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VII. 

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 5. do 26. listopadu 2019. Materiál byl zaslán celkem na 69 připomínkových míst. 
Stanovisko zaslalo celkem 53 připomínkových míst. Připomínky nezaslalo celkem 16 připomínkových míst. Stanovisko bez 
připomínek zaslalo 30 připomínkových míst. Připomínky vzneslo celkem 23 připomínkových míst, z toho 13 připomínkových míst 
vzneslo zásadní připomínky a 10 připomínkových míst 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 

Konfederace 
zaměstnavatel-
ských a 
podnikatelských 
svazů ČR 
 (Dr. Jan Zikeš, 
tel. č. 
222 324 985) 
 

KZPS ČR nesouhlasí ani s jednou MPSV předloženou variantou 
na zvýšení minimální mzdy na rok 2020 (o 1.150, - Kč; 1.350, - 
Kč; 1.650, - Kč). 
          KZPS ČR souhlasí s ohledem na MSP s navýšením MM 
pro rok 2020 v maximální výši 4 %, resp. 500,- Kč. 
Odůvodnění: 
Je potřeba připomenout, že v rámci KZPS ČR roste počet 
malých a středních podniků, zejména těch, které zabezpečují 
subdodávky pro tuzemské i zahraniční odběratele a podniky, 
které pocházejí z oblasti služeb, kteří striktně odmítají jakýkoliv 
nárůst MM a navrhují její zmražení minimálně do 31. prosince 
2020. 
Co předkladatelé návrhů růstu minimální mzdy také naprosto 
opomíjejí je fakt, že v rámci našeho hospodářství jsou 
i společnosti, které svou činnost provozují na tzv. periferii 

NEAKCEPTOVÁNO  
ROZPOR 
 
Plenární schůze RHSD dne 18. 11. 2019 nedošla k dohodě, 
rozhodnutí bylo ponecháno sociálními partnery na vládě. 
Dne 27. 11. 2019 se Koaliční rada dohodla na zvýšení 
minimální měsíční mzdy o 1 250 Kč, tedy z 13 350 Kč na 
14 600 Kč. V této variantě má být návrh nařízení předložen 
vládě. 
 
KZPS ČR ve svých obecných připomínkách argumentuje 
problémy strukturálně postižených regionů, a to zejména 
z pohledu produktivity, inovací a konkurenceschopnosti. 
Produktivita nemá pouze jednosměrný vztah ke mzdám, ale 
vliv je také opačný. Velmi nízká mzdová úroveň taktéž vede 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

hospodářství. Tyto společnosti neprovozují svou činnost 
v místech velké koncentrace zákazníků, jejich výroba nemá 
takové rozměry, aby dokázali využívat obrovské úspory 
z rozsahu. Jsou to malé a střední firmy, podnikatelské subjekty 
ve venkovských oblastech, společnosti produkující tradiční 
a lokální produkty s často vyšší kvalitou, zaměstnávající lidi 
nebo poskytující služby v i těch nejodlehlejších oblastech. 
Pokud je záměrem odborů tyto podniky definitivně zabít, 
vylidnit venkov, pak předložené návrhy na růst minimální mzdy 
jsou tím nejideálnějším, co se dá pro likvidaci malého 
a středního podnikání a likvidaci venkovských oblastí udělat. 
 I přes tato negativa stále KZPS ČR podporuje růst 
minimální mzdy u těch oborů, kde růst produktivity práce 
a ekonomická situace to dovolí zejména z důvodu, aby si 
podniky a firmy udrželi stávající pracovníky, popř. získali nové. 
 Toto musí být řešeno prostřednictvím kolektivního 
vyjednávání zaměstnavatelů a odborů, které plně podporujeme. 
 Základem pro firmy, aby neztratily svoji 
konkurenceschopnost, je dostatek prostředků na inovace, 
výměnu technologií, robotizaci, a nelze si podřezávat větev jen 
navyšováním mezd na úkor budoucího rozvoje firem a tím 
i zabezpečením zaměstnanosti a následným zvyšováním mezd 
v závislosti na růstu produktivity práce. 
             Z tohoto důvodu odmítáme požadavek odborů na růst 
minimální mzdy o 1.650, - Kč stejně tak MPSV o (1.150, - Kč; 
1.350, - Kč; 1.650, - Kč) v době, kdy ekonomika zpomaluje, je 
pouze laciným populistickým gestem, které nerespektuje reálný 
ekonomický vývoj. Adekvátní navýšení by mělo podle 
bleskového průzkumu v rámci KZPS ČR mohlo dosahovat 
přibližně 4 %, tedy zhruba 500 korun. 
          Je třeba dále upozornit, že zvedáním MM se zvyšují 
všechny zaručené mzdy, dále že skokové navýšení MM 
a dalších vstupních nákladů má vliv na snížení 

k ekonomickému modelu založenému na 
nízkoproduktivních pracovních pozicích. Nízké mzdy jsou 
tudíž i nepřímým důvodem nižší produktivity.  Mzdy v ČR 
jsou navíc i při zohlednění produktivity práce nadále 
výrazně nižší než v západních zemích EU. Taktéž mzdové 
náklady zaměstnavatelů (jako procento HDP) patří v rámci 
EU k nejnižším. Argumentace o ztrátě 
konkurenceschopnosti je v kontextu toho, že ČR má nižší 
minimální mzdy než všechny sousední země, nelogická. 
Není vůči komu ztrácet konkurenceschopnost, protože 
všechny sousední země také zvyšují minimální mzdu. 
MPSV plně zohledňuje současný výzkum v oblasti 
produktivity práce a jednotkových nákladů práce. 
V současné době je koncensus vědeckých prací, že růst 
minimální mzdy má neutrální dopady na zaměstnanost, 
zcela zřejmý. Upozorňujeme, že hrozbou pro strukturálně 
postižené regiony jsou zejména nízké příjmy. Každý 
zaměstnanec je zároveň spotřebitel, čím nižší jsou příjmy, 
tím nižší je i kupní síla. Nízká je poté i případná podpora 
v nezaměstnanosti nebo starobní důchod. Dlouhodobý 
a systematický tlak na relativní snižování mzdové úrovně 
má za následek nízkou produktivitu, nekvalitní pracovní 
pozice, negativní demografický vývoj a následné další 
zaostávání těchto regionů. Dle MPSV je nutné postupně 
změnit tento hospodářský model, který je založen na levné 
pracovní síle v rámci produkčního systému EU. Nejen, že 
vede k tvorbě málo produktivních pracovních pozic, ale také 
zvyšuje exponovanost české ekonomiky vůči zpomalení 
hospodářství našich hlavních zahraničních obchodních 
partnerů. Snaha KZPS ČR dosáhnout co nejnižších mezd 
a pozice na pozice na chvostu produkční struktury EU by 
měla navíc za následek výrazně zvýšené ohrožení 
technologickými změnami v rámci Průmyslu 4.0. 
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místo Připomínka Vypořádání 

konkurenceschopnosti firem, neboť je již nemožné pokrýt nárůst 
v maržích a snižuje se ziskovost firem a tím i podmínky pro 
inovace a modernizaci spojenou s automatizací. 
Jako příklad uvádíme stanovisko našeho člena – Svazu 
podnikatelů ve stavebnictví:   
1. SPS doporučuje v závislosti na vybraném numerickém 

ukazateli stavu českého hospodářství stanovit způsob 
výpočtu minimální mzdy pro další léta.  

2. Razantní růst minimální mzdy tak, jak jej zažíváme v 
posledních letech, poškozuje nízkopříjmové zaměstnance a 
ohrožuje jejich pracovní místa. 

3. V dlouhodobých stavebních kontraktech kalkulovaných a 
uzavřených na několik let dopředu ohrožuje tento růst 
osobních nákladů vynucený zvyšováním minimální i 
zaručené mzdy rentabilitu zakázek i firem. Jedná se o velice 
obtížně předvídatelnou nákladovou položku.  

4. U dlouhodobě uzavřených kontraktů s veřejnými investory 
by mělo být zvýšení osobních nákladů zohledněno 
v dodatcích smluv. 

5. Je třeba dále upozornit, že zvedáním MM se zvyšují všechny 
mzdy, dále že skokové navýšení MM a dalších vstupních 
nákladů má vliv na snížení konkurenceschopnosti firem. 

6. SPS nesouhlasí s navrženými variantami a doporučuje 
navýšení minimální mzdy o 500,- Kč.  

Obecně k 
návrhu 

Svaz průmyslu a 
dopravy České 
republiky 
(JUDr. Jitka 
Hejduková, tel. č. 
225 279 301) 

SP ČR požaduje navýšení minimální mzdy od 1. 1. 2020 o 700 
Kč, tj. v rozsahu, který odpovídá odhadovanému růstu 
ekonomiky a inflace a koresponduje i s odhadovaným růstem 
průměrných mezd na příští rok a koresponduje i s valorizačním 
mechanismem 0,44 průměrné mzdy za rok 2018. 
Odůvodnění: 
        Předložený návrh obsahuje 3 varianty zvýšení minimální 
mzdy (MM) - o 1650 Kč na 15.000 Kč (zvýšení o 12,4 %), o 

