Navrhujeme kompromisní řešení, a to 
zvýšení minimální mzdy o 1 000 Kč na 13 200 Kč. Při tomto 
nárůstu o 8,2 %, s nímž počítá mj. makroekonomický rámec 
státního rozpočtu, by se průměrná mzda měla podle rozpočtové 
predikce zvýšit o 8 %. Díky tomu dojde k pozvolnějšímu 
zvyšování poměru minimální a průměrné mzdy. 

Akceptováno. 
Doplněno. 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Na jednání sociálních partnerů se zástupci 
vládní koalice konaného dne 14. 11. 2018 
došlo ke kompromisní dohodě, na základě 
které bude minimální mzda v roce 2019 
navýšena o  částku 1 150 Kč měsíčně.  
Dále uvádíme, že podle Makroekonomické 
predikce MF (červenec 2018) by měla relace 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Razantní zvyšování minimální mzdy (podle návrhu o 12,3 %) 
může být hrozbou pro konkurenceschopnost českých firem, 
protože je doprovázeno růstem výdělků i v pásmech nad 
minimální mzdou a výrazně převyšuje nárůst produktivity práce. 
Vysoké růsty mezd u nízkokvalifikovaných pracovníků se 
přenáší dále do ostatních vyšších mezd (jednak v důsledku růstu 
zaručené mzdy, jednak firma neponechá podobné ocenění práce 
u místa s vyšším požadavkem na kvalifikaci). 
    Přestože řada velkých podniků unese břemeno navýšení 
minimální mzdy, drobné firmy (např. v textilním průmyslu či 
malé podniky mimo velká města) mohou začít omezovat výrobu 
a propouštět, případně zaměstnávat „načerno“ či více využívat 
švarcsystém nebo jiné formy neplnohodnotného zaměstnávání 
(Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní činnosti). 
     Je potřeba vzít v úvahu, že průměrná mzda je silně ovlivněna 
výdělky v bohatších regionech, zejména v Praze a Středočeském 
kraji. Pokud bychom uvažovali ČR bez těchto regionů, poměr 
minimální a průměrné mzdy by v 1. čtvrtletí 2018 přesáhl 44 %, 
se zahrnutím všech krajů přitom činil  40,3 %. 
     Z hlediska životní úrovně obyvatel je podstatná čistá, nikoliv 
hrubá mzda. V případě bezdětného poplatníka přitom poměr 
čisté minimální mzdy k průměrné (čisté) mzdě v 1. čtvrtletí 2018 
přesahoval 45 % a v některých regionech dokonce 50 %. V 
případě, že poplatník uplatňoval slevu na dani na 1 vyživované 
dítě, pak tento poměr v ČR činil 48,5 % a v některých regionech 
se blížil 55%. 
      Předkládací zpráva uvádí: „Tento návrh více zohledňuje 
současný ekonomický vývoj, předpokládaný růst mezd a 
spotřebitelských cen a příznivou prognózu relevantních 
makroekonomických ukazatelů pro roky 2018 a 2019“. 
Hospodářský růst by měl podle konsensu predikcí v letošním i 
příštím roce zpomalovat a rizika predikce jsou spíše směrem 

minimální a průměrné mzdy činit v roce 2018 
přibližně 38,2 %. Při zvýšení minimální mzdy 
o 1 000 Kč na 13 200 Kč by (dle 
Makroekonomické predikce MF) v roce 2019 
činila relace 38,4 %. Návrh MF by zvýšil relaci 
pouze o 0,2 p. b., což není dostatečné. 
Minimální mzda v ČR by tak nadále patřila 
k nejnižším v EU. 
MF ve své připomínce nesrovnává 
produktivitu s náklady, ale srovnává pouze dva 
meziroční indikátory mezi sebou. Takovéto 
srovnání neukazuje, jestli jsou mzdy na 
správné úrovni k produktivitě, ale jen vývoj 
mezi dvěma roky. MF nijak nezohledňuje, že 
minimální mzda od 1. 1. 2007 do 1. 8. 2013 
nebyla zvýšena, ale produktivita za toto období 
vzrostla. Vzrostla také průměrná mzda a 
inflace. Navíc dle studií Úřadu vlády či 
VÚPSV jsou mzdy v ČR i při zohlednění 
produktivity podhodnoceny zhruba o pětinu 
oproti západoevropským zemím.  
Vzhledem k velké rizikovosti zaměstnávání 
zcela „načerno“, zaměstnavatelé často 
přiznávají jen minimální mzdu a zbytek mzdy 
vyplácejí „načerno“. Takže zvýšení minimální 
mzdy naopak legitimizuje část těchto výdělků. 
Srovnání minimální mzdy ke mzdám, ze 
kterých se účelově vyjme čtvrtina 
populace ČR, je nepřípustně selektivní. V roce 
2017 pobíralo minimální mzdu v Praze a 
Středočeském kraji celkem 42 tis. 
zaměstnanců. To činilo 28 % z celkového 
počtu zaměstnanců s minimální mzdou. 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dolů (především z vnějšího prostředí), silná mzdová motivace je 
tak spíše riziková (nastavení vysoké základny pro budoucí 
období) a proinflační. 
    K Důvodové zprávě, str. 3: Ekonomicko-kriteriální funkce je 
v současnosti velmi omezená. Vlivem napjaté situace na trhu 
práce je motivační efekt minimální mzdy k zapojení osob do 
zaměstnání již značně vyčerpaný, rekordní počet volných 
pracovních míst poukazuje na to, že domácí zdroje pracovní síly 
jsou již prakticky vyčerpány. 
 

Opačným a stejně selektivním argumentem by 
byla relace minimální mzdy k průměrné hrubé 
mzdě v Praze (která v roce 2017 činila pouze 
29,5 %). 
Srovnání čistých mezd nemá nijak vyšší 
vypovídající hodnotu než srovnání hrubých 
mezd. Jen se zvýší relace, ale použitím 
odlišného indikátoru se nijak nezvýší příjem 
zaměstnanců pobírajících minimální mzdu. 
Čistá minimální mzda je stále nižší než hranice 
příjmové chudoby domácnosti jednotlivce. 

Obecně k 
návrhu 

Svaz měst a obcí 
ČR 
 

Při zvýšení základní měsíční sazby minimální mzdy na 13 700 
Kč bude činit absolutní rozdíl proti současnému stavu 1 500 Kč; 
v relativním vyjádření půjde o 12,3 % zvýšení. Základní 
hodinová sazba minimální mzdy ve výši 81,90 Kč v absolutním 
vyjádření představuje zvýšení o 8,70 Kč a v relativním vyjádření 
se jedná o 11,9 % zvýšení. V návaznosti na výše uvedené se 
navrhuje rovněž zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy, tak 
aby byl zachován poměr mezi minimální mzdou a zaručenou 
mzdou  Dle důvodové zprávy lze předpokládat, že by v důsledku 
navrhovaného zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní 
zaručené mzdy došlo k nárůstu ročních mzdových nákladů 
zaměstnavatelů v platové (nepodnikatelské) sféře o cca 1,0 mld. 
Kč (včetně nejnižších úrovní zaručené mzdy) z toho doplatky ze 
státního rozpočtu včetně příslušenství by činily celkem cca 509,3 
mil. Kč, z rozpočtů územních samosprávných celků včetně 
příslušenství celkem cca 391,2 mil. Kč. 
Navýšení minimální mzdy o částku 1 500 Kč a s tím související 
navýšení zaručené mzdy bude mít výrazné dopady do rozpočtů 
územních samosprávných celků. Navyšování výdajů rozpočtů 
územních samosprávných celků nekoresponduje s navýšením 
finančních prostředků určených na samosprávu. Tempo 
navyšování výdajů na platy a jiné povinnosti obcí uložené státem 

Neakceptováno.  
Rozpor. 
Na jednání sociálních partnerů se zástupci 
vládní koalice konaného dne 14. 11. 2018 
došlo ke kompromisní dohodě, na základě 
které bude minimální mzda v roce 2019 
navýšena o  částku 1 150 Kč měsíčně.  
Stejně jako v předchozích letech budou 
náklady vyplývající ze zvýšení minimální 
mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy 
zabezpečeny v rámci stávajících výdajových 
limitů státního rozpočtu, který bude v návrhu 
státního rozpočtu na rok 2019 zvýšen na platy 
o 22,3 mld. Kč. 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

je mnohem vyšší než tempo růstu prostředků určených na 
samosprávu. Obce a města v této souvislosti požadují finanční 
zajištění zvýšených ročních mzdových nákladů ze státního 
rozpočtu. Bez zajištění příslušných finančních prostředků nelze 
souhlasit s navýšením minimální mzdy o 1 500 Kč. 

