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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 11. listopadu 2020. Materiál byl zaslán celkem na 69 připomínkových míst. 
Stanovisko zaslalo celkem 49 připomínkových míst. Připomínky nezaslalo celkem 20 připomínkových míst. Stanovisko bez 
připomínek zaslalo 27 připomínkových míst. Připomínky vzneslo celkem 22 připomínkových míst, z toho 16 připomínkových míst 
vzneslo zásadní připomínky a 6 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 
 

S návrhem, předloženým v době, kdy se zaměstnavatelé 
potýkají se zásadními, až existenčními problémy, řadou 
omezení a zvýšených výdajů, zásadně nesouhlasíme. Návrh 
naprosto ignoruje současnou ekonomickou (a nejen 
ekonomickou) realitu a nejistoty z ní plynoucí, ač si jich jeho 
předkladatel je jistě dobře vědom.  
Pro tuto chvíli – v očekávání dalších vln pandemie - 
navrhujeme VARIANTU 0, tedy zachování stávajícího 
stavu!     
Žádáme proto na následující období minimální mzdu a 
zaručenou mzdu nezvyšovat.  
 

NEAKCEPTOVÁNO 
ROZPOR 
 
Připomínkové místo na zásadní připomínce trvá. 
 
Výše minimální mzdy patří dlouhodobě v České republice 
k nejnižším v rámci zemí Evropské unie, a i proto je 
nezbytné usilovat o její pravidelné a dostatečné zvyšování. 
V souvislosti s výrazným zhoršením ekonomické situace 
podotýkáme, že je nezbytné zamezit opakování situace z let 
2007-2012, kdy nebyla minimální mzda vůbec zvýšena 
a relace minimální a průměrné mzdy se propadla na 31,9 %. 
V následujících letech byl poté často nepochopitelně 
kritizován vývoj, kdy minimální mzda byla zvyšována 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