
 

V. 

Platné znění části zákona 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, s vyznačením 

navrhovaných změn 

 

 

§ 3  

 

Plat 

 

  (1) Plat je peněžité plnění poskytované měsíčně ve výši a za podmínek dále 

stanovených.  

  

 (2) Plat se určí jako součin platové základny a platového koeficientu stanoveného v 

závislosti na odpovědnosti a náročnosti vykonávané funkce. Plat se zaokrouhluje na 100 Kč 

nahoru.  

  

 (3) Platová základna činí od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku 2,5násobek a 

pro soudce 3násobek průměrné nominální měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v 

nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za 

předminulý kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje 

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

 

 (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 sdělením.1) 

 

 (4) Od 1. ledna do 31. prosince 2010 činí plat poslance, představitele a poslance 

Evropského parlamentu 96 % platu podle tohoto zákona a podle čl. XLVIII zákona č. 261/2007 

Sb.  

_________________________ 

  
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 

 

 

§ 3b 

 

Platová základna v roce 2021 
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 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 

 

§ 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. 

 

*** 

 

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

s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 111  

 

Minimální mzda  

 

 (1) Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním 

pracovněprávním vztahu podle § 3. Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než 

minimální mzda. Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat 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.  

  

 (2) Výši základní sazby minimální mzdy a dalších sazeb minimální mzdy 

odstupňovaných podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance a podmínky pro 

poskytování minimální mzdy stanoví vláda nařízením, a to zpravidla s účinností od počátku 

kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen. Základní sazba 

minimální mzdy činí nejméně 7 955 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu; další sazby 

minimální mzdy nesmí být nižší než 50 % základní sazby minimální mzdy.  

  

 (3) Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel 

povinen zaměstnanci poskytnout doplatek  

  

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

měsíční mzdou nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na 1 odpracovanou hodinu a 

příslušnou minimální hodinovou mzdou; použití hodinové nebo měsíční minimální mzdy se 

sjedná, stanoví nebo určí předem, jinak se pro účely doplatku použije minimální hodinová 

mzda,  

  

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

měsíční mzdou, nebo  
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c) k odměně z dohody ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající na 1 hodinu a 

příslušnou minimální hodinovou mzdou.  

  

§ 112  

Zaručená mzda  

 

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

tohoto zákona, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru nebo platového výměru ( § 113 

odst. 4 a § 136 ).  

  

 (2) Nejnižší úroveň zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, 

jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, a pro zaměstnance, kterým se za práci 

poskytuje plat, stanoví vláda nařízením, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku 

s přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen. Nejnižší úroveň zaručené mzdy nesmí být 

nižší než částka, kterou stanoví tento zákon v § 111 odst. 2 jako základní sazbu minimální mzdy. 

Další nejnižší úrovně zaručené mzdy se stanoví diferencovaně podle složitosti, odpovědnosti a 

namáhavosti vykonávané práce tak, aby maximální zvýšení činilo alespoň dvojnásobek nejnižší 

úrovně zaručené mzdy. Podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance může 

vláda stanovit nejnižší úroveň zaručené mzdy podle věty druhé a třetí až o 50 % nižší.  

  

 (3) 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 nejnižší 

úrovní zaručené měsíční mzdy, nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na 1 odpracovanou 

hodinu a příslušnou hodinovou sazbou nejnižší úrovně zaručené mzdy; pro účely doplatku se 

použije nejnižší úroveň hodinové mzdy, jestliže se předem nesjedná, nestanoví nebo neurčí 

použití nejnižší úrovně zaručené měsíční mzdy, nebo  

  

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

úrovní zaručené mzdy. 

 

§ 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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBSLK7RQR)



4 

 

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 

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.  
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§ 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. 

 

(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. 

 

*** 
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§ 117  

Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí  

 

 Za dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí přísluší zaměstnanci dosažená mzda a 

příplatek. Vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely odměňování a výši příplatku 

stanoví vláda nařízením. Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí nejméně 10 % 

částky, kterou stanoví tento zákon v § 111 odst. 2 jako základní sazbu minimální mzdy.  

 

§ 117 

Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí 

(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. 

*** 

§ 122 

(1) Plat určuje zaměstnanci zaměstnavatel, není-li v odstavci 2 stanoveno jinak, a to 

podle tohoto zákona, nařízení vlády vydaného k jeho provedení podle § 111 odst. 2, § 112 odst. 

2, § 112 odst. 7, § 123 odst. 6, § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 a v jejich mezích podle kolektivní 

smlouvy, popřípadě vnitřního předpisu. Plat není možné určit jiným způsobem v jiném složení 

a jiné výši, než stanoví tento zákon a právní předpisy vydané k jeho provedení, nestanoví-li 

zvláštní zákon jinak43a).  

  

(2) Vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem zaměstnavatele, nebo který 

je vedoucím organizační složky státu7) nebo územního samosprávného celku44) (dále jen 

"vedoucí organizační složky"), určuje plat orgán, který ho na pracovní místo ustanovil, pokud 

zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Obdobně se postupuje u zástupce vedoucího 

zaměstnance podle věty první, pokud není pracovní místo tohoto vedoucího zaměstnance 

dočasně obsazeno, nebo pokud vedoucí zaměstnanec práci přechodně nevykonává. 

 

*** 

 

§ 128 

  

 (1) Zaměstnanci přísluší za práci ve ztíženém pracovním prostředí příplatek. Ztíženým 

pracovním prostředím je pracovní prostředí podle § 117 věty druhé.  

  

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

podmínky pro jeho poskytování. Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí 

nejméně 5 % částky, kterou stanoví tento zákon v § 111 odst. 2 jako základní sazbu minimální 

mzdy za měsíc.  
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 (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. 

 

*** 
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