Obecně k 
návrhu 

Asociace 
samostatných 
odborů 

 Po prostudování návrhu nařízení vlády včetně celé problematiky 
minimální mzdy Předsednictvo Asociace samostatných odborů 
sděluje, že odsouhlasilo nárůst minimální mzdy od 1. 1. 2019 
ve výši 1 000 Kč, s tím, že o tuto částku by měla být 
minimální mzda navýšena každým rokem pro celé funkční 
období současné vlády.  
 

Vysvětleno. 
Na jednání sociálních partnerů se zástupci 
vládní koalice konaného dne 14. 11. 2018 
došlo ke kompromisní dohodě, na základě 
které bude minimální mzda v roce 2019 
navýšena o  částku 1 150 Kč měsíčně.  
Podobně jako MPSV publikuje pravidelně 
prognózu průměrné mzdy rovněž Ministerstvo 
financí. Jeho prognózu lze pro tento účel 
využít jako nestrannou, neboť je nezávislá na 
prognóze MPSV. 
Podle Makroekonomické predikce MF 
(červenec 2018) by měla relace minimální a 
průměrné mzdy činit v roce 2018 přibližně 
38,2 %. Při zvýšení minimální mzdy o 
1 000 Kč na 13 200 Kč by (dle 
Makroekonomické predikce MF) v roce 2019 
činila relace 38,4 %. Návrh ASO by zvýšil 
relaci pouze o 0,2 p. b., což není dostatečné. 
Minimální mzda v ČR by tak nadále patřila 
k nejnižším v EU. 

Obecně k 
návrhu 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 

Zvýšení minimální mzdy může mít řadu negativních důsledků, 
které nejsou řešeny. Například by takto došlo ke zvýšení nákladů 
na sociální služby, aniž by bylo jasné, kdo a z jakých prostředků 
tento rozdíl zaplatí. 
Navíc lze předpokládat, že tento rozdíl v nákladech by byl 
podstatně vyšší, než samotné zvýšení minimální mzdy. 
Zaměstnavatelé musí počítat též se zvýšenými odvody, 

Vysvětleno. 
Stejně jako v předchozích letech budou 
náklady vyplývající ze zvýšení minimální 
mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy 
zabezpečeny v rámci stávajících výdajových 
limitů státního rozpočtu, který bude v návrhu 
státního rozpočtu na rok 2019 zvýšen na platy 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

především však vzroste tlak i na růst ostatních mezd, které se té 
minimálním blíží 
UZS ČR je tedy zásadně proti zvyšování minimální mzdy, 
pokud nebude zároveň jasně řečeno, jak budou řešeny důsledky 
z takového kroku vyplývající. 

o 22,3 mld. Kč. 
 
 

Obecně 
k návrhu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospodářská 
komora České 
republiky 
 

Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) 
s předloženým návrhem zásadně nesouhlasí a apeluje na 
vládu ČR, aby nařízení v této dikci nepřijímala a návrh 
zásadně přepracovala s respektem k pozici podnikatelů, 
jejichž vlastní náklady mají být nařízením regulovány. 
Na existenci institutu minimální mzdy se v zásadě shodují 
zaměstnavatelé, zaměstnanci i odbory. Avšak systém regulace 
minimální mzdy a potažmo zaručené mzdy je podnikatelskou 
obcí dlouhodobě kritizován. Nejsou nastavena předvídatelná a 
ekonomicky zdůvodnitelná kritéria každoročního nárůstu 
sazby minimální mzdy.  
HK ČR nesouhlasí s argumentem, dle kterého se zvýšení 
minimální mzdy považuje za způsob, jak vytvořit rovné 
podmínky mzdové konkurence. Pokud v současné době 
existuje nerovná (především pak ekonomická) situace mezi 
subjekty působícími v daném odvětví, pak se tato nerovnost 
zvýšením minimální mzdy pouze prohloubí. 
Ze všech výše uvedených důvodů považujeme navrhovaný 
nárůst minimální mzdy za naprosto nepřijatelný a požadujeme 
jeho přepracování. V případě, že by předkladatel, i přes 
zásadní obecné připomínky HK ČR, trval na předložení 
návrhu, uplatňujeme konkrétní připomínky (viz 
k jednotlivým ustanovením návrhu). 

Neakceptováno. 
Připomínka nemůže být předmětem rozporu. 
 
Mechanismus automatické a předvídatelné 
valorizace minimální mzdy je součástí jiného 
legislativního návrhu, který se vztahuje 
k zákoníku práce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obecně k 
návrhu 

Ministerstvo 
obrany 

Ministerstvo obrany nepovažuje za vhodné, aby návrh na 
zvýšení minimální mzdy byl předložen na vládu bez dohody 
obou sociálních partnerů. Zvyšování minimální mzdy znamená 
dopad do rozpočtů zaměstnavatelů a nemělo by být navrženo bez 

Vysvětleno. 
Na jednání sociálních partnerů se zástupci 
vládní koalice konaného dne 14. 11. 2018 
došlo ke kompromisní dohodě, na základě 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

jejich souhlasu. Z uvedeného důvodu požadujeme, aby byl 
materiál upraven do podoby, se kterou vysloví souhlas jak 
zástupci zaměstnanců, tak zaměstnavatelů. Pokud by se této 
shody nepodařilo dosáhnout, požadujeme předložení materiálu 
v kompromisní variantě mezi požadavky zástupců 
zaměstnavatelů, kteří požadují růst o 800 Kč, a zaměstnanců, 
kteří požadují růst v průměru o 1250 Kč, tj. maximálně o 1000 
Kč.  
Odůvodnění: Zvýšení minimální mzdy by mělo být pokaždé 
výsledkem dohody mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů, 
a považujeme za nepřijatelné, aby návrh jedné z těchto skupin 
byl upřednostňován na úkor druhé. 
 

které bude minimální mzda v roce 2019 
navýšena o  částku 1 150 Kč měsíčně.  
Podobně jako MPSV publikuje pravidelně 
prognózu průměrné mzdy rovněž Ministerstvo 
financí. Jeho prognózu lze pro tento účel 
využít jako nestrannou, neboť je nezávislá na 
prognóze MPSV. 
Podle Makroekonomické predikce MF 
(červenec 2018) by měla relace minimální a 
průměrné mzdy činit v roce 2018 přibližně 
38,2 %. Při zvýšení minimální mzdy 
o 1 000 Kč na 13 200 Kč by (dle 
Makroekonomické predikce MF) v roce 2019 
činila relace 38,4 %. Návrh Ministerstva 
obrany by zvýšil relaci pouze o 0,2 p. b., což 
není dostatečné. Minimální mzda v ČR by tak 
nadále patřila k nejnižším v EU. 