NEAKCEPTOVÁNO 
ROZPOR 
 
Plenární schůze RHSD dne 18. 11. 2019 nedošla k dohodě, 
rozhodnutí bylo ponecháno sociálními partnery na vládě. 
Dne 27. 11. 2019 se Koaliční rada dohodla na zvýšení 
minimální měsíční mzdy o 1 250 Kč, tedy z 13 350 Kč na 
14 600 Kč. V této variantě má být návrh nařízení předložen 
vládě. 
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1350 Kč na 14.700 Kč (zvýšení o 10,1 %) a o 1150 Kč na 
14.500 Kč (zvýšení o 8,6 %, MM).  
        U žádné z uvedených variant nejsou uvedeny parametry, 
jak se k navrhovaným částkám došlo, ani návrh neobsahuje, 
stejně jako v předchozích letech, žádné ekonomické 
zdůvodnění, které by potvrdilo, že pouhou regulací mezd přes 
růst MM dojde skutečně k přiblížení mzdové úrovně v ČR ke 
mzdám v ekonomicky vyspělejších zemích. Není zohledněna 
ani produktivita práci, která je v ČR spíše nízká, ani hledisko 
odvodové zátěže, která patří k nejvyšším v rámci zemí OECD.  
         Zvýšení MM nelze akceptovat ani v jedné z navržených 
variant i z toho důvodu, že se zcela rozchází s ekonomickými 
prognózami. Dle Makroekonomické predikce MF z července 
2019 by se růst mezd v roce 2020 měl pohybovat kolem 5,7 %, 
což je o 3 procentní body méně než v nejumírněnější navržené 
variantě (nárůst MM o 8,6 %,). Z přiložených dat je zřejmé, že 
tempo růstu MM v posledních čtyřech letech více jak 
dvojnásobně převyšuje tempo růstu mezd v ČR. Zatímco 
průměrná mzda v ČR vzrostla v období mezi roky 2015 – 2018 
o 19,8%, tak MM za stejné období vzrostla o 45,1%. Při 
navrhovaném dalším zvýšení MM od 1. 1. 2020, by její nárůst 
od roku 2015 dosáhl 59,8%.  
         Na úrovni MM je odměňováno cca 171 000 zaměstnanců 
tj. cca 4,6% zaměstnanců, ale od této MM se odvíjí zaručené 
mzdy stanovené pro jednotlivé skupiny prací odstupňované 
podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. U některých 
firem by toto opět skokové navýšení MM vedlo k deformaci 
vnitrofiremních pravidel odměňování, resp. diferenciace mezd 
podle uvedených kritérií.  Právě tento aspekt role MM nelze 
opomíjet. Navrhované varianty zvýšení MM nerespektují 
rozdílnou úroveň průměrných mezd v jednotlivých odvětvích 
(za rok 2018 činila průměrná mzda např. v sektorech informační 
a komunikační činnosti 55 000 Kč, výroba a rozvod elektřiny 

Ke druhému odstavci obecné připomínky: 
Snaha MPSV dosáhnout relace minimální mzdy a průměrné 
mzdy alespoň 40 % je konzistentní a jasně deklarovaná již 
od roku 2014. Navržené varianty proto naopak vycházejí 
z ekonomických prognóz vývoje průměrné hrubé mzdy v 
národním hospodářství. V Důvodové zprávě a Závěrečné 
zprávě RIA jsou jednoznačně popsány dlouhodobé cíle 
týkající se minimální mzdy, ke kterým zejména patří 
postupná plynulá konvergence k západním zemím EU 
a dosažení relace minimální mzdy k průměrné mzdě, která 
je běžná v naprosté většině těchto zemí. Všechny navržené 
varianty zohledňují tento dlouhodobý cíl a liší se tedy jen v 
tempu jeho dosažení.  
Produktivita nemá pouze jednosměrný vztah ke mzdám, ale 
vliv je také opačný. Velmi nízká mzdová úroveň taktéž vede 
k ekonomickému modelu založenému na 
nízkoproduktivních pracovních pozicích. Nízké mzdy jsou 
tudíž i nepřímým důvodem nižší produktivity.  Mzdy v ČR 
jsou navíc i při zohlednění produktivity práce nadále 
výrazně nižší než v západních zemích EU. Taktéž mzdové 
náklady zaměstnavatelů (jako procento HDP) patří v rámci 
EU k nejnižším. MPSV plně zohledňuje současný výzkum 
v oblasti produktivity práce a jednotkových nákladů práce. 
 
Ke třetímu odstavci obecné připomínky: 
Důrazně upozorňujeme na text Odůvodnění: 
„Vyšší relativní růst minimální mzdy v jednotlivých 
variantách, než jaký je předpokládaný procentní meziroční 
nárůst průměrné hrubé mzdy v roce 2020 (o 5,5 %, tj. o 1 
880 Kč), je dán zejména tím, že minimální mzda nebyla 
zvýšena od roku 2007 do roku 2012. Za toto období 
průměrná hrubá mzda vzrostla o 4 110 Kč (tj. o 19,6 %) 
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46 282 Kč, zpracovatelský průmysl 31 670 Kč, ubytování, 
stravování a pohostinství 18 753 Kč), dále i rozdíly v průměrné 
mzdě podle krajů (rozdíl mezi jednotlivými kraji je cca 6 000 
Kč) ani rozdíl mezi konstrukcí MM/ZM a průměrné mzdy 
(pozn. do té se započítávají veškeré příplatky a nenárokové 
složky mzdy, na rozdíl od MM a ZM, které představují nejnižší 
odměnu pro určitou práci podle složitosti, odpovědnosti 
náročnosti práce). Argumentace, že má takto nastavená MM 
zabránit mzdovému podbízení zahraničních pracovních sil není 
seriózní, protože v rámci programů řízené ekonomické migrace, 
konkrétně Programu kvalifikovaný zaměstnanec, bylo již přijato 
opatření v podobě 1,2 násobku ZM na volné místo nabízené 
cizinci. Právě přes tento program jsou přijímáni zaměstnanci 
zejména z Ukrajiny na pozice jako obsluha strojů a zařízení 
apod. Spojování vývoje míry ohrožení chudobou s úrovní MM 
není vhodné, protože koeficient příjmové chudoby závisí na 
vývoji posuzovaných příjmů a při jejich růstu se zvyšuje i 
hranice chudoby, z dostupných dat se ohrožení týká relativně 
malého okruhu zaměstnanců (3-4 %) a i v období nezvyšování 
MM byla míra ohrožení chudobou stabilní. 

a relace minimální mzdy k průměrné mzdě poklesla na 31,9 
%.“ 
Snaha MPSV dosáhnout relace minimální mzdy a průměrné 
mzdy alespoň 40 % je konzistentní a jasně deklarovaná již 
od roku 2014. To že v takovém případě musí růst minimální 
mzda relativně rychleji, než průměrná hrubá mzda, je zcela 
základním aritmetickým pravidlem. 
 
Ke čtvrtému odstavci obecné připomínky: 
Jedná se o logicky nekonzistentní argumentaci. Na jedné 
straně by měl být problém mzdový rozdíl mezi jednotlivými 
odvětvími, resp. regiony, na druhé straně je tímto 
argumentováno proti institutu zaručených mezd, které ve 
skutečnosti přesně adresují výrazné odlišnosti mezi 
jednotlivými profesemi. 
Hranice příjmové chudoby domácnosti jednotlivce byla 
v předchozích letech přidána do materiálu na vyžádání 
v rámci připomínkového řízení a její výše je pouze 
informativní. Žádná z variant nijak nezohledňuje poslední 
známou úroveň této hranice. 

Obecně 
k návrhu  

Hospodářská 
komora České 
republiky 
(tel. č. 
266 721 415, 
724 61 980) 

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 vzhledem k výkonu národního 
hospodářství a s respektem k pozici podnikatelů, jejichž 
vlastní náklady mají být nařízením regulovány. 
1. Stejně jako v minulých letech lze konstatovat, že na 
existenci institutu minimální mzdy se v zásadě shodují 
zaměstnavatelé, zaměstnanci i odbory. Problémem je však 
jednak institut zaručené mzdy a jednak neexistence 
předvídatelných a ekonomicky zdůvodnitelných kritérií 
každoročního nárůstu jak minimální mzdy, tak sazeb zaručené 
mzdy.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Připomínka podstatné povahy, která nemůže být předmětem 
rozporu. 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 
 
Plenární schůze RHSD dne 18. 11. 2019 nedošla k dohodě, 
rozhodnutí bylo ponecháno sociálními partnery na vládě. 
Dne 27. 11. 2019 se Koaliční rada dohodla na zvýšení 
minimální měsíční mzdy o 1 250 Kč, tedy z 13 350 Kč na 
14 600 Kč. V této variantě má být návrh nařízení předložen 
vládě. 
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2. Zcela stejně jako v letech předchozích ani aktuální návrh 
neobsahuje žádné ekonomické zdůvodnění, které by potvrdilo, 
že pouhou regulací mezd dojde skutečně k přiblížení mzdové 
úrovně v ČR ke mzdám v ekonomicky vyspělejších zemích. 
Není zohledněna ani produktivita práce, která je v ČR spíše 
nízká, ani hledisko odvodové zátěže, která patří k nejvyšším v 
rámci zemí OECD. 
3. Bagatelizován je fakt, že při zvýšení minimální mzdy 
dojde ke zvýšení zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací 
odstupňované podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. 
Minimální mzdou se v aktuální stále dobré ekonomické situaci 
prakticky neodměňuje. Naopak odměňování zaručenou mzdou 
je běžnou praxí. Při zvýšení minimální mzdy a sazeb zaručené 
mzdy tak dojde  
k tlaku na zvýšení všech mezd, což se negativně projeví v 
mzdové politice firem – snížení nenárokové složky mzdy, 
omezení možnosti výkonnostních odměn apod. Nejvíce tato 
skutečnost dopadne na malé a střední firmy. 
4. Zvyšování minimální mzdy obecně v celém národním 
hospodářství, s poukazem na celorepublikové globální 
statistické údaje, je zavádějící a neodpovídá realitě. Pro malé a 
střední firmy, a to nejen v regionech, je zvyšování minimální a 
zejména zaručené mzdy ohrožující a ve výsledku poškozuje 
nízkopříjmové zaměstnance a vystavuje riziku udržení jejich 
pracovních míst. Ve výsledku povede k propouštění, nárůstu 
nezaměstnanosti a může být i spouštěčem konce existence 
těchto firem a v rámci regionů k vylidňování. 
5. Je třeba si uvědomit, že zvyšování minimální a potažmo 
zaručené mzdy má dopad i na oblast veřejných zakázek, 
zejména dlouhodobých stavebních kontraktů. Jestliže dochází 
k takto masivnímu nárůstu mzdových nákladů, se kterými 
soutěžitelé nemohli počítat, nemohou je promítnout do konečné 
ceny zakázky, protože jsou omezeni smlouvou a inflační 

