
III. 

 

N á v r h 

 

ZÁKON 

 

ze dne ………………. 2020, 

 

kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených 

s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 

a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů  

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

 

Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů 

státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu 

 

Čl. I 

 

 Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce 

představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského 

parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona 

č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., 

zákona č. 425/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona 

č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., 

zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 388/2005 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona 

č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., 

zákona č. 418/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 269/2010 Sb., zákona 

č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 425/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 267/2011 Sb., zákona č.  364/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., nálezu 

Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 181/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákona 

č. 231/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 161/2014 Sb., zákona 

č. 185/2014 Sb., zákona č. 359/2014 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 316/2018 Sb., 

zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 178/2019 Sb., zákona 

č. 277/2019 Sb., zákona č. (ST 630).../2020 Sb. a zákona č. (ST 822)…/2020 Sb., se mění 

takto: 

 

1. § 3 odst. 3 včetně poznámky pod čarou zní: 

 

 „(3) Platová základna činí od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku 4násobek 

základní sazby minimální mzdy za měsíc vyhlášené pro stejný kalendářní rok podle 

příslušného ustanovení zákoníku práce. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok 

vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 
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sdělením.1) 

_________________________ 

  

1) § 4 písm. h) zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě 

právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv).“. 

 

 

V A R I A N T A I 
 

2. § 3b včetně nadpisu zní: 

 

„§ 3b 

 

Platová základna v roce 2021 

 

 Od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 činí platová základna pro představitele a soudce 

68 400 Kč.“. 

 

 

V A R I A N T A II 

 

2. § 3b včetně nadpisu zní: 

 

„§ 3b 

 

Platová základna v roce 2021 a 2022 

 

 Od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022 činí platová základna 84 060 Kč a pro soudce 

100 872 Kč.“. 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

 

Změna zákoníku práce 

 

Čl. II 

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona 

č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., 

nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona 

č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., 

zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 
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Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona 

č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., 

zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 

Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona 

č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., 

zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona 

č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., 

zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 93/2017 

Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona 

č. 203/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., 

 zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 366/2019 

Sb., zákona č. 285/2020 Sb., zákona č. (ST 159).../2020 Sb., zákona č. (ST 212).../2020 Sb., 

zákona č. (ST 317).../2020 Sb., zákona č. (ST 640).../2020 Sb., zákona č. (ST 695).../2020 Sb., 

zákona č. (ST 705).../2020 Sb., zákona č. (ST 780).../2020 Sb., zákona č. (ST 857)…/2020 Sb., 

zákona č. (ST 893)…/2020 Sb., zákona č. (ST 902)…/2020 Sb. a zákona č. (ST 944)…/2020 

Sb., se mění takto: 

 

1. § 111 a 112 včetně nadpisů znějí: 

 

„§ 111 

 

Minimální mzda 

 

(1) Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci zaměstnance, který 

nemá právo na některou z nejnižších úrovní zaručené mzdy podle § 112 odst. 2. 

  

(2) Nedosáhne-li mzda nebo odměna z dohody zaměstnance uvedeného v odstavci 1 

minimální mzdy, je mu zaměstnavatel povinen poskytnout doplatek 

  

a) ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou, které dosáhl v kalendářním měsíci a příslušnou 

měsíční minimální mzdou, nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na 1 odpracovanou 

hodinu a příslušnou hodinovou minimální mzdou, přičemž do mzdy se pro tento účel 

nezahrnuje mzda za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci 

ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli; použití hodinové nebo 

měsíční minimální mzdy se sjedná, stanoví nebo určí předem, jinak se pro účely doplatku 

použije hodinová minimální mzda, nebo 

 

b) k odměně z dohody ve výši rozdílu mezi výší odměny z dohody připadající na 1 hodinu a 

příslušnou hodinovou minimální mzdou. 

  

(3) Základní sazba měsíční minimální mzdy činí od 1. ledna do 31. prosince 

kalendářního roku 0,5násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním 

hospodářství za předminulý kalendářní rok. Výše základní sazby měsíční minimální mzdy se 

zaokrouhluje na celé stovky korun nahoru. Při tomto výpočtu se použije poslední údaj 

Českého statistického úřadu o průměrné hrubé měsíční nominální mzdě v národním 
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hospodářství na přepočtené počty zaměstnanců zveřejněný do 30. září kalendářního roku, ve 

kterém se výpočet minimální mzdy provádí.  

 

(4) Základní sazba hodinové minimální mzdy pro 40hodinovou stanovenou týdenní 

pracovní dobu se vypočte jako podíl základní sazby měsíční minimální mzdy podle odstavce 

3 a průměrného počtu pracovních hodin připadajících v kalendářním roce, pro který se 

výpočet provádí, na jeden kalendářní měsíc. Do počtu pracovních hodin se pro tento účel 

nezahrnují pracovní hodiny, na které připadá při rovnoměrném rozvržení pracovní doby 

do pětidenního pracovního týdne v kalendářním roce svátek. Výše základní sazby hodinové 

minimální mzdy se zaokrouhluje matematicky na desítky haléřů.  

 

(5) Základní sazby minimální mzdy podle odstavce 3 a 4 vyhlašuje Ministerstvo 

práce a sociálních věcí pro následující kalendářní rok ve Sbírce zákonů a mezinárodních 

smluv sdělením, a to nejpozději do 31. října, není-li uplatněn postup podle odstavce 7.  