Obecně k 
návrhu 

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 
 

           Jak bylo ze strany KZPS ČR uvedeno již v rámci 
připomínek k návrhu novelizace zákoníku práce v záležitosti 
minimální mzdy, tato by měla odrážet vývoj životních nákladů v 
ČR a současně by měla být jakýmsi kompromisem mezi 
sociálními dávkami a vývojem mezd v hospodářství. Měla by 
být dostatečně motivační ve srovnání se sociálními dávkami a 
současně by neměla být likvidační pro podnikatelský sektor. 
Současně by měla – tak jako tomu bylo dříve – reflektovat 
specifika postavení některých skupin lidí na trhu práce. 
Především jde o handicapované, které příliš vysoká minimální 
mzda může připravit o případné pracovní příležitosti.  
 Vzhledem k tomu, že s minimální mzdou úzce souvisí i 
zaručená mzda, tak by dopad nárůstu minima zasáhl výraznou 
část ekonomiky, která by se během tak krátké doby nemusela 
vypořádat s natolik rychlým zvýšením mzdových nákladů. 
Pokud má zaměstnavatel (a to má v drtivé většině) zaměstnance, 

Neakceptováno.  
Rozpor. 
Na jednání sociálních partnerů se zástupci 
vládní koalice konaného dne 14. 11. 2018 
došlo ke kompromisní dohodě, na základě 
které bude minimální mzda v roce 2019 
navýšena o  částku 1 150 Kč měsíčně.  
Minimální mzda má zaručit minimální výši 
odměny a rovné zacházení se zaměstnanci 
odměňovanými minimální mzdou bez výjimek. 
Problematice nezaměstnanosti se dostatečně 
věnuje důvodová zpráva. 
Situaci zdravotně postižených zaměstnanců, 
resp. zaměstnavatelů zdravotně postižených, 
nelze řešit nezvyšováním minimální mzdy, ale 
cílenou podporou těchto pracovních pozic. V 
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kterým poskytuje vzhledem k jejich kvalifikaci vyšší mzdu, bude 
muset nejen poskytovat nejnižším kategoriím minimální mzdu, 
ale zvýšit i ostatním zaměstnancům mzdu tak, aby dodržel 
potřebnou diferenciaci. 
 Je pravděpodobné, že toto donutí řadu podniků 
propouštět a nepochybně také zdražit prodávané výrobky a 
služby. Enormní zvýšení mzdových a souvisejících nákladů 
bude podnikatele nutit propouštět část zaměstnanců, zvýšit cenu 
výrobků (což může podstatně ohrozit jejich 
konkurenceschopnost, ale také přinést zrychlující se inflaci) a 
šetřit na dalších nákladech. To by ve svém důsledku mohlo mít 
dalekosáhlejší dopady, než jsou stávající předpoklady. 
 

současné době je tato problematika řešena 
podle § 78a zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
Vliv růstu minimální mzdy na inflaci je díky 
svému malému objemu minimální. Jestliže by 
v roce 2018 došlo pouze k nárůstu minimální 
mzdy (tzn. o 1 150 Kč) a žádný jiný 
zaměstnanec by nedostal přidáno, tak se 
meziročně zvýší objem mezd zhruba o 0,3 - 
0,4 %. Taktéž průměrná hrubá mzda by se v 
roce 2018 meziročně zvýšila jen o 0,4 % (v 
1. čtvrtletí vzrostla dokonce o 8,6 %). V 
minulém roce (tzn. 2017) došlo k růstu mezd o 
6,2 % a k průměrné inflaci 2,5 %. Při rozkladu 
inflace a odstranění vlivů, které nesouvisí s 
hospodářským růstem v ČR (potraviny, EET, 
pohonné hmoty aj.), lze celkovému růstu mezd 
(cca 3,8 mil. zaměstnanců dostalo v roce 2017 
přidáno v průměru 1 732 Kč) přičíst 
maximálně třetinu z celkové inflace 2,5 %. 
Zvýšení minimální mzdy se v minulém roce na 
růstu inflace nepodílelo ani jednou desetinou 
procentního bodu. 

Obecně k 
návrhu 

Ministerstvo 
kultury 

Požadujeme v návrhu usnesení vlády k předmětnému materiálu 
na konci bodu II tečku nahradit čárkou a doplnit text, který 
zní: 
„ministryni financí  
zajistit navýšení finančních prostředků a limitů mzdových 
nákladů ve výši odpovídající dopadům novely nařízení vlády 
na jednotlivé kapitoly.“. 
Odůvodnění: 
          Přestože návrh nařízení vlády zavádí povinnost 
zaměstnavatele navýšit minimální mzdu nebo nejnižší úroveň 

Vysvětleno. 
Stejně jako v předchozích letech budou 
náklady vyplývající ze zvýšení minimální 
mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy 
zabezpečeny v rámci stávajících výdajových 
limitů státního rozpočtu, který bude v návrhu 
státního rozpočtu na rok 2019 zvýšen na platy 
o 22,3 mld. Kč. Ministerstvo kultury 
upozorňuje, že dlouhodobě se potýká 
s nedostatkem finančních prostředků na 
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zaručené mzdy, takto objektivně vyvolané finanční náklady 
nepodnikatelských subjektů napojených na státní rozpočet 
nejsou v návrhu usnesení vlády opětovně řešeny. 
Základní hladina výdajů kapitoly nepokryje náklady na navýšení 
minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy, které činí 
za příspěvkové organizace zřízené MK ČR 7 156 mil. Kč pro 
rok 2019. 
 V důsledku neprofinancovaného dopadu navýšení 
minimální mzdy do rozpočtů příspěvkových organizací 
v předchozích letech je prohlubován kumulativní deficit 
mzdových zdrojů. Za rok 2018 činil dopad 5,725 mil. Kč, za rok 
2017 činil dopad 5,248 mil. Kč, za roky 2016 i 2015 činil 6,680 
mil. Kč, za rok 2013 činil 2,386 mil. Kč. Kumulativní deficit od 
roku 2013 tak představuje objem 53 912 mil. Kč. 
 Dochází k dlouhodobé degradaci motivační složky platů, 
neboť variabilní složka platů je převáděna na úhradu nákladů 
spojených s růstem minimální mzdy a nejnižších úrovní 
zaručené mzdy. Nárůst minimální mzdy je tak financován 
úbytkem prostředků určených na odměny (mimořádné, cílové) 
kvalifikovaných zaměstnanců. Opatření tak působí proti nárůstu 
produktivity práce, aktivitě a přístupu zaměstnanců k plnění 
pracovních úkolů. 
 V resortu kultury je situace v odměňování zaměstnanců 
specifická, protože  
a) motivační složky platu představují pouze 20,9 % z celkového 
objemu platů,  
b) v něm pracuje vysoký počet zaměstnanců s minimální mzdou 
– v resortu je ročně sjednáno více než 500 pracovněprávních 
vztahů (při přepočteném počtu zaměstnanců cca 6500).  
 Navýšení hodinových sazeb minimální mzdy má přímý 
dopad na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 
uzavíraných organizacemi zejména se sezónními pracovníky. 
Jedná se zejména o průvodcovské služby na státních hradech a 

dohody o pracích konaných mimo pracovní 
poměr, na které se zvýšení minimální mzdy a 
nejnižších úrovní zaručené mzdy vztahuje.  
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zámcích, muzejní pedagogy, pokladní, ostrahu a další personál 
nutný pro zajištění návštěvnických služeb na státních kulturních 
zařízeních. Objem těchto prací s rozšiřujícími a zkvalitňujícími 
kulturními službami veřejnosti neustále narůstá a nelze jej 
snižovat. Přitom jsou hodinové sazby odměn za tyto práce 
z důvodu finančních prostředků na legislativních minimech. 
 