Připomínáme, že MPSV je autorem návrhu automatického 
valorizačního mechanismu a nadále jej podporuje. 
V Důvodové zprávě a Závěrečné zprávě RIA jsou 
jednoznačně popsány dlouhodobé cíle týkající se minimální 
mzdy, ke kterým zejména patří postupná plynulá 
konvergence k západním zemím EU a dosažení relace 
minimální mzdy k průměrné mzdě, která je běžná v naprosté 
většině těchto zemí. Všechny navržené varianty zohledňují 
tento dlouhodobý cíl a liší se tedy jen v tempu jeho 
dosažení. Žádná varianta navrhující zvýšení podstatně nižší, 
než je nejnižší navrhovaná varianta (viz konkrétní 
připomínku č. 1) by tento dlouhodobý cíl nenaplňovala. 
HK ČR 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. 
Indikátor produktivity navíc 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 
nemá pouze jednosměrný vztah ke mzdám, ale vliv je také 
opačný. Velmi nízká mzdová úroveň taktéž vede 
k ekonomickému modelu založenému na 
nízkoproduktivních pracovních pozicích. Nízké mzdy jsou 
tudíž i nepřímým důvodem nižší produktivity.  Mzdy v ČR 
jsou navíc i při zohlednění produktivity práce nadále 
výrazně nižší než v západních zemích EU. Taktéž mzdové 
náklady zaměstnavatelů (jako procento HDP) patří v rámci 
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doložkou.  V současnosti má proto veřejný sektor velký problém 
s účastí a ochotou firem (zejména stavebních) vůbec se účastnit 
veřejných soutěží a přijímat veřejné zakázky.  
6. Zvýšení minimální mzdy nelze akceptovat ani v jedné z 
navržených variant i z toho důvodu, že se zcela rozchází s 
ekonomickými ukazateli a prognózami. Dle Makroekonomické 
predikce MF ČR z července 2019 by se růst mezd v roce 2020 
měl pohybovat kolem 5,7 %, což je  
o 3 procentní body méně než v nejumírněnější navržené variantě 
(nárůst mzdy o 8,6 % ve variantě III, o 12,4 % ve variantě II, 
případně o 10,1 % ve variantě I). 
7. Tempo růstu minimální mzdy v posledních čtyřech letech 
více jak dvojnásobně převyšuje tempo růstu mezd v ČR. 
Odůvodnění, že v určitém období minimální mzda vůbec 
nerostla nelze dlouhodobě akceptovat. Zatímco průměrná mzda 
v ČR vzrostla v období mezi roky 2015 – 2018 o 19,8 %, tak 
minimální mzda za stejné období vzrostla o 45,1 %. Při 
navrhovaném dalším zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2020, by 
její nárůst od roku 2015 dosáhl 59,8 %.  
8. Zvyšování minimální mzdy by mělo být vždy odvozeno 
od výkonu ekonomiky. Podle zveřejněných údajů Českého 
statistického úřadu:  
(https://www.czso.cz/documents/10180/91605365/pmzcr09031
9_2.xlsx/9d23e1d1-e759-4bd5-830b-
517e24fd8cdb?version=1.1) průměrné mzdy stále rostou, a 
hlavně rychleji než produktivita práce.  
9. Přestože podle všech důvěryhodných predikcí bude česká 
ekonomika v nejbližším období růst, existuje řada rizik směrem 
dolů.  Požadovaný nárůst minimální mzdy tak působí výrazně 
procyklicky, což je ze systémového hlediska 
nepochybně v rozporu se zájmy podnikatelů, vlády i samotných 
zaměstnanců.  

EU k nejnižším. MPSV zohledňuje současný výzkum v 
oblasti produktivity práce a jednotkových nákladů práce. 
V připomínce HK ČR č. 11 se požaduje zavedení 
odvětvových minimálních mezd, přestože institut zaručené 
mzdy podstatně lépe adresuje výrazné odlišnosti mezi 
jednotlivými profesemi. 
Argument zrušení zaručených mezd a zavedení 
minimálních mezd pro různá odvětví není HK ČR 
dostatečně podložen. 
V současné době je koncensus vědeckých prací, že růst 
minimální mzdy má neutrální dopady na zaměstnanost, 
zcela zřejmý. Upozorňujeme, že hrozbou pro strukturálně 
postižené regiony jsou zejména nízké příjmy. Každý 
zaměstnanec je zároveň spotřebitel, čím nižší jsou příjmy, 
tím nižší je i kupní síla. Nízká je poté i případná podpora 
v nezaměstnanosti nebo starobní důchod. Dlouhodobý 
a systematický tlak na relativní snižování mzdové úrovně 
má za následek nízkou produktivitu, nekvalitní pracovní 
pozice, negativní demografický vývoj a následné další 
zaostávání těchto regionů. Podle MPSV je nutné postupně 
změnit tento hospodářský model, který je založen na levné 
pracovní síle v rámci produkčního systému EU. Nejen, že 
vede k tvorbě málo produktivních pracovních pozic, ale také 
zvyšuje exponovanost české ekonomiky vůči zpomalení 
hospodářství našich hlavních zahraničních obchodních 
partnerů. 
Snaha MPSV dosáhnout relace minimální mzdy a průměrné 
mzdy alespoň 40 % je konzistentní a jasně deklarovaná již 
od roku 2014. Vývoj výše průměrné hrubé mzdy, a tudíž 
i výše minimální mzdy, lze proto díky predikcím MPSV, 
ČNB, či MF přibližně odhadnout a následně dopočítat také 
mzdové náklady. Navíc je nutné zmínit, že objem nákladů 
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10. Bereme na vědomí, že existuje a bude i nadále existovat 
poptávka po zvyšování minimální mzdy, domníváme se však, že 
není možné, aby se toto zvyšování stalo každoročně předmětem 
politického boje. Protože na úrovni Tripartity většinou nedojde 
ke shodě na výši minimální mzdy, prosazujeme, aby byl v 
pracovním právu legislativně ošetřen mechanismus zvyšování 
minimální mzdy formou valorizačního 
mechanismu/koeficientu, který by vycházel z průměrné mzdy v 
národním hospodářství. V ideálním případě by valorizační 
koeficient měl být ještě kombinován s indexem prognózy 
vývoje hospodářství např. na základě odhadu MF ČR. 
Zaměstnavatelé již dlouhodobě požadují prosazení 
valorizačního mechanismu, na základě kterého by byla 
minimální mzda předvídatelná i v dalším časovém horizontu. 
11. Vedle toho opakovaně doporučujeme zvážit možnost 
diferenciace výše minimální mzdy podle odvětví národního 
hospodářství a s přihlédnutím k regionálním odlišnostem a s 
využitím kolektivního vyjednávání.  
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 níže uvedené 
konkrétní připomínky. 
 

zaměstnavatelů na zaměstnance s minimální mzdou činí 
přibližně 2 % celkového objemu mzdových nákladů. 
Snaha MPSV dosáhnout relace minimální mzdy a průměrné 
mzdy alespoň 40 % je konzistentní a jasně deklarovaná již 
od roku 2014. Navržené varianty proto naopak vycházejí 
z ekonomických prognóz vývoje průměrné hrubé mzdy v 
národním hospodářství. 
Veškeré důvěryhodné predikce předpokládají nadále 
vysoký růst průměrné hrubé mzdy. Všechny navržené 
varianty zvýšení minimální mzdy z těchto důvěryhodných 
predikcí vycházejí. Navíc je nutné zmínit, že objem nákladů 
zaměstnavatelů na zaměstnance s minimální mzdou činí 
přibližně 2 % celkového objemu mzdových nákladů. 
MPSV je autorem návrhu automatického valorizačního 
mechanismu a nadále jej podporuje. 
MPSV nezvažuje zavedení regionálních minimálních mezd 
zejména z důvodu dalšího možného prohloubení disparit 
mezi regiony a nízké efektivitě tohoto pojetí institutu 
minimální mzdy. 
K zavedení kolektivně vyjednávaných minimálních mezd 
by bylo logicky nutné výrazně zvýšit pokrytí zaměstnanců 
kolektivními smlouvami, jako je tomu například ve 
Skandinávských zemích, kde díky tomu není jednotná 
minimální mzda. To by vedlo k celkovému výraznému 
zvýšení mzdových hladin a znatelnému zlepšení podmínek 
pracujících. Ačkoliv s touto překvapivou připomínkou 
Hospodářské komory MPSV principiálně souhlasí, jednalo 
by se o změnu výrazně přesahující rámec současných 
legislativních možností. 
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Obecně k 
návrhu 

Družstevní 
Asociace ČR 
(JUDr. Vladimír 
Záruba, tel. č. 
224 106 364) 

Vyslovujeme zásadní nesouhlas se všemi předloženými 
variantami a požadujeme minimální mzdu nyní nezvyšovat. 
Odůvodnění: 
1. Dlouhodobě poukazujeme na skutečnost, že každoroční 

skokové navyšování minimální mzdy trvale poškozuje 
tuzemské malé a střední podnikatele, kteří nemohou 
vzhledem k objektivně omezeným ekonomickým 
možnostem, poskytovat svým zaměstnancům minimální 
mzdu. Jsou nuceni propouštět, případně uzavírat své 
provozovny. Je to způsobeno i minimální podporou těchto 
podnikatelů ze strany státu. 

2. Zvyšování minimální mzdy obecně v celém národním 
hospodářství, s poukazem na celorepublikové globální 
statistické údaje, je zavádějící. Např. pro bankovní sektor je 
to záležitost úsměvná a též pro většinu sesterských poboček 
zahraničních podnikatelů. Na druhou stranu řada malých a 
středních tuzemských podnikatelů, např. v oblasti 
maloobchodu, i díky zvyšování minimální mzdy, bojuje o 
přežití. Podotýkáme, že tato situace je obzvláště markantní 
v některých regionech a obecně na venkově. Podotýkáme, 
že v podnicích s více zaměstnanci, nedochází jen k nárůstu 
mzdy u zaměstnanců pracujících za tuto mzdu, ale logicky 
u všech dalších zaměstnanců. 

3. Ve všech aktuálních koncepčních materiálech státu se 
konstatuje, že  končí období růstu a postupně nastává 
období stagnace národního hospodářství a to především 
vzhledem k závislosti České republiky na situaci v okolních 
zemích, zvláště pak v Německu. Požadovaný nárůst 
minimální mzdy je s tímto stavem v protikladu.  

4. Přestože jsme si vědomi, že je nezbytné minimální mzdu 
postupně zvyšovat, domníváme se, že není možné, aby se 
toto zvyšování stalo každoročně předmětem politického 
boje. Pokud stát ukládá podnikatelům, aby respektovali 

NEAKCEPTOVÁNO 
Připomínka podstatné povahy, která nemůže být předmětem 
rozporu. 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 
 
Plenární schůze RHSD dne 18. 11. 2019 nedošla k dohodě, 
rozhodnutí bylo ponecháno sociálními partnery na vládě. 
Dne 27. 11. 2019 se Koaliční rada dohodla na zvýšení 
minimální měsíční mzdy o 1 250 Kč, tedy z 13 350 Kč na 
14 600 Kč. V této variantě má být návrh nařízení předložen 
vládě. 
 