 

(6) Dojde-li podle posledních údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem 

do 30. září roku, ve kterém se provádí výpočet minimální mzdy, k meziročnímu poklesu 

průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství za minulý kalendářní rok 

oproti roku předminulému, vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních věcí nejpozději 

do 31. října ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv sdělením základní sazby minimální 

mzdy v naposledy platné výši. 

 

(7) Dojde-li v prvním nebo druhém čtvrtletí roku, ve kterém se provádí výpočet 

minimální mzdy, podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem k poklesu sezónně 

očištěného meziročního indexu hrubého domácího produktu ve stálých cenách, může vláda do 

30. září roku, ve kterém se provádí výpočet minimální mzdy, rozhodnout, že se pro 

následující rok neuplatní postup podle odstavců 3 až 6. V takovém případě stanoví vláda 

nejpozději do 30. listopadu téhož roku základní sazby minimální mzdy nařízením, a to až do 

výše, kterou by základní sazby minimální mzdy činily při uplatnění postupu podle odstavců 3 

a 4, nejméně však v naposledy platné výši. 

 

(8) Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby než 40 hodin podle § 79 odst. 2 

a 3 se hodinová sazba minimální mzdy zvyšuje úměrně zkrácení týdenní pracovní doby. 

Zaměstnanci, který má sjednánu kratší pracovní dobu podle § 80 nebo který neodpracoval 

v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní 

době, se měsíční sazba minimální mzdy snižuje úměrně odpracované době. 

 

§ 112 

 

Zaručená mzda 

 

(1) Zaručenou mzdou je mzda nebo plat, na které zaměstnanci vzniklo právo podle 

tohoto zákona, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru nebo platového výměru. 

 

(2) Mzda, která není sjednána v kolektivní smlouvě, a plat nesmějí být nižší než 

příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy. 
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(3) Nejnižší úrovně zaručené mzdy se odstupňují podle složitosti, odpovědnosti 

a namáhavosti prací do osmi skupin. První nejnižší úroveň zaručené mzdy je shodná se 

základními sazbami minimální mzdy. Další nejnižší úrovně zaručené mzdy se rovnoměrně 

zvyšují tak, že osmá nejnižší úroveň zaručené mzdy činí dvojnásobek první nejnižší úrovně 

zaručené mzdy. Měsíční sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy se zaokrouhlují na celé 

koruny nahoru. Hodinové sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy se zaokrouhlují 

matematicky na celé desítky haléřů.  

 

(4) Nejnižší úrovně zaručené mzdy vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí 

pro následující kalendářní rok ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv sdělením nejpozději 

do 31. října nebo později, pokud byly základní sazby minimální mzdy pro následující 

kalendářní rok stanoveny vládou nařízením podle § 111 odst. 7. 

 

  (5) Nedosáhne-li mzda nebo plat bez mzdy nebo platu za práci přesčas, příplatku 

za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci 

v sobotu a v neděli příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy podle odstavce 2, je 

zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek 

 

a) ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou měsíční 

nejnižší úrovní zaručené mzdy, nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající 

na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou hodinovou nejnižší úrovní zaručené mzdy; pro účely 

doplatku se použije hodinová nejnižší úroveň zaručené mzdy, jestliže se předem nesjedná, 

nestanoví nebo neurčí použití měsíční nejnižší úrovně zaručené mzdy, nebo 

 

b) k platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou měsíční 

nejnižší úrovní zaručené mzdy. 

 

(6) Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby než 40 hodin podle § 79 odst. 2 a 

3 se hodinová sazba příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy zvyšuje úměrně zkrácení 

týdenní pracovní doby. Zaměstnanci, který má sjednánu kratší pracovní dobu podle § 80 nebo 

který neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené 

týdenní pracovní době, se měsíční sazba příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy snižuje 

úměrně odpracované době.  

 

(7) Vláda stanoví nařízením zařazení prací podle složitosti, odpovědnosti 

a namáhavosti do příslušných skupin prací.“. 

 

2. § 117 včetně nadpisu zní: 

 

„§ 117 

 

Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí 
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(1) Za dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí přísluší zaměstnanci dosažená 

mzda a příplatek nejméně 10 % základní sazby měsíční nebo hodinové minimální mzdy 

podle § 111 odst. 3 nebo 4 za každý ztěžující vliv.  

 

(2) Vláda stanoví nařízením vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely 

odměňování a podmínky pro poskytování příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí 

ve zvláštních případech.“. 

 

3. V § 122 odst. 1 větě první se text „§ 111 odst. 2, § 112 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 112 

odst. 7“. 

 

4. V § 128 odst. 2 zní: 

 

„(2) Vláda stanoví nařízením výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí 

nejméně ve výši 5 % základní sazby měsíční minimální mzdy podle § 111 odst. 3 a podmínky 

pro jeho poskytování.“. 

 

Čl. III 

 

Přechodné ustanovení 
 

 Podle ustanovení § 111 a § 112 zákoníku práce, ve znění účinném od 1. ledna 2022, 

se výše minimální mzdy a zaručené mzdy stanoví poprvé pro rok 2022.  

 

 

ČÁST TŘETÍ 

 

ÚČINNOST 

 

Čl. IV 

 

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2 

a čl. III, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
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