Obecně k 
návrhu 

Úřad vlády ČR - 
Kabinet 
vedoucího Úřadu 
vlády 

     Současný stav na trhu práce a trend vývoje mezd vytvářejí 
předpoklady pro růst minimální mzdy, aby mohla plnit jak 
sociálně ochranou, tak ekonomicko-kriteriální funkci zejména 
s ohledem na motivaci upřednostňovat přijetí práce před 
využíváním sociálních dávek.   
     Růst minimální mzdy by měl být plynulý, nikoli skokový, 
aby zajistil dostatečnou motivaci k práci a vytvářel přiměřený 
tlak na zvyšování produktivity práce a současně by měl 
odpovídat ekonomickým možnostem zaměstnavatelů tak, aby 
neohrozil pracovní místa s nižší úrovní mezd zhruba 
v posledním decilu úrovně mezd nadměrným skokovým 
zvýšením tarifů.  
      Navrhované navýšení o 1 500 Kč na 13 700 Kč, vč. 
návazného zvýšení dalších tarifů nejnižších úrovní zaručené 
mzdy požadavku minimalizace ohrožení zmíněných pracovních 
míst neodpovídá, a to i s ohledem na vyjádření sociálních 
partnerů v průběhu projednávání v RHSD, kde nedospěli 
k dohodě. Zmíněné navýšení je navíc navrhováno bez 
standardního provedení hodnocení dopadů RIA.  
      Po zvážení všech souvisejících okolností a dopadů 
navrhujeme navýšení minimální mzdy uvedené v čl. 1 odst. 1 
Nařízení na úroveň 13 200 Kč (místo navrhovaných 13 700 
Kč), tj.: o 1 000 Kč oproti stávajícímu stavu, a odpovídajícím 
způsobem upravit navýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy za 
hodinu a za měsíc. 

Vysvětleno. 
Na jednání sociálních partnerů se zástupci 
vládní koalice konaného dne 14. 11. 2018 
došlo ke kompromisní dohodě, na základě 
které bude minimální mzda v roce 2019 
navýšena o  částku 1 150 Kč měsíčně.  
Podobně jako MPSV publikuje pravidelně 
prognózu průměrné mzdy rovněž Ministerstvo 
financí. Jeho prognózu lze pro tento účel 
využít jako nestrannou, neboť je nezávislá na 
prognóze MPSV. 
Podle Makroekonomické predikce MF 
(červenec 2018) by měla relace minimální a 
průměrné mzdy činit v roce 2018 přibližně 
38,2 %. Při zvýšení minimální mzdy 
o 1 000 Kč na 13 200 Kč by (dle 
Makroekonomické predikce MF) v roce 2019 
činila relace 38,4 %. Návrh Úřadu vlády by 
zvýšil relaci pouze o 0,2 p. b., což není 
dostatečné. Minimální mzda v ČR by tak 
nadále patřila k nejnižším v EU. 
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Obecně k 
návrhu 

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 

        Upozorňujeme, že v Odůvodnění je uváděn dopad na státní 
rozpočet na nepodnikatelskou sféru ve výši „cca 1,0 mld. Kč“, 
přičemž však není řešen zdroj financování. Už při stávající 
minimální/zaručené mzdě docházelo ve školách a školských 
zařízeních k dorovnávání do úrovně zaručené mzdy na úkor 
ostatních prostředků, které školy a školská zařízení dostávají 
ze státního rozpočtu, a tyto finanční prostředky pak chybí 
např. k zohledňování kvality nebo většího rozsahu práce 
(nenárokové složky platu). V případě nepedagogických 
pracovníků by představovalo dorovnání na úroveň 
minimální/zaručené mzdy téměř 70 mil. Kč ročně. Požadujeme 
materiál doplnit o způsob finančního zabezpečení a v tomto 
smyslu případně také upravit i usnesení vlády. 

Neakceptováno. 
Rozpor. 
Stejně jako v předchozích letech budou 
náklady vyplývající ze zvýšení minimální 
mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy 
zabezpečeny v rámci stávajících výdajových 
limitů státního rozpočtu, který bude v návrhu 
státního rozpočtu na rok 2019 zvýšen na platy 
o 22,3 mld. Kč. 
 

Obecně k 
návrhu 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 
 

Nesouhlasíme se zvýšením minimální mzdy o 1 500 Kč, tj. na 
úroveň 13 700 Kč. Takto razantní navýšení není v souladu 
s makroekonomickým rámcem státního rozpočtu, neodpovídá 
růstu produktivity práce a ohrožuje konkurenceschopnost 
českých firem. Z tohoto důvodu navrhujeme, aby minimální 
mzda v roce 2019 vzrostla o 1000 Kč, tj. na 13 200 Kč. 

Vysvětleno. 
Na jednání sociálních partnerů se zástupci 
vládní koalice konaného dne 14. 11. 2018 
došlo ke kompromisní dohodě, na základě 
které bude minimální mzda v roce 2019 
navýšena o  částku 1 150 Kč měsíčně.  
Podobně jako MPSV publikuje pravidelně 
prognózu průměrné mzdy rovněž Ministerstvo 
financí. Jeho prognózu lze pro tento účel 
využít jako nestrannou, neboť je nezávislá na 
prognóze MPSV. 
Podle Makroekonomické predikce MF 
(červenec 2018) by měla relace minimální a 
průměrné mzdy činit v roce 2018 přibližně 
38,2 %. Při zvýšení minimální mzdy 
o 1 000 Kč na 13 200 Kč by (dle 
Makroekonomické predikce MF) v roce 2019 
činila relace 38,4 %. Návrh MŽP by zvýšil 
relaci pouze o 0,2 p. b., což není dostatečné. 
Minimální mzda v ČR by tak nadále patřila 
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k nejnižším v EU. 

Obecně k 
návrhu 

Svaz průmyslu a 
dopravy České 
republiky 

SP ČR s navrhovaným zvýšením minimální mzdy pro rok 
2019 o 1 500 Kč na 13 700 Kč zásadně nesouhlasí a požaduje 
navýšení minimální mzdy na rok 2019 o 800 Kč na 13 000 
Kč. Toto navýšení odpovídá koeficientu 0,44 průměrné mzdy 
v roce 2017 (pozn. podle údajů zveřejněných ČSÚ v březnu 
2018 činila průměrná mzda za rok 2017 29 504 Kč, 0,44 
* 29 504 Kč = 12 981 Kč, podle červnového zpřesnění pak činila 
průměrná mzda 29 496 Kč, 44 % z 29 496 Kč činí 12 978 Kč) a 
zajišťuje deklarované další přiblížení minimální mzdy k úrovni 
40 % aktuální průměrné mzdy. 
   

Neakceptováno. 
Rozpor. 
Na jednání sociálních partnerů se zástupci 
vládní koalice konaného dne 14. 11. 2018 
došlo ke kompromisní dohodě, na základě 
které bude minimální mzda v roce 2019 
navýšena o  částku 1 150 Kč měsíčně.  
Podobně jako MPSV publikuje pravidelně 
prognózu průměrné mzdy rovněž Ministerstvo 
financí. Jeho prognózu lze pro tento účel 
využít jako nestrannou, neboť je nezávislá na 
prognóze MPSV. 
Podle Makroekonomické predikce MF 
(červenec 2018) by měla relace minimální a 
průměrné mzdy činit v roce 2018 přibližně 
38,2 %. Při zvýšení minimální mzdy o 800 Kč 
na 13 000 Kč by (dle Makroekonomické 
predikce MF) v roce 2019 činila relace 37,8 %. 
Návrh Svazu průmyslu a dopravy ČR by 
dokonce snížil relaci o 0,4 p. b. a proto 
nezajišťuje další přiblížení minimální mzdy k 
úrovni 40 % aktuální průměrné mzdy. 
 