K zásadní připomínce č. 1 
V současné době je koncensus vědeckých prací, že růst 
minimální mzdy má neutrální dopady na zaměstnanost, 
zcela jednoznačný. 
 
K zásadní připomínce č. 2 a č. 5 
MPSV nezvažuje zavedení regionálních minimálních mezd 
zejména z důvodu dalšího možného prohloubení disparit 
mezi regiony a nízké efektivitě tohoto pojetí institutu 
minimální mzdy. Taktéž zavedení odvětvových 
minimálních mezd není zvažováno. K zavedení kolektivně 
vyjednávaných minimálních mezd by bylo logicky nutné 
výrazně zvýšit pokrytí zaměstnanců kolektivními 
smlouvami, jako je tomu například ve Skandinávských 
zemích, kde díky tomu není jednotná minimální mzda. 
Upozorňujeme, že by to vedlo k celkovému výraznému 
zvýšení mzdových hladin a znatelnému zlepšení podmínek 
pracujících. Ačkoliv s touto překvapivou připomínkou 
Družstevní asociace MPSV principiálně souhlasí, jednalo 
by se o změnu výrazně přesahující rámec současných 
legislativních možností. Podstatně přesněji adresuje 
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právním předpisem uloženou povinnost, měl by alespoň 
postupovat diferencovaně, případně jim poskytnout určitou 
podporu. Nárůst minimální mzdy pak vázat na nárůst 
objektivních ekonomických ukazatelů. 

5. Opakovaně doporučujeme zvážit diferenciaci výše 
minimální mzdy podle odvětví národního hospodářství a 
s přihlédnutím k regionálním odlišnostem a s využitím 
kolektivního vyjednávání (tak jak to bylo např. ještě 
v nedávné době v Německu).  
Současně doporučujeme podporovat podnikatele, 
především pak malé a střední, působící na venkově a 
v některých regionech a snížit tak dopad zvyšující se 
minimální mzdy. Podporu zaměřit nejen na nově vznikající 
subjekty, ale především na přeživší. 

výrazné odlišnosti mezi jednotlivými profesemi institut 
zaručené mzdy. 
 
K zásadní připomínce č. 3 
Veškeré aktuální predikce (ČNB, MF, MPSV) 
předpokládají nadále poměrně vysoký růst průměrné hrubé 
mzdy. Navržené varianty zvýšení minimální mzdy z těchto 
predikcí vycházejí a zohledňují je. 
 
K zásadní připomínce č. 4 
Připomínáme, že MPSV je autorem návrhu automatického 
valorizačního mechanismu minimální mzdy a nadále jej 
podporuje. 

Obecně k 
návrhu 

Svaz měst a obcí 
České republiky 
(Mgr. Alena 
Klimtová, Dis., 
tel č. 
730 897 551) 

Návrh předkládá tři varianty možného zvýšení minimální mzdy 
od 1. 1. 2020.  
Návrh je dle odůvodnění motivován současným i budoucím 
předpokládaným příznivým vývojem české ekonomiky. 
Současně se zvýšením minimální mzdy by došlo i k navýšení 
nejnižší úrovně zaručené mzdy.  
Ke shodě mezi sociálními partnery na úrovni zvýšení nedošlo.  
Návrh očekává zvýšení příjmů ze sociálního a zdravotního 
pojištění a omezení vyplácení mezd tzv. na černo, tj. mimo 
hlavní příjem. 
S návrhem, a to ani s jednou z variant, se nedá ztotožnit.  
Svaz měst a obcí České republiky (dále jen „Svaz“) nerozporuje, 
že pracovní příjem zaměstnanců odměňovaných minimální 
mzdou by měl dosahovat takové úrovně, aby byl dostatečně 
motivační a zajistil alespoň základní životní potřeby bez nutné 
závislosti na příjmech v podobě dodatečných sociálních dávek 
chránících před hmotnou nouzí.  
Nicméně, v prvé řadě je nutno zdůraznit, že ze závěrů mnoha 
renomovaných ekonomů (např. Jana Švejnara, Jakuba Seidlera 

NEAKCEPTOVÁNO 
ROZPOR 
 
Plenární schůze RHSD dne 18. 11. 2019 nedošla k dohodě, 
rozhodnutí bylo ponecháno sociálními partnery na vládě. 
Dne 27. 11. 2019 se Koaliční rada dohodla na zvýšení 
minimální měsíční mzdy o 1 250 Kč, tedy z 13 350 Kč na 
14 600 Kč. V této variantě má být návrh nařízení předložen 
vládě. 
 
Pokud jde o kompenzaci zvýšení platových nákladů, je třeba 
odlišit kompenzace ze státního rozpočtu na výkon státní 
správy a výši rozpočtového určení daní. V případě 
rozpočtového určení daní se očekává, že současný 
ekonomický růst se zprostředkovaně projeví i v konečné 
výši (nárůstu) prostředků plynoucí z rozpočtového určení 
daní. 
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nebo Lukáše Kovandy, viz OVM odvysílané dne 24. 11. 2019) 
jasně plyne, že současný příznivý vývoj české ekonomiky je 
podmíněn zadlužeností jednotlivých ekonomických subjektů. 
Rovněž dochází k postupnému mírnému ochlazování 
ekonomiky díky poklesu v automobilovém průmyslu a 
v návaznosti na vývoj ekonomiky Německa. Jakékoliv 
navyšování minimální mzdy (a tím i nejnižší zaručené mzdy) je 
tak v současné chvíli nejen z pohledu Svazu unáhlené. K tomuto 
je dlužno poznamenat, že ve zdůvodnění předloženého návrhu 
není odkázáno na žádný ekonomický údaj, který by vedl 
k předloženým závěrům.  
Dalším aspektem, který je třeba zohlednit, je datum předložení 
předmětného návrhu materiálu (listopad t. r.). Pro všechny 
zainteresované subjekty (včetně územních samosprávných 
celků) je již složité případné přijaté změny zakomponovat do 
svých připravovaných či připravených rozpočtů na rok 2020. 
V budoucích letech by zajisté bylo vhodnější, aby návrh byl 
předkládán nejpozději do začátku října daného roku. Pak by 
bylo možné návrh řádně zvážit, důkladně projednat se všemi 
sociálními partnery a výsledný návrh zakomponovat pak do 
jednotlivých rozpočtů. 
Při zvýšení základní měsíční sazby minimální mzdy dle nejnižší 
navrhované varianty (tj. VARIANTA III) na 14.500 Kč bude 
činit absolutní rozdíl proti současnému stavu 1.150 Kč; 
v relativním vyjádření půjde o 8,6  % zvýšení. Základní 
hodinová sazba minimální mzdy ve výši 86,70 Kč v absolutním 
vyjádření představuje zvýšení o 6,90  Kč. V návaznosti na výše 
uvedené se navrhuje rovněž zvýšení nejnižších úrovní zaručené 
mzdy tak, aby byl zachován poměr mezi minimální mzdou a 
nejnižší zaručenou mzdou. Dle důvodové zprávy a RIA lze 
předpokládat, že by v důsledku navrhovaného zvýšení 
minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy došlo 
k nárůstu ročních mzdových nákladů zaměstnavatelů v platové 

Dílčí ekonomické zpomalení v roce 2020 je i dle 
Makroekonomické predikce MF (listopad 2019) podstatně 
ovlivněno vnějším prostředím – viz kapitolu 1.1 
Makroekonomické predikce MF. Domácí ekonomika 
vykazuje znatelně silnější růst. Navíc i MF predikuje 
opětovné zrychlení růstu HDP v roce 2021 na 2,2 %. ČNB 
ve své aktuální predikci (Zpráva o inflaci IV/2019) 
předpokládá růst HDP 2,4 % v roce 2020 a poté dokonce 
2,8 % v roce 2021. Koncensus tedy je, že ekonomický růst 
v ČR pouze mírně zpomalí v příštím roce a poté zase zrychlí 
svou dynamiku. Požadavky na růst minimální mzdy jsou 
tedy oprávněné a objektivně nelze považovat je považovat 
za unáhlené a nepodložené žádným ekonomickým údajem. 
Odůvodnění návrhu i Závěrečná zpráva z hodnocení 
dopadů regulace obsahují jak vývoj základních 
makroekonomických údajů, tak i jejich prognózu. 
Snaha MPSV dosáhnout relace minimální mzdy a průměrné 
mzdy alespoň 40 % je konzistentní a jasně deklarovaná již 
od roku 2014. Navržené varianty proto naopak vycházejí 
z ekonomických prognóz vývoje průměrné hrubé mzdy 
v národním hospodářství. 
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(nepodnikatelské) sféře o cca 527 mil. Kč (včetně nejnižších 
úrovní zaručené mzdy), z toho doplatky ze státního rozpočtu 
včetně příslušenství by činily celkem cca 285 mil. Kč, 
z rozpočtů územních samosprávných celků včetně příslušenství 
celkem cca 190 mil. Kč.  
Navýšení minimální mzdy, byť v nejnižší navrhované variantě, 
a s tím související navýšení nejnižší úrovně zaručené mzdy bude 
mít výrazné dopady do rozpočtů územních samosprávných 
celků. Navýšení výdajů rozpočtů územních samosprávných 
celků nekoresponduje s navýšením finančních prostředků 
určených na samosprávu. Tempo navyšování výdajů na platy a 
jiné povinnosti obcí uložené státem je mnohem vyšší než tempo 
růstu prostředků určených na samosprávu. Obce a města v této 
souvislosti požadují finanční zajištění zvýšených ročních 
platových nákladů ze státního rozpočtu.  
Bez zajištění příslušných finančních prostředků nelze 
souhlasit s navýšením minimální mzdy o žádnou 
z navrhovaných variant, a to ani v nejnižší navrhované 
podobě.  
Svaz je současně toho názoru, že návrhy na zvýšení minimální 
mzdy včetně dalších konsekvencí by měly odrážet shodu všech 
sociálních partnerů tak, aby byly zajištěny všechny důsledky 
z toho plynoucí bez ohrožení fungování a financování 
jakéhokoliv z dotčených sektorů. Je třeba zvažovat i vývoj 
v jednotlivých regionech a důsledky předložených variant pro 
zaměstnávání v různých regionech České republiky, kdy 
v samotném důsledku by mohlo dojít ke snížení generování 
příjmů jednotlivých subjektů, což by nepochybně nalezlo i svůj 
daňový odraz a tím by došlo i k promítnutí do výše 
rozpočtového určení daní.  