Návrh Svazu průmyslu a dopravy ČR tak zcela 
nebere v potaz makroekonomický vývoj v ČR, 
ani to, že ČR již má jednu z nejnižších 
minimálních mezd v rámci EU. 
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Obecně k 
návrhu 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Návrh ministryně práce a sociálních věcí na zvýšení minimální 
mzdy o 1 500 Kč považujeme za nepřiměřený. Zvyšování 
minimální mzdy je třeba činit mimo jiné s ohledem na reálný 
výkon národní ekonomiky,                             
s ohledem na budoucí vývoj hospodářství a důležitá je také 
otázka růstu produktivity práce. 
 
Za optimální považujeme růst minimální mzdy v intervalu 800 
až 1 000 Kč a s tím i odpovídající růst nejnižších úrovní 
zaručené mzdy. S ohledem na ze strany MPSV pro rok 2019 
odhadovanou průměrnou měsíční nominální mzdu (PMNM) by 
takto činil podíl minimální mzdy a PMNM 38,78 až 39,38 %, 
což je těsně pod obecně uznávanou hranicí 40 %. 
 

Vysvětleno. 
Na jednání sociálních partnerů se zástupci 
vládní koalice konaného dne 14. 11. 2018 
došlo ke kompromisní dohodě, na základě 
které bude minimální mzda v roce 2019 
navýšena o  částku 1 150 Kč měsíčně.  
Podobně jako MPSV publikuje pravidelně 
prognózu průměrné mzdy rovněž Ministerstvo 
financí. Jeho prognózu lze pro tento účel 
využít jako nestrannou, neboť je nezávislá na 
prognóze MPSV. 
Podle Makroekonomické predikce MF 
(červenec 2018) by měla relace minimální a 
průměrné mzdy činit v roce 2018 přibližně 
38,2 %. Při zvýšení minimální mzdy o 800 Kč 
na 13 000 Kč by (dle Makroekonomické 
predikce MF) v roce 2019 činila relace 37,8 %. 
Návrh MPO by zvýšil relaci pouze o 0,2 p. b., 
což není dostatečné. Minimální mzda v ČR by 
tak nadále patřila k nejnižším v EU. 

K novelizačním bodům 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB6JHQSUI)



13 
 

Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

K bodu 1 (§ 2) Hospodářská 
komora České 
republiky 

Navrhujeme v § 2 navrhované číslo „81,90“ změnit za číslo 
„77,80“ a navrhované číslo „13 700“ změnit za číslo „13 000“. 
Odůvodnění:  
Růst je neúměrně vysoký, neodpovídá ani růstu produktivity 
práce, ani předpokládanému růstu HDP v ČR v roce 2019. 

Neakceptováno. 
Připomínka nemůže být předmětem rozporu. 
 
Na jednání sociálních partnerů se zástupci 
vládní koalice konaného dne 14. 11. 2018 
došlo ke kompromisní dohodě, na základě 
které bude minimální mzda v roce 2019 
navýšena o  částku 1 150 Kč měsíčně.  
Podobně jako MPSV publikuje pravidelně 
prognózu průměrné mzdy rovněž Ministerstvo 
financí. Jeho prognózu lze pro tento účel 
využít jako nestrannou, neboť je nezávislá na 
prognóze MPSV. 
Podle Makroekonomické predikce MF 
(červenec 2018) by měla relace minimální a 
průměrné mzdy činit v roce 2018 přibližně 
38,2 %. Při zvýšení minimální mzdy o 800 Kč 
na 13 000 Kč by (dle Makroekonomické 
predikce MF) v roce 2019 činila relace 37,8 %. 
Návrh HK ČR by dokonce snížil relaci 
o 0,4 p. b., což není přípustné. 
Návrh HK ČR tak zcela nebere v potaz 
makroekonomický vývoj v ČR, ani to, že ČR 
již má jednu z nejnižších minimálních mezd 
v rámci EU. 
HK ČR ve své připomínce nesrovnává 
produktivitu se mzdami, ale srovnává pouze 
dva meziroční indikátory. Takovéto srovnání 
neukazuje, jestli jsou mzdy na správné úrovni 
k produktivitě, ale jen vývoj mezi dvěma roky. 
HK ČR nijak nezohledňuje, že minimální 
mzda od 1. 1. 2007 do 1. 8. 2013 nebyla 
zvýšena, ale produktivita za toto období 

K bodu 2 (§ 3 
odst. 1) 
 

Hospodářská 
komora České 
republiky 

Navrhujeme nižší růst sazeb zaručené mzdy, a to následovně: 
 
Skupina prací             Nejnižší úroveň    zaručené mzdy
  
               v Kč za hodinu      v Kč za měsíc 
1.                                                          77,80         13 000 
2.                                                   85,60         14 300 
3.                                           94,00         15 700 
4.                                         103,00         17 200 
5.                                         113,10         18 900 
6.                                         124,50         20 800 
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7.                                         137,10         22 900 
8.                                         150,60         25 200 
 
Odůvodnění:  
Růst je neúměrně vysoký, neodpovídá ani růstu produktivity 
práce, ani předpokládanému růstu HDP v ČR v roce 2019. Vedle 
důvodů uvedených mezi obecnými připomínkami, přidáváme 
příklad z oblasti silniční dopravy. Řidiči autobusů jsou zařazeni 
do 5. skupiny, zaměstnavatelé, kteří provozují linky v závazku 
veřejné služby, mají uzavřené dlouhodobé smlouvy, které 
s růstem mezd nepočítají. I objednatelé dopravy by museli hledat 
v rozpočtech odpovídající částky na pokrytí zákonem nařízeného 
růstu mzdových nákladů.  Za maximum se proto považuje růst o 
800 korun, ale i ten bude zřejmě představovat velký problém pro 
objednatele a zaměstnavatele řidičů v závazku veřejné služby. 
Odhadovaný nárůst měsíční mzdy u řidiče autobusu je kolem 
3500 korun, takže v součtu za všechny řidiče v závazku se bude 
jednat o řádově desítky až stovky milionů vyšších nákladů pro 
objednatele, tzn. zejména kraje. Pokud bude jakýkoliv růst 
minimální mzdy schválený, požaduje se, aby vláda zajistila 
potřebné finance na pokrytí růstu u řidičů v závazku. 

vzrostla. Vzrostla také průměrná mzda a 
inflace. Navíc dle studií Úřadu vlády či 
VÚPSV jsou mzdy v ČR i při zohlednění 
produktivity podhodnoceny zhruba o pětinu 
oproti západoevropským zemím. 
 

K odůvodnění 
K části E bod 
2.2 Dopady na 
podnikatelské 
prostředí  
 

Hospodářská 
komora České 
republiky 

Na jedné straně se s odkazem na některé vybrané studie zcela 
bagatelizuje vliv zvyšování minimální mzdy na vývoj 
zaměstnanosti. Na druhé straně se v odůvodnění návrhu 
spekuluje, že „růst minimální mzdy může motivovat 
zaměstnance ke zvýšení produktivity v zájmu udržení svého 
pracovního místa“. Připouští se tedy možnost ztráty zaměstnání 
v důsledku schválení návrhu. Ke zmíněné spekulaci má HK ČR 
výhradu samu o sobě, neboť dovedena ad absurdum by popírala 
ekonomickou kauzalitu. Je to totiž produktivita, co implikuje 
růst mezd. Záleží skutečně až na hodnotě vytvářeného produktu, 
a tedy jeho přijetí trhem, nikoliv na plošném, umělém, 

Neakceptováno. 
Připomínka nemůže být předmětem rozporu. 
 
V případě příliš nízké výše by měla minimální 
mzda demotivační charakter, neboť pro 
zaměstnance by bylo příznivější nepracovat a 
pobírat sociální dávky.  
MPSV odkazuje na dílčí odborné práce, ale 
také na studie shrnující dosavadní výzkum. 
Není jasné, jakým způsobem důvodová zpráva 
tuto problematiku bagatelizuje vzhledem 
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vrchnostensky prosazeném zvýšení mezd, odtrženém od reality 
trhu. 

k tomu, že HK ČR nepředložila žádnou studii, 
která by ukazovala, že předchozích dvacet 
zvýšení minimální mzdy v ČR vedlo k růstu 
nezaměstnanosti. Jedna z forem přizpůsobení 
(na vyšší minimální mzdu) je snížení fluktuace 
zaměstnanců. To snižuje náklady na nábor 
a školení nových zaměstnanců. MPSV 
v souladu s odbornými studiemi 
neargumentuje snížením zaměstnanosti, ale 
méně častým střídáním práce. Sama 
produktivita navíc skutečně neznamená, kolik 
toho zaměstnanec vykoná, ale v jaké hodnotě. 
Jestliže si například podnik zaplatí agenturu 
nabízející úklidové služby (kde většinu 
nákladů tvoří mzdy), tak čím vyšší budou 
mzdy, tak tím dražší bude služba. Díky tomu je 
vyšší HDP a tím vyšší je (při dané 
zaměstnanosti) i produktivita. Zaměstnanec 
v ČR proto může vykonat více práce než 
zaměstnanec na stejné pozici v Německu, ale 
přesto bude z pohledu statistik výrazně méně 
produktivní. Produktivita tak nemá pouze 
jednosměrný vztah ke mzdám, ale vliv je také 
opačný. Mzdy jsou však v ČR i při zohlednění 
produktivity práce nadále výrazně nižší než 
v západních zemích EU. 

Nad rámec návrhu 
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Nad rámec 
návrhu 

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

1) Požadujeme v § 6 odst. 2 vložit nové písmeno m), které 
zní: 

„m) práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci 
dvousměnného, třísměnného nebo nepřetržitého provozního 
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. 341/2017 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě. Toto je nejmarkantnější v těch odvětvích, ve kterých dva 
zaměstnanci vykonávají stejnou práci, ale jeden z nich pracuje 
v podnikatelském a druhý v nepodnikatelském sektoru. 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 v různých směnách v rámci 
dvousměnného, třísměnného nebo nepřetržitého provozního 
režimu měl být zaměstnancům odměňovaným mzdou poskytován 
příplatek ke 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. 
2) Požadujeme v § 6 odst. 2 vložit nové písmeno n), které 

zní: 
„n) Soustavné poskytování zdravotních služeb 
zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské 