Obecně k 
návrhu 

Českomoravská 
konfederace 

Českomoravská konfederace odborových svazů 
důrazně požaduje variantu II, tedy zvýšení na částku 
15 000 Kč.  

NEAKCEPTOVÁNO 
ROZPOR 
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odborových 
svazů 
(JUDr. Vít 
Samek, tel. č. 
602 395 431) 

Česko má po přepočítání na eura šestou nejnižší 
minimální mzdu v EU a v paritě kupní síly čtvrtou nejnižší. 
Nejnižší je pak poměr k průměrné mzdě, který dosahuje asi 38 
procent. ČMKOS také musí konstatovat, že minimální čistý 
výdělek je dlouhodobě pod hranicí chudoby pro samotného 
dospělého. Loni byl zhruba o 1500 korun nižší než hranice 
chudoby, činil necelých 10 500 korun. 
 Z těch všech důvodů právě varianta II představuje další 
krok postupného zvyšování minimální mzdy tak, aby 
minimální mzda mohla skutečně plnit svoji sociálně-ochrannou 
a ekonomicko-kriteriální funkci. Nárůst minimální mzdy na 
částku 15 000 Kč by tak měl přispět k tomu, aby si i lidé 
s nejnižšími příjmy mohli zabezpečit základní životní potřeby 
z vlastních příjmů, z vlastní pracovní činnosti a bez další 
sociální pomoci státu. 

Plenární schůze RHSD dne 18. 11. 2019 nedošla k dohodě, 
rozhodnutí bylo ponecháno sociálními partnery na vládě. 
Dne 27. 11. 2019 se Koaliční rada dohodla na zvýšení 
minimální měsíční mzdy o 1 250 Kč, tedy z 13 350 Kč na 
14 600 Kč. V této variantě má být návrh nařízení předložen 
vládě. 
 

Obecně k 
návrhu 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 
(Ing. Pavel 
Vinkler, Ph.D. tel. 
č. 224 853 518) 

Minimální mzda má jako institut hospodářské politiky 
významný dopad do socioekonomické oblasti. Vzhledem k výše 
uvedenému a s ohledem na výsledky jednání tripartity dne 18. 
listopadu 2019 se domníváme, že problematiku růstu 
minimální mzdy je nutno řešit na jednání koaliční rady.  

AKCEPTOVÁNO 
 
Plenární schůze RHSD dne 18. 11. 2019 nedošla k dohodě, 
rozhodnutí bylo ponecháno sociálními partnery na vládě. 
Dne 27. 11. 2019 se Koaliční rada dohodla na zvýšení 
minimální měsíční mzdy o 1 250 Kč, tedy z 13 350 Kč na 
14 600 Kč. V této variantě má být návrh nařízení předložen 
vládě. 

Obecně k 
návrhu 

Krajský úřad 
Moravskoslezské
ho kraje 
(Mgr. Petra 
Bayerová, tel. č. 
595 622 490) 

Navýšení minimální mzdy bude mít dopad do hospodaření kraje 
i hospodaření jeho příspěvkových organizací – např. podle 
dostupných údajů lze předpokládat, že by v důsledku 
navrhovaného zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní 
zaručené mzdy došlo k nárůstu ročních mzdových nákladů 
zaměstnavatelů působících v Krajské základní síti sociálních 
služeb v Moravskoslezském kraji o cca 70 mil. Kč. Dopad do 
rozpočtu kraje za příspěvkové organizace lze v této souvislosti 
předpokládat ve výši cca 3 mil. Kč.  
Je nezbytné, aby tuto skutečnost reflektoval státní rozpočet 

VYSVĚTLENO 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.  
 
Celkový objem finančních prostředků na státní dotace pro 
sociální služby v r. 2019 činil 16,7 mld. Kč.  
V návrhu státního rozpočtu pro r. 2020 činí částka určená 
pro podporu sociálních služeb prostřednictvím státní dotace 
17,8 mld. Kč a hledají se další cesty jak tuto dotaci navýšit. 
Zároveň je však třeba upozornit, že v případě financování 
sociálních služeb by se mělo jednat o vícezdrojový způsob 
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na rok 2020 (ve výše uvedeném příkladu v kapitole 313 MPSV, 
dle ust. § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů).  

financování poskytování této služby a proto se ani 
nepředpokládá, že by možné veškeré nárůsty nákladů na 
tuto službu měly být pokryty navýšením státní dotace.  

Obecně k 
návrhu 

Ministerstvo 
financí 
(NM Ing. Karel 
Tyll) 

Ekonomický vývoj probíhá v souladu s makroekonomickou 
predikcí Ministerstva financí, opakovaně hodnocenou Výborem 
pro rozpočtové prognózy jako realistickou. Meziroční růst 
reálného HDP ve 3. čtvrtletí zpomalil na 2,5 %, naplňuje se tak 
prognóza ekonomického ochlazení. S tím souvisí i skutečnost, 
že zaměstnanost v řadě odvětví (zejména průmyslových) již 
začala klesat. V příštím roce by ekonomika měla růst jen o 2 % 
a celková zaměstnanost v lepším případě stagnovat. Prognóza 
MPSV pro růst reálného HDP v příštím roce se v tomto kontextu 
jeví jako optimistická a proto nevhodná pro hospodářsko-
politická opatření. 
V prostředí ochlazování ekonomicky, včetně trhu práce, 
požadujeme rozvážlivější přístup při navýšení minimální mzdy. 
Ta by měla podle našeho názoru růst okolo predikovaných 
hodnot tempa průměrné mzdy, čímž v relaci k průměrné mzdě 
dosáhne průměru zemí OECD. Meziroční nárůstu minimální 
mzdy musí odpovídat ekonomickým podmínkám – zvolňuje jak 
růst ekonomiky, tak i mezd v ekonomice. Návrhy MPSV ve 
variantách č. 1 a 2 naopak znamenají zrychlení růstu minimální 
mzdy. 
Rovněž je třeba vzít do úvahy skutečnost, že kromě navýšení 
minimální mzdy je citelným zásahem také zvýšení všech úrovní 
zaručených mezd. Jejich dopad materiál MPSV vůbec 
nekvantifikuje, a zkresluje tak reálný vliv výše minimálních 
mezd (nehledě na mezinárodní srovnání). 
Požadujeme proto, aby navýšení minimální mzdy pro rok 
2020 bylo maximálně v intervalu 14 100 Kč 14 500 Kč 
z důvodů: 

− minimální mzda poroste o stejné, případně mírně vyšší 
procento jako očekávaná dynamika průměrné mzdy v 

VYSVĚTLENO 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
Plenární schůze RHSD dne 18. 11. 2019 nedošla k dohodě, 
rozhodnutí bylo ponecháno sociálními partnery na vládě. 
Dne 27. 11. 2019 se Koaliční rada dohodla na zvýšení 
minimální měsíční mzdy o 1 250 Kč, tedy z 13 350 Kč na 
14 600 Kč. V této variantě má být návrh nařízení předložen 
vládě. 
 
Dílčí ekonomické zpomalení v roce 2020 je i dle 
Makroekonomické predikce MF (listopad 2019) podstatně 
ovlivněno vnějším prostředím – viz kapitolu 1.1 
Makroekonomické predikce MF. Domácí ekonomika 
vykazuje znatelně silnější růst. Navíc i MF predikuje 
opětovné zrychlení růstu HDP v roce 2021 na 2,2 %. ČNB 
ve své aktuální predikci (Zpráva o inflaci IV/2019) 
předpokládá růst HDP 2,4 % v roce 2020 a poté dokonce 
2,8 % v roce 2021. Koncensus tedy je, že ekonomický růst 
v ČR pouze mírně zpomalí v příštím roce a poté zase zrychlí 
svou dynamiku, růst minimální mzdy tudíž objektivně nelze 
považovat za hrozbu.   
Dle aktuálních údajů Výběrového šetření pracovních sil 
celková zaměstnanost nadále meziročně roste. Ačkoliv 
vzhledem k rekordním úrovním zaměstnanosti již patrně 
nelze očekávat další znatelné meziroční zvýšení, tak 
upozorňujeme, že připomínka MF je v rozporu s predikcí 
MF (Makroekonomická predikce MF – listopad 2019), 
která předpokládá pro rok 2020 další meziroční nárůst 
zaměstnanosti o 0,1 %. 
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roce 2020; přesto minimální mzda poroste o více než 3 
procentní body rychleji než odhadovaná míra inflace, 
tedy vzroste její kupní síla, 

− růst minimální mzdy by měl zvolňovat a odrážet tak 
dynamiku ekonomiky a mzdového vývoje v soukromé 
sféře, nikoliv akcelerovat, 

− současný růst průměrného výdělku je tažen růsty platů 
ve veřejné správě,  

− minimální mzda již dosahuje na české podmínky 
poměrně vysokých hodnot v relaci k průměrné mzdě, z 
mezinárodního srovnání (bez vlivu zaručených mezd) 
odpovídá zhruba průměru zemí OECD (situace v roce 
2018), 

− po započtení dalších stupňů zaručené mzdy (např. tří 
nejnižších následujících po minimální mzdě) by byl 
vážený průměr minimální a zaručených mezd značně 
nad průměrem zemí OECD a EU, 

− institut zaručených mezd při vyšších úrovních 
minimální mzdy násobí mzdovou rigiditu, která je 
nežádoucí zejména v sestupné fázi hospodářského 
cyklu pro udržení vysoké zaměstnanosti. 

 
Snaha MPSV dosáhnout relace minimální mzdy a průměrné 
mzdy alespoň 40 % je konzistentní a jasně deklarovaná již 
od roku 2014. To že v takovém případě musí růst minimální 
mzda relativně rychleji, než průměrná hrubá mzda, je zcela 
základním aritmetickým pravidlem. Navržené varianty 
proto naopak vycházejí z ekonomických prognóz (včetně 
prognózy MF) vývoje průměrné hrubé mzdy v národním 
hospodářství. 
 
Upozorňujeme, že současný růst průměrného výdělku není 
pouze tažen růsty platů ve veřejné správě. Dle údajů 
Informačního systému o průměrném výdělku vzrostly 
průměrné hrubé mzdy ve mzdové sféře téměř o 7 % 
meziročně. Pro platovou sféru byl tento růst sice rychlejší, 
ale vzhledem k tomu, že celkový počet těchto zaměstnanců 
je zhruba pětkrát nižší, tak vliv na celkový meziroční index 
průměrné hrubé mzdy je výrazně menší. 
 
Vzhledem k tomu, že ČR je součástí pracovního trhu EU, 
tak srovnání s OECD není dostatečně relevantní. 
V Důvodové zprávě a Závěrečné zprávě RIA jsou 
jednoznačně popsány dlouhodobé cíle týkající se minimální 
mzdy, ke kterým zejména patří postupná plynulá 
konvergence k západním zemím EU a dosažení relace 
minimální mzdy k průměrné mzdě, která je běžná v naprosté 
většině zemí EU. ČR má nadále jednu z nejnižších 
minimálních mezd v rámci Evropského jednotného trhu. 
Ministerstvem financí uměle vytvořený indikátor průměru 
minimální mzdy a několika úrovní zaručené mzdy je 
hrubým argumentačním zkreslením, který nebere ohled v 
jakékoliv další regulaci trhu práce v ostatních zemích a 
nemá žádnou vědeckou či odbornou hodnotu. 
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K návrhu usnesení vlády a odůvodnění 

K návrhu 
usnesení 
vlády 

Ministerstvo 
kultury 
 
[Mgr. Lucie 
Šimková 
(lucie.simkova@
mkcr.cz), Ing. 
Michal Mejdrech 
(michal.mejdrech
@mkcr.cz) a Ing. 
Jiří Kubec 
(jiri.kubec@mkcr.
cz)] 

Přestože návrh nařízení vlády zavádí povinnost 
zaměstnavatele navýšit minimální mzdu nebo nejnižší úroveň 
zaručené mzdy, takto objektivně vyvolané finanční náklady 
nepodnikatelských subjektů napojených na státní rozpočet 
nejsou v návrhu usnesení vlády opětovně řešeny. 

 
 Ani navýšení výdajů kapitoly pro rok 2020 nepokryje 
náklady na navýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní 
zaručené mzdy, které činí za příspěvkové organizace zřízené 
Ministerstvem kultury nejméně 8 mil. Kč pro rok 2020. 
 
 V důsledku neprofinancovaného dopadu navýšení 
minimální mzdy do rozpočtů příspěvkových organizací 
v předchozích letech je prohlubován kumulativní deficit 
mzdových zdrojů. Za rok 2019 činil dopad 7,156 mil. Kč, za rok 
2018 činil 5,725 mil. Kč, za rok 2017 činil 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 81,107 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 a aktivnímu přístupu 
zaměstnanců k plnění pracovních úkolů. 
 
 V resortu kultury je specifická situace v odměňování 
zaměstnanců, neboť 

NEAKCEPTOVÁNO 
ROZPOR 
 
V rozporu s připomínkou MF, kterou předkladatel 
akceptuje. 
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a) motivační složky platu představují pouze 17,95 % 
z celkového objemu platů,  

b) v něm existuje vysoký počet zaměstnanců s minimální a 
nejnižší úrovní zaručené mzdy – 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 mimopracovních poměrech uzavíraných 
organizacemi zejména se sezónními pracovníky. Jedná se 
zejména o průvodcovské služby na státních hradech a 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. 

Proto požadujeme v návrhu usnesení vlády 
k předmětnému materiálu bod II uvést v tomto znění: 

 
„II. ukládá 

1. ministryni práce a sociálních věcí 
a) vypracovat konečné znění nařízení vlády podle bodu I 

tohoto usnesení, 
b) předložit nařízení vlády podle bodu I a II/1a tohoto usnesení 

předsedovi vlády k podpisu, 
2. ministryni financí 

zajistit navýšení finančních prostředků a limitů mzdových 
nákladů ve výši odpovídající dopadům novely nařízení vlády 
na jednotlivé kapitoly.“. 

K návrhu 
usnesení 
vlády 
a odůvodnění 

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 

V předkládaném odůvodnění je uváděn dopad na státní rozpočet 
na nepodnikatelskou sféru u varianty I (14 700 Kč) ve výši 
639 mil. Kč, u varianty II (15 000 Kč) ve výši 814 mil. Kč 
a u varianty III (14 500 Kč) ve výši 527 mil. Kč, avšak není 

AKCEPTOVÁNO 
 
Odůvodnění a návrh usnesení bude doplněno dle 
připomínky MF - členům vlády a vedoucím ostatních 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

(Mgr. Vlastislav 
Svoboda, tel. č. 
234 812 719) 

řešen zdroj financování. Požadujeme materiál doplnit o způsob 
finančního zabezpečení a v tomto smyslu případně upravit i 
usnesení vlády. Upozorňujeme, že 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, tedy 
nenárokové složky platu. V případě nepedagogických 
pracovníků by představovalo dorovnání na úroveň 
minimální/zaručené mzdy u varianty I téměř 30 mil. Kč ročně, 
u varianty II téměř 45,5 mil. Kč ročně a u varianty III téměř 24 
mil. Kč ročně. 

ústředních orgánů státní správy bude uloženo zabezpečit 
navrhované zvýšení minimální mzdy v rámci stávajícího 
objemu prostředků na platy příslušné kapitoly státního 
rozpočtu na rok 2020 a léta následující. 
 

K návrhu 
usnesení 
vlády   
 

Ministerstvo 
financí 
(NM Ing. Karel 
Tyll) 

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 2020 a léta 
následující (shodně s body II/2 UV č. 764/2018, resp. UV č. 
570/2017). 

AKCEPTOVÁNO 

K odůvodnění Předložené finanční dopady návrhu jsou neúplné. V návrhu 
zcela chybí dopad na daňové příjmy (daň z příjmů fyzických 
osob, daň z příjmů právnických osob) a není vůbec uvažován 
dopad z titulu zvýšení zaručených mezd (pouze ze zvýšení mzdy 
minimální). Požadujeme doplnit uvedené dopady. 
 

VYSVĚTLENO 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
Daňové příjmy státního rozpočtu z příjmů zaměstnanců 
pobírajících minimální mzdu jsou v důsledku slev (na 
poplatníka, ZTP/P, invalidní důchod, studenta) a daňových 
zvýhodnění na děti natolik nízké, že interval chyby je 
výrazně vyšší než samotné rozdíly mezi jednotlivými 
variantami. Nemůže proto dojít k dostatečně kvalitní 
kvantifikaci dopadů, která by mohla být přiřazena 
jednotlivým variantám. 
Dopady z titulu zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy 
jsou samostatně kalkulovány a v odůvodnění uvedeny 
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místo Připomínka Vypořádání 

pokud jde o platovou (nepodnikatelskou) sféru, kde je 
vzhledem k možné odhadovat dopady zvýšení nejnižších 
úrovní zaručené mzdy na veřejné rozpočty. Naproti tomu 
v nepodnikatelské sféře je daleko větší prostor 
k vyjednávání o mzdách, a pokud je výše mezd sjednána 
v kolektivní smlouvě, v nařízení vlády stanovené výše 
nejnižších úrovní zaručené mzdy se na zaměstnance 
nevztahují. Zároveň jsou určité dopady tzv. mzdového 
vzlínání (tedy tlaku na navýšení mezd i ve vyšších 
výdělkových kategoriích než jen na úrovni minimální 
mzdy) zahrnuty již do kalkulací dopadů zvýšení minimální 
mzdy. 

K novelizačním bodům 

K bodu 1 (§2) Hospodářská 
komora České 
republiky 
(tel. č. 
266 721 415, 
724 61 980) 

      Vzhledem k výše uvedeným obecným připomínkám, kdy 
HK ČR nesouhlasí ani s jednou z navržených variant, 
požadujeme buď ponechat stávající znění, 
anebo případně i upravit částky v § 2, avšak nikoli ve smyslu 
jakékoli z navrhovaných variant, ale na částky podstatně nižší, 
než je nejnižší navrhovaná varianta (Varianta III. hodinová 
odměna 86,70 Kč a měsíční 14 500,- Kč). 
Odůvodnění:  
Ani jedna z navrhovaných variant není pro zaměstnavatele 
akceptovatelná a neodpovídá žádným souvisejícím 
ekonomickým ukazatelům, ani růstu průměrné mzdy, ani růstu 
produktivity práce, ani předpokládanému růstu HDP v ČR v 
roce 2020 a na něj navázanému růstu mezd. Proto  
HK ČR nesouhlasí ani s jednou z navrhovaných variant. 
Nicméně HK ČR je ochotna přijmout  
i nenulovou variantu za předpokladu, že bude podstatně nižší, 
než je nejnižší navrhovaná varianta. 
 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
Připomínka podstatné povahy, která nemůže být předmětem 
rozporu. 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 
Plenární schůze RHSD dne 18. 11. 2019 nedošla k dohodě, 
rozhodnutí bylo ponecháno sociálními partnery na vládě. 
Dne 27. 11. 2019 se Koaliční rada dohodla na zvýšení 
minimální měsíční mzdy o 1 250 Kč, tedy z 13 350 Kč na 
14 600 Kč. V této variantě má být návrh nařízení předložen 
vládě. 
V Důvodové zprávě a Závěrečné zprávě RIA jsou 
jednoznačně popsány dlouhodobé cíle týkající se minimální 
mzdy, ke kterým zejména patří postupná plynulá 
konvergence k západním zemím EU a dosažení relace 
minimální mzdy k průměrné mzdě, které jsou běžné v 
naprosté většině těchto zemí. Všechny navržené varianty 
zohledňují tento dlouhodobý cíl a liší se tedy jen v tempu 
jeho dosažení. Žádná varianta navrhující zvýšení podstatně 
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 nižší, než je nejnižší navrhovaná varianta by tento 
dlouhodobý cíl nenaplňovala. 
Snaha MPSV dosáhnout relace minimální mzdy a průměrné 
mzdy alespoň 40 % je konzistentní a jasně deklarovaná již 
od roku 2014. Navržené varianty proto naopak vycházejí 
z ekonomických prognóz vývoje průměrné hrubé mzdy v 
národním hospodářství. 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
Závěrečná 
zpráva 
z hodnocení 
dopadů 
regulace  
 

Úřad vlády ČR - 
Ministryně a 
předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 
(Mgr. Kristýna 
Hondlíková, tel. 
č. 224 002 446) 

Je nutné více popsat sociální dopady, zejména přínosy, které 
jsou jedním z klíčových záměrů předkladatele. Za opory 
vědeckých studií, kterých je na dané téma celá řada, by měl být 
přiblížen např. vliv minimální mzdy na výskyt chudoby, situaci 
nízkopříjmových skupin či využívání sociálních dávek.  

VYSVĚTLENO 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
Tyto přínosy jsou ve zdůvodnění návrhu nařízení vlády 
vypsány a z dynamiky vývoje údajů o sociálních dávkách, 
materiální deprivaci, či příjmů domácností jednoznačně 
vyplývají. Jejich přesná kvantifikace však v současné době 
není možná. MPSV může vytvářet vzorové modely různých 
typů domácností a na základě toho analyzovat jakým 
způsobem dochází k výměně zdrojů mezi sociálními příjmy 
a pracovními příjmy. V takovémto modelování však není 
zahrnut ekonomický cyklus, s ním související pokles 
nezaměstnanosti a další faktory jako například exekuce 
nebo příjmy „na ruku“. Modelově tedy může MPSV 
vyhodnotit dopad na konkrétní domácnost, ale ne 
kvantifikovat celkové dopady. 
Studii, která by detailně analyzovala vztah minimální mzdy 
a sociálních dávek MPSV zadalo Výzkumnému ústavu 
práce a sociálních věcí, v. v. i.   
Metodicky dostatečně kvalitních (zohledňujících například 
dynamiku ekonomického cyklu) a zároveň aktuálních studií 
na toto téma je ve skutečnosti ve vyspělých tržních 
ekonomikách velmi málo a pro ČR je situace ještě horší. 
Jedná se o důsledek dlouhodobě aplikovaného argumentu, 
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že růst minimálních mezd způsobuje nezaměstnanost, což 
vedlo k realizaci studií adresujících pouze tuto 
problematiku. Studií konstatujících neutrální dopady na 
zaměstnanost je proto naopak velké množství a tvoří 
naprostou většinu odborné literatury k tomuto institutu. 

Závěrečná 
zpráva 
z hodnocení 
dopadů 
regulace  
 

Požadujeme uvést, že návrh má dopad na rovnost žen a mužů 
a dále ho specifikovat (viz Metodika hodnocení dopadů na 
rovnost žen a mužů). Postavení žen a mužů v oblasti 
odměňování je rozdílné (tzv. gender pay gap, ČR 21 %) a liší se 
i podíl žen a mužů pobírajících minimální mzdu. Studie ukazují 
(např. Křížková a kol. – Aktuální rozdíly v odměňování žen a 
mužů v ČR, 2017 a Genderové nerovnosti 
v odměňování: problém nás všech, 2018; web ILO – Effects 
on gender pay-gaps), že minimální mzda může přispívat ke 
snižování tohoto rozdílu, což by v ZZ RIA mělo zaznít. 

AKCEPTOVÁNO 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace a 
Odůvodnění budou doplněny o následující text: 
Zvýšení minimální mzdy je genderově neutrální. 
Ačkoliv vzhledem ke struktuře odměňovaných minimální 
mzdou mezi muži a ženami může její zvýšení více pomoci 
ženám, přispět tak ke snížení rozdílu v oblasti odměňování 
mezi muži a ženami a v nepřímém důsledku mít pozitivní 
dopad na rovnost žen a mužů. 

Závěrečná 
zpráva 
z hodnocení 
dopadů 
regulace 

Předkladatel by měl přiblížit, jak postupoval při stanovování 
pořadí variant a výběru té nejvhodnější. Konkrétně jaká kritéria 
hrála při rozhodování roli (např. stanoviska sociálních partnerů, 
politické rozhodnutí, náklady zaměstnavatelů, příjmy do 
státního rozpočtu, sociální dopady) a jaká jim byla přiřazena 
důležitost. 

AKCEPTOVÁNO 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace bude 
doplněna o následující text: 
1) varianta 2 – na úrovni nárůstu minimální mzdy o 1 250 
Kč se shodli vládní partneři na Koaliční radě konané dne 27. 
11. 2019. Jedná se o kompromisní návrh na zvýšení 
minimální mzdy mezi návrhy zástupců zaměstnavatelů 
a zaměstnanců. Zvýšením minimální mzdy o 1 250 Kč by 
mělo být dosaženo podílu minimální a průměrné mzdy 
přesahující 40 % a dosaženo tak konsenzu sociálních 
partnerů o úrovni vzájemného podílu minimální a průměrné 
mzdy. Navrhovaným zvýšením by se podařilo vytvořit 
příznivé podmínky k budoucímu rovnoměrnému zvyšování 
minimální mzdy. 
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2) varianta 4 – jedná se o variantu shodnou s požadavkem 
zástupců zaměstnanců na zvýšení minimální mzdy. 

Závěrečná 
zpráva 
z hodnocení 
dopadů 
regulace 

Je třeba konkretizovat indikátory, prostřednictvím kterých bude 
přezkoumána účinnost úpravy. Nabízí se např. míra ohrožení 
příjmovou chudobou, zaměstnanosti, průměrná mzda, příjmy 
a spotřeba domácností, počet příjemců sociálních dávek, atd.  

AKCEPTOVÁNO 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace bude 
doplněna o následující text: 
Zejména bude sledováno, jakého vzájemného podílu 
dosáhne minimální a průměrná mzda a jak vzrostou čisté 
pracovní příjmy zaměstnanců a jejich rodin. 

Závěrečná 
zpráva 
z hodnocení 
dopadů 
regulace  

Předkladatel by měl stručně shrnout výstupy z konzultací 
se sociálními partnery. Zejména jaké byly jejich návrhy, proč 
byly odmítnuty nebo přijaty a jaký je jejich postoj k návrhům 
MPSV.  

AKCEPTOVÁNO 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
a Odůvodnění budou doplněny o následující text: 
Ministerstvo práce a sociálních věci vyzvalo sociální 
partnery, aby se v průběhu roku na bipartitních jednáních 
dohodli o zvýšení minimální mzdy. K dohodě o zvýšení 
minimální mzdy nedošlo ani na tripartitních jednáních 
v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Materiál 
o návrzích na zvýšení minimální mzdy projednal jak 
Pracovní tým RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy, 
kolektivní vyjednávání a zaměstnanost, tak byl i na 
programu 151. plenární schůze RHSD ČR dne 18. listopadu 
t. r. Zástupci zaměstnavatelů navrhují zvýšení základní 
sazby minimální mzdy maximálně o 700 Kč na 14 050 Kč 
za měsíc. Zástupci zaměstnanců (ČMKOS a ASO) se shodli 
na úrovni zvýšení minimální mzdy o 1 650 Kč na 15 000 Kč 
za měsíc. 
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Nad rámec návrhu 

Nad rámec 
návrhu 

Konfederace 
zaměstnavatel-
ských a 
podnikatelských 
svazů ČR 
(Dr. Jan Zikeš, 
tel. č. 
222 324 985) 
c 

KZPS ČR požaduje znovu otevřít jednání o vytvoření 
valorizačního mechanismu: 

a) pro výpočet MM na další roky 
b) pro příspěvek pro zaměstnavatele OZP 

VYSVĚTLENO 
Nad rámec návrhu. 
 
Připomínáme, že MPSV je autorem návrhu automatického 
valorizačního mechanismu minimální mzdy a nadále jej 
podporuje. Tento mechanismus by zajistil dostatečně 
včasnou znalost výše minimální mzdy pro každý následující 
rok. 
 
Jednání o případných úpravách § 111 a 112 zákoníku práce 
(např. vytvoření valorizačního mechanismu minimální 
mzdy) by měla se sociálními partnery nadále pokračovat.  
 
Příspěvek pro zaměstnavatele na zřízení pracovního místa 
pro OZP je řešen zákonem o zaměstnanosti, jehož 
novelizaci v současné době projednává Senát (SenT 156). 
Navrhuje se zvýšení příspěvku na 12 800 Kč a zakotvení 
nové možnosti pro vládu upravit jeho výši v budoucnu 
nařízením vlády. 

Nad rámec 
návrhu 

KZPS ČR požaduje, aby vláda ČR zabezpečila vyhlášení 
minimální mzdy na rok následující vždy do 30. září roku 
předcházejícího. 

VYSVĚTLENO 
Nad rámec návrhu. 
 
Připomínáme, že MPSV je autorem návrhu automatického 
valorizačního mechanismu minimální mzdy a nadále jej 
podporuje. Tento mechanismus by zajistil dostatečně 
včasnou znalost výše minimální mzdy pro každý následující 
rok. 
 
Jednání o případných úpravách § 111 a 112 zákoníku práce 
(např. vytvoření valorizačního mechanismu minimální 
mzdy) by měla se sociálními partnery nadále pokračovat.  
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

Nad rámec 
návrhu 

Zapracovat do tohoto NV navýšení doplatku pro zaměstnavatele 
OZP pro rok 2020. 
Odůvodnění: 
V předmětném nařízení vlády je jako již každoročně opomenuta 
problematika navyšování doplatků zaměstnavatelům OZP, kdy 
i přes slib vlády ČR, poslanců i klubů, tlak sociálních partnerů 
se doposud nepodařilo uzákonit jeho navýšení ani pro tento rok 
2019, kdy je návrh nyní v Senátu PS Parlamentu a čeká na své 
projednání. Požadujeme proto do tohoto NV zapracovat 
i navýšení uvedeného doplatku pro rok 2020 a konečně se 
vyhnout dalšímu dlouhému projednávání v roce příštím. V této 
souvislosti trvá KZPS ČR na navýšení státního rozpočtu na rok 
2020 o prostředky pro příspěvek zaměstnavatelům OZP při 
zvýšení MM v roce 2020. 

VYSVĚTLENO 
Nad rámec návrhu. 
 
Příspěvek pro zaměstnavatele na zřízení pracovního místa 
pro OZP je řešen zákonem o zaměstnanosti, jehož 
novelizaci v současné době projednává Senát (SenT 156). 
Navrhuje se zvýšení příspěvku na 12 800 Kč a zakotvení 
nové možnosti pro vládu upravit jeho výši v budoucnu 
nařízením vlády. 

Nad rámec 
návrhu 

Dále KZPS ČR doporučuje zvážit zavedení oborové minimální 
mzdy, která by daleko lépe vystihla specifika a ekonomickou 
situaci. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nad rámec návrhu. 
 
K zavedení kolektivně vyjednávaných minimálních mezd 
pro jednotlivá odvětví by bylo logicky nutné výrazně zvýšit 
pokrytí zaměstnanců kolektivními smlouvami ve všech 
odvětvích, jako je tomu například ve Skandinávských 
zemích, kde díky tomu není jednotná minimální mzda. To 
by vedlo k celkovému výraznému zvýšení mzdových hladin 
a znatelnému zlepšení podmínek pracujících. Ačkoliv s 
touto překvapivou připomínkou Konfederace 
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů MPSV 
principiálně souhlasí, jednalo by se o změnu výrazně 
přesahující rámec současných legislativních možností. V 
současné době institut zaručené mzdy podstatně přesněji 
adresuje výrazné odlišnosti mezi jednotlivými profesemi. 

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



25 
 

Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

Nad rámec 
návrhu 

Svaz průmyslu a 
dopravy České 
republiky 
(JUDr. Jitka 
Hejduková, tel. č. 
225 279 301) 

SP ČR požaduje vytvoření valorizačního mechanismu, na 
základě kterého by byla minimální mzda v delším časovém 
horizontu předvídatelná. 
 

VYSVĚTLENO 
Nad rámec návrhu. 
 
Připomínáme, že MPSV je autorem návrhu automatického 
valorizačního mechanismu minimální mzdy a nadále jej 
podporuje. Souhlasíme, že tento mechanismus by zajistil 
dostatečně včasnou znalost výše minimální mzdy pro každý 
následující rok. 
Jednání o případných úpravách § 111 a 112 zákoníku práce 
(např. vytvoření valorizačního mechanismu minimální 
mzdy) by měla se sociálními partnery nadále pokračovat. 

Nad rámec 
návrhu 

Krajský úřad 
Jihočeského 
kraje 
(Ing. Ivan 
Pavličík, tel. č. 
386 720 517) 
 

     Obdobně jako u dříve realizovaných změn této normy se i 
nyní problematicky jeví návrh textu § 3 stanovující nejnižší 
úrovně zaručené mzdy, a to u zaměstnanců, kterým je podle 
zákoníku práce poskytován plat.  
      V několika nejnižších skupinách prací totiž navrhovaná 
úroveň zaručené mzdy převyšuje úroveň platových tarifů ve 
stupnicích platových tarifů stanovených platným zněním 
nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to zejména u 
stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k NV č. 
341/2017 Sb.  
     To se projevuje již při aktuálně platných úrovních zaručené 
mzdy a příp. přijetím novelizace účinné k 1. 1. 2020 se situace 
nijak zásadně nezmění, přestože ke stejnému datu dochází také 
k nárůstu platových tarifů v rámci NV č. 341/2017 Sb. 
     Obecně pak k postupnému navyšování minimální mzdy, 
resp. navyšování navazující zaručené mzdy připomínky 
nemáme – zároveň ani nechceme upřednostňovat žádnou ze tří 
navrhovaných variant. 
       Bude-li navržená změna úrovně zaručené mzdy 
v jednotlivých skupinách prací přijata, bylo by namístě reagovat 
také adekvátní aktualizací textu příloh k NV č. 341/2017 Sb., tj. 

VYSVĚTLENO 
Nad rámec návrhu. 
 
Připomínka směřuje k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., které 
je novelizováno s účinností od 1. 1. 2020 nařízením vlády č. 
300/2019 Sb. V důsledku těchto změn dojde ke snížení 
počtu tarifů pod minimální a zaručenou mzdou téměř o 1/3. 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

provést odpovídající úpravy hodnot platových tarifů v 
příslušných stupnicích těchto tarifů – aktuální novela účinná 
od 1. 1. 2020 totiž stále ještě nápravu v tomto směru plně 
nezajistila. 

Nad rámec 
návrhu 

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 
(Mgr. Vlastislav 
Svoboda, tel. č. 
234 812 719) 

Upozorňujeme, že schválením navýšení minimální a zaručené 
mzdy může docházet a dochází v případě, že zaměstnanci bude 
přiznán pouze platový tarif, tedy 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 zmíněných nařízení vlády, 
aby k doplatkům do zaručené mzdy/platu nemuselo docházet. 

VYSVĚTLENO 
Nad rámec návrhu. 
 
Připomínka směřuje k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., které 
je novelizováno s účinností od 1. 1. 2020 nařízením vlády č. 
300/2019 Sb. V důsledku těchto změn dojde ke snížení 
počtu tarifů pod minimální a zaručenou mzdou téměř o 1/3. 

Nad rámec 
návrhu 

Hospodářská 
komora České 
republiky 
(tel. č. 
266 721 415, 
724 61 980) 

 Požadujeme úplně zrušit institut zaručené mzdy. Pokud státní 
správa (zaměstnavatelé poskytující místo mzdy jako odměnu za 
práci plat - viz § 109 odst. 3 z. č. 262/2006, zákoník práce 
v platném znění) potřebuje institut zaručeného platu pro své 
zaměstnance, nechť jsou vypuštěny stávající odstavce 1 a 3  
provedena v tomto smyslu úprava odstavce 2 a jeho 
přečíslování. 
Odůvodnění:  
Neexistuje žádný důvod, aby v podnikatelském sektoru 
existovaly další sazby, než je sazba minimální mzdy. Pokud se 
zruší sazby zaručené mzdy, lze souhlasit jako kompromis s 
vyšším navýšením mzdy minimální. V opačném případě by ale 
došlo k dalšímu nárůstu nákladů např. u řidičů autobusů, kde již 
dnes mají zaměstnavatelé, resp. objednatelé dopravní 
obslužnosti potíže mzdy platit a nezbývá žádný prostor na 
motivační složky mzdy. Stejný dopad je ve stavebnictví a 
dlouhodobých kontraktů na stavební práce (vizte obecnou 
připomínku výše). 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nad rámec návrhu. 
Účelem stanovení minimální úrovně mzdy nebo platu 
formou nejnižších úrovní zaručené mzdy je zvýšená 
ochrana zaměstnanců proti poskytování nepřiměřeně 
nízkých výdělků, jestliže ji nemají zajištěnu 
prostřednictvím kolektivního vyjednávání. U 
zaměstnavatelů, u kterých není mzda sjednána v kolektivní 
smlouvě nebo kteří poskytují svým zaměstnancům plat, jsou 
podle § 112 zákoníku práce výdělková minima 
odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti 
práce v 8 úrovních.  
Zajištěním stoupající úrovně nejnižších přípustných 
výdělků podle složitosti práce se sleduje především 
naplnění alimentační funkce mzdy a platu, to znamená 
zajištění alespoň minimální kompenzace životních nákladů 
souvisejících s výkonem náročnějších prací, zejména 
výdajů zaměstnance souvisejících se získáním a udržením 
vyšší kvalifikace pro tyto práce (především na vzdělání a 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

získání a udržení dalších schopností pro výkon náročnějších 
prací).  
Záruka vyšší úrovně výdělku, než je minimální mzda, 
zaměstnancům, kteří vykonávají složitější, odpovědnější a 
namáhavější práce, zároveň motivuje tyto zaměstnance 
k výkonu závislé práce, namísto jejich závislosti na příjmu 
ze sociálních dávek. Stanovení nejnižších výdělkových 
úrovní pro zaměstnance vykonávající náročnější práce 
zároveň určuje i přiměřenou úroveň minimálních nákladů 
na mzdy a platy a do značné míry snižuje riziko zneužívání 
nepřiměřeně nízkých výdělků pro získávání tržních výhod. 
Opatření je nosným prvkem naplnění ústavního práva na 
spravedlivou odměnu za práci, které je založeno čl. 28 
Listiny základních práv a svobod. Stanovení srovnatelných 
nejnižších úrovní zaručené mzdy pro všechny zaměstnance 
zároveň významně přispívá k zajištění zásady stejné mzdy 
za stejnou práci a za práci stejné hodnoty a snižuje tak 
možnosti mzdové diskriminace. 
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Doplňující statistické údaje připomínkového 
řízení: 

 
Bez připomínek: 
Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních 
vztahů  
Česká národní banka 
Český statistický úřad 
Český telekomunikační úřad 
Hlavní město Praha 
Kancelář prezidenta republiky 
Konfederace umění a kultury 
Krajský úřad Karlovarského kraje 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
Krajský úřad Libereckého kraje 
Krajský úřad Olomouckého kraje 
Krajský úřad Pardubického kraje 
Krajský úřad Plzeňského kraje  
Krajský úřad Středočeského kraje 
Krajský úřad Zlínského kraje 
Ministerstvo dopravy 
Ministerstvo obrany 
Ministerstvo vnitra 
Ministerstvo zdravotnictví 
Národní bezpečnostní úřad 
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 
Nejvyšší kontrolní úřad 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Technologická agentura 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
Úřad pro ochranu osobních údajů 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Úřad průmyslového vlastnictví 
Úřad vlády ČR - Rada pro výzkum, vývoj a inovace 
Úřad vlády ČR - Vedoucí Úřadu vlády 
 
Doporučující připomínky zaslali: 
Asociace krajů České republiky 
Bezpečnostní informační služba ČR 
Český báňský úřad 
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Ministerstvo spravedlnosti 
Ministerstvo zahraničních věcí 
Ministerstvo zemědělství 
Ministerstvo životního prostředí 
Úřad vlády ČR - Odbor kompatibility 
 
Připomínky nezaslali: 
 
Agrární komora České republiky 
Asociace krajů České republiky 
Český úřad zeměměřický a katastrální 
Energetický regulační úřad 
Generální inspekce bezpečnostních sborů 
Kancelář Poslanecké sněmovny 
Kancelář Senátu 
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Kancelář veřejného ochránce práv 
Krajský úřad Kraje Vysočina 
Krajský úřad Ústeckého kraje 
Sdružení místních samospráv ČR 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR 
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a 
politických hnutí 
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 
Úřad pro technickou normalizaci‚ metrologii a státní 
zkušebnictví 
Ústav pro studium totalitních režimů 
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