Neakceptováno. Nad rámec návrhu. 
Uvedené požadavky věcně přesahují rozsah 
změn dotčeného nařízení vlády. Případná 
úprava mzdových nároků vyplývající z práce 
ve směnném režimu musí být výsledkem 
samostatného odborného posouzení situace 
zaměstnanců v tomto režimu pracujících. 
Předkladatel není k provedení takové změny 
v rámci předkládané novely zmocněn. 
K tomu dodáváme, že odměňování 
zaměstnanců v nepodnikatelské sféře má svá 
specifika odvíjející se zejména od 
rozpočtových omezení zaměstnávajících 
subjektů, ze kterých vyplývají některá omezení 
i pro zaměstnance (např. nemožnost efektivně 
vyjednávat o výši odměny za práci), obecně 
tak platí, že určité rozdíly ve způsobu 
odměňování obou skupin zaměstnanců lze 
považovat za přípustné. 
Dále požadavky v bodech 5) a násl. 
neodpovídají obecné charakteristice skupin 
uvedené v I. části přílohy k nařízení vlády; 
neodpovídají odstupňování podle složitosti 
odpovědnosti a namáhavosti práce. 
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zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě v 
různých směnách v rámci třísměnného nebo nepřetržitého 
provozního režimu u poskytovatelů zdravotních služeb 
lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb. 
Výše příplatku ke mzdě je stanovena v § 7 odst. 3.“ 
Odůvodnění: 
Účelem příplatku je podpora a stabilizace personálního 
zabezpečení zdravotních služeb poskytovaných střídavě ve 
třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu. Personální 
zabezpečení zdravotních služeb je totiž pro většinu poskytovatelů 
zdravotních služeb problematické, a to zejména v kontextu 
setrvávajícího nedostatku nelékařských zdravotnických 
pracovníků na trhu práce a charakteristice směnného provozu, 
který je spojen se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže 
zdravotnických pracovníků.  
3) Požadujeme v § 7 vložit nový odstavec 3, který zní: 
„(3) Výše příplatku ke mzdě při soustavném poskytování 
zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky 
vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez 
odborného dohledu střídavě v různých směnách v rámci 
třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu u 
poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo v 
pobytových zařízeních sociálních služeb činí nejméně 7 000 
Kč.“ 
Odůvodnění: 
V nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě byl přidán zvláštní 
příplatek pro zdravotnické pracovníky vykonávajícími 
nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu 
střídavě v různých směnách v rámci třísměnného nebo 
nepřetržitého provozního režimu u poskytovatelů zdravotních 
služeb lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních 
služeb. Z toho důvodu analogicky požadujeme zakotvení 
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uvedeného příplatku i v nařízení vlády č. 567/2006 Sb.  
4) Požadujeme v § 7 vložit nový odstavec 4, který zní: 
„(4) Výše příplatku ke mzdě při soustavném poskytování 
zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky 
vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání střídavě v 
různých směnách v rámci třísměnného nebo nepřetržitého 
provozního režimu u poskytovatelů zdravotních služeb 
lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb 
s výjimkou zaměstnanců uvedených v odstavci 3 činí 
nejméně 3 000 Kč.“ 
Odůvodnění: 
V nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě byl přidán zvláštní 
příplatek pro zdravotnické pracovníky vykonávajícími 
nelékařské zdravotnické povolání střídavě v různých směnách v 
rámci třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu u 
poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo v 
pobytových zařízeních sociálních služeb. Z toho důvodu 
analogicky požadujeme zakotvení uvedeného příplatku i 
v nařízení vlády č. 567/2006 Sb.  
5) Požadujeme v Příloze – Skupiny prací pro účely stanovení 
nejnižší úrovně zaručené mzdy v části II. Příklady prací ve 
skupinách podle oborů v oboru Zdravotnictví přesunout  
zdravotnická povolání z nižších skupin do vyšších skupin, tj. 
ze 2. skupiny do 3. skupiny, ze 3. skupiny do 4. skupiny, ze 4. 
skupiny do 5. skupiny, z 5. skupiny do 6. skupiny, ze 6. 
skupiny do 7. skupiny.  
Odůvodnění: 
S výkonem prací zdravotnických pracovníků vykonávajícími 
nelékařské zdravotnické povolání je spojena značná psychická 
námaha vyplývající z velké složitosti kognitivních procesů a 
vyššího stupně abstraktního myšlení, představivosti, 
generalizace a z nutnosti rozhodování podle různých kriterií.  
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Z důvodu novely zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání 
a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o nelékařských zdravotnických povoláních) by zdravotničtí 
pracovníci vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání 
měli být zařazeni do vyšších skupin prací.  
6) Požadujeme zařazení členů hudebních a divadelních 
souborů, dále o 1. hráče (sólo hráče) uvedených souborů. 
Konkrétně jde o změnu v kapitole „Umění a umělecká 
realizace“.  
Umění a umělecká realizace 
5. skupina 
1. Natáčení audiovizuálních programů, střihové a režijní 
zpracovávání. Samostatné tvůrčí sestavování krátkých pořadů 
včetně zpracování scénáře, střihu, titulkování, případně 
dodatečného ozvučování. 
2. Koncipování organizačně náročných a složitě koncipovaných 
celostátních a mezinárodních přehlídek, festivalů, sympozií, 
konferencí a jiných akcí. 
6. skupina 
1. Interpretace rolí dramatických děl. 
2. Interpretace kolektivních částí náročných baletních, 
instrumentálních, vokálních nebo vokálně instrumentálních děl. 
3. Nastudování pěveckých partů nebo baletních čísel hudebně 
dramatických děl a vokálně-symfonických děl nebo baletních děl 
se sólisty a sborem. Hudební doprovod nácviků nebo veřejných 
provádění baletních nebo tanečních děl. 
6. skupina 7. skupina 
1. Režie dramatických nebo hudebně dramatických děl. 
2. Nastudování lidových tanců, tanečních pásem, celovečerních 
tanečních vystoupení nebo tanečních nebo baletních součástí 
hudebně dramatických a dramatických děl. 
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3. Nastudování sborových a vokálně-symfonických děl a 
sborových pěveckých částí hudebně dramatických děl. 
4. Nastudování a dirigování symfonických, komorních, operních 
a baletních děl (hudební stránky) a muzikálů. 
5. Tvůrčí interpretace hlavních nebo náročných rolí 
dramatických děl. Interpretace sólových rolí operních, baletních, 
operetních a muzikálových. 
6. Interpretace kolektivních sólových částí náročných 
instrumentálních nebo vokálních děl s nástrojovou nebo vokální 
skupinou včetně zajišťování umělecké úrovně skupiny. 
Interpretace sólových partů hudebních děl. 
7. skupina 8. skupina 
1. Režie nejnáročnějších dramatických nebo hudebně 
dramatických děl nebo inscenační ztvárňování baletních a 
pantomimických děl, a to v divadle, které dlouhodobě dosahuje 
vysoké umělecké úrovně přispívající k rozvoji uměleckých 
žánrů. 
2. Tvorba umělecké koncepce velkého symfonického nebo 
velkého operního orchestru včetně nastudování a dirigování 
nejsložitějších symfonických a operních děl na tuzemských i 
zahraničních pódiích. Interpretace sólových partů hudebních děl. 
Odůvodnění: 
V roce 2018 byly MPSV ČR a Vládou ČR akceptovány návrhy na 
změnu zařazení výkonných umělců v rámci Katalogu prací. Šlo 
především o zvýšení platových tříd pro členy souborů orchestrů, 
divadel a sborů. Danou změnou se všechny tyto kategorie 
zaměstnanců posunuly o platovou třídu výše, respektive z 10. a 
11. platové třídy do 11. a 12. platové třídy u tutti hráčů a členů 
souborů, z 11. a 12. platové třídy do 12. a 13. platové třídy u 
sólo hráčů orchestru, což odpovídá také již zaváděné praxi. Na 
základě této změny většina organizací již toto zařazení 
akceptovala a zařadila příslušné zaměstnance do vyšších 
platových tříd, u jiných k této změně zřejmě dojde v nebližším 
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období. 
V kontextu změny katalogu prací požadujeme relevantní zařazení 
příslušných zaměstnanců do příslušných skupin prací zaručené 
mzdy. Toto považujeme za jediné správné řešení na základě 
nejen faktografie uvedené níže, ale i z důvodů, které jsme uvedli 
v přechozím připomínkovém řízení při změně Katalogu prací. 
Požadavek na vyšší zařazení v rámci katalogu prací u výkonných 
umělců vychází především z vysokého stupně odbornosti, 
významného podílu talentu těchto zaměstnanců nutného 
k výkonu práce, v neposlední řadě i náročnosti fyzické, 
psychické, s nutností dlouhodobého a trvalého uchování kvality 
výkonu. Je nezpochybnitelné, že obor orchestrální hry je jedním 
z nejnáročnějších s ohledem na více stupňové odborné vzdělání, 
od specializovaného studia základního o útlého dětství, přes 
vyšší odborné, ve většině případů i vysokoškolského. Žádný jiný 
obor zřejmě nestanoví tak extrémní nároky na dlouhodobou 
odbornou přípravu jako právě hra na hudební nástroj. To samo 
osobě není jediný požadavek. Je nutné si uvědomit, že kromě 
tohoto dlouhodobého vícestupňového odborného studia, je u 
orchestrálního hráče nezbytné prokázat vysokou míru schopností 
a dovedností náročným konkurzním řízením, kde člen orchestru 
musí obstát před nemalou konkurencí. Tak zůstává faktem, že jen 
zlomek absolventů hudebních škol se dostane do pozice člena 
profesionálního orchestru. Pokud je tedy výkonný umělec členem 
profesionálního orchestru nebo souboru, jedná se nepochybně o 
špičkového zaměstnance, navíc v jednom z 
nejnáročnějších  oborů. 
Podle následující tabulky je zjevné, že úroveň zaručené mzdy 
příslušné skupiny prací zdaleka neodpovídá úrovni nejnižších 
úrovní platových tříd příslušných platových tarifů. V tabulce č. 1 
předkládáme náhled daného stavu, to i s připravovanými 
novelizacemi platových tarifů a zaručené mzdy pro rok 2019. 
Tabulka č. 1 – současné srovnání úrovně zaručené mzdy a 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

platu u výkonných umělců  
 
Skupina   Současná   Úroveň      Návrh novely  Předpokládaná 
prací       úroveň      plarového   zar. Mzdy       úroveň platového 
               zaručené   tarifu          MPSV ČR        tarifu 
               mzdy        v roce 2018 pro 2019       od 1. 1. 2019 
 
1.     12 200                                  13 700 
2.     13 500                                  15 100 
3.     14 900                                  16 700 
4.     16 400                                  18 400 
5.     18 100           (21 400*)          20 400          (22 470*) 
6.     20 000           (23 190**)         22 500          (24 350**) 
7.     22 100                                  24 800 
8.     24 400                                  27 400 
 
*-  
*- úroveň nejnižšího platového tarifu 12. platové třídy (člen orchestru, 
souboru, tutti hráč 
**- úroveň nejnižšího platového tarifu 13. platové třídy (sólo hráč v orchestru) 
V tabulce č. 2 je náhled podoby úrovní zaručené mzdy a platů 
podle našeho návrhu. Z této druhé tabulky je jasně patrné, že tato 
odpovídá daleko přesněji zařazení zaměstnanců i podle 
platových tarifů, včetně zamýšlené změny platových tarifů 
v roce 2019.  
Tabulka č. 2 – stav v případě úpravy podle připomínek Unie 
OH ČR 
Skupina  Současná    Úroveň          Návrh novely   Předpokládaná 
prací      úroveň       plarového      zar. Mzdy         úroveň platového 
              zaručené   tarifu             MPSV ČR           tarifu 
              mzdy          v roce 2018     pro 2019        od 1. 1. 2019 
 
1.        12 200                                  13 700 
2.        13 500                                  15 100 
3.        14 900                                  16 700 
4.        16 400                                  18 400 
5.        18 100                                  20 400                 
6.        20 000           (21 400*)         22 500      (22 470*) 
7.        22 100           (23 190**)        24 800     (24 350**) 
8.        24 400                                  27 400 
 
*- úroveň nejnižšího platového tarifu 12. platové třídy (člen orchestru, 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

souboru, tutti hráč) 
**- úroveň nejnižšího platového tarifu 13. platové třídy (sólo hráč v 
orchestru) 
Důležitou veličinou je také úroveň platových stupňů, které na 
systému seniority dále příslušným zaměstnancům navyšují 
odměnu. Tento princip není u zaručené mzdy nijak zakotven. I 
proto považujeme za nezbytné řádně ošetřit a srovnat úrovně 
zaručené mzdy s nejnižší úrovní platového tarifu příslušného 
zařazení zaměstnance. Podle našeho názoru není 
akceptovatelné, aby nejnižší úroveň zaručené mzdy byla pod 
hranicí nejnižšího platového tarifu dané skupiny prací. 
Souběžně s návrhem na vyšší zařazení členů orchestrů a souborů 
navrhujeme i úpravu dalších přidružených oborů. Především se 
jedná o nepochopitelný stav, kdy kapitola Umění a umělecká 
realizace neobsahuje nejvyšší 8. skupinu prací, přestože 
například práce koncertních mistrů, především pak šéfdirigentů, 
sólistů apod. patří i mezioborově mezi nejnáročnější práce se 
zásadním požadavkem na nejvyšší míru talentu, zároveň nejvyšší 
možnou odbornost se schopností kreativní práce s odpovědností 
za uměleckou realizaci těch nejnáročnějších děl. 
V neposlední řadě v návrhu upravujeme terminologii, která 
nejenže neodpovídá změnám v katalogu prací, ale také je 
v rozporu se zavedenou praxí. 
Nárůst a výše navržené valorizace příslušných minimálních 
úrovní zaručené mzdy je z našeho pohledu správná, to i 
v kontextu připravovaného nárůstu platových tarifů od 1. 1. 
2019. Z praxe zařazování výkonných umělců do platových tarifů 
však ne nezbytné upravit i příslušné zařazení daných 
zaměstnanců v rámci zaručené mzdy. 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

Nad rámec 
návrhu 

Český 
telekomunikační 
úřad 
 

S navrhovanou úpravou minimální mzdy nesouhlasíme a 
navrhujeme, aby minimální mzda byla pro rok 2019 stanovena 
maximálně ve výši odpovídající 1. stupni 5. platové třídy dle 
přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových 
poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a 
to poté, co bude známa jeho výše po avizovaném navýšení 
platových tarifů. Případně, pokud dojde k navrhovanému 
navýšení minimální mzdy, navrhujeme, aby došlo rovněž 
k navazujícímu zvýšení platových tarifů u platových tříd a 
platových stupňů pro státní zaměstnance v příloze č. 2 k nařízení 
vlády č. 304/2014 Sb. a adekvátnímu navýšení rozpočtu 
jednotlivých služebních úřadů. 
 
Odůvodnění: 
Navrhované zvýšení minimální mzdy na rok 2019 na 13 700 Kč 
by znamenalo, i přes avizované zvýšení platových tarifů pro 
státní zaměstnance, že takto stanovená minimální mzda bude 
vyšší než některé platové tarify ve stupnici platových tarifů dle 
přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb. (zejména 5. platová 
třída). 
 
Na navrhovanou úpravu minimální mzdy by tedy měl navázat 
adekvátní nárůst částek v platových tarifech, a to nejen v nižších 
třídách tak, aby nebyly nižší než nově stanovená minimální 
mzda, ale úměrně tomu také v třídách vyšších. Z navrhované 
úpravy však nevyplývá, že by tento nárůst byl podpořen 
Ministerstvem financí a že by mělo dojít k úpravě platových 
tarifů a k odpovídajícímu navýšení rozpočtů jednotlivých 
služebních úřadů. V obecné části odůvodnění, bod D. 2.1, 
návrhu novely nařízení vlády je pouze uvedeno, že „náklady v 
platové sféře budou zabezpečeny v rámci stávajících výdajových 
limitů státního rozpočtu“. 
 

Neakceptováno. Nad rámec návrhu. 
K uvedené otázce uvádíme, že struktura a výše 
platových tarifů státních zaměstnanců je 
upravena dotčeným nařízením vlády 
autonomně a Ministerstvo práce a sociálních 
věcí není nad rámec předloženého návrhu 
zmocněno měnit další nařízení vlády. 
Zajištění vazby nařízení vlády upravující 
minimální mzdu na nařízení vlády upravující 
platové tarify by si vyžádalo rozsáhlejší 
koncepční změnu, která by se dotkla dalších 
právních předpisů a kterou v rámci 
předkládané novelizace nelze provést. 
Podotýkáme, že i současný systém umožňuje 
diferenciaci v odměňování zaměstnanců 
s nižšími platovými tarify, a to prostřednictvím 
dalších složek platu. 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

Nad rámec 
návrhu 

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 

    Upozorňujeme, že schválením navýšení minimální a zaručené 
mzdy může docházet a dochází v případě, že zaměstnanci bude 
přiznán pouze platový tarif (tj. bez osobního příplatku a případně 
dalších příplatků) k častějším doplatkům do zaručené 
mzdy/platu, a to jak při odměňování dle nařízení vlády o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, tak i dle nařízení vlády o platových poměrech státních 
zaměstnanců. S ohledem na uvedené požadujeme narovnání 
stupnic platových tarifů podle citovaných nařízení vlády, 
aby k doplatkům do zaručené mzdy/platu nemuselo 
docházet. 
     

Neakceptováno. Nad rámec návrhu. 
Struktura a výše platových tarifů zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě a státních 
zaměstnanců je upravena dotčenými 
nařízeními vlády autonomně a Ministerstvo 
práce a sociálních věcí není nad rámec 
předloženého návrhu zmocněno měnit další 
nařízení vlády. 
Zajištění vazby nařízení vlády upravující 
minimální mzdu na nařízení vlády upravující 
platové tarify by si vyžádalo rozsáhlejší 
koncepční změnu, která by se dotkla dalších 
právních předpisů, a kterou v rámci 
předkládané novelizace nelze provést. 
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Doplňující statistické údaje připomínkového 
řízení: 

Bez připomínek: 
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
Krajský úřad Pardubického kraje 
Úřad průmyslového vlastnictví 
Národní bezpečnostní úřad 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Hlavní město Praha 
Správa státních hmotných rezerv 
Krajský úřad Olomouckého kraje 
Česká národní banka 
Ministerstvo dopravy 
Ministerstvo zemědělství 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Kancelář prezidenta republiky 
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
Konfederace umění a kultury 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
Úřad vlády ČR - Odbor kompatibility 
Krajský úřad Středočeského kraje 
Ministerstvo zahraničních věcí 
Nejvyšší kontrolní úřad 
Bezpečnostní informační služba ČR 
Krajský úřad Jihočeského kraje 
Krajský úřad Plzeňského kraje 

Krajský úřad Karlovarského kraje 
Úřad pro ochranu osobních údajů 
Ministerstvo vnitra 
Ministerstvo zdravotnictví 
Krajský úřad Libereckého kraje 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
Český báňský úřad 
Technologická agentura 
Český úřad zeměměřický a katastrální 
 
Doporučující připomínky zaslali: 
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Krajský úřad Zlínského kraje 
 
Připomínky nezaslali: 
Ministerstvo spravedlnosti 
Úřad vlády ČR - Ministr a předseda Legislativní rady vlády 
Asociace krajů České republiky 
Energetický regulační úřad 
Generální inspekce bezpečnostních sborů 
Agrární komora České republiky 
Krajský úřad Ústeckého kraje 
Krajský úřad Kraje Vysočina 
Kancelář veřejného ochránce práv 
Kancelář Poslanecké sněmovny 
Úřad vlády ČR - Rada pro výzkum, vývoj a inovace 
Kancelář Senátu 
Sdružení místních samospráv ČR 
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Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a 
politických hnutí 
Úřad pro technickou normalizaci‚ metrologii a státní 
zkušebnictví 
Ústav pro studium totalitních režimů 
Družstevní asociace ČR 
Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních 
vztahů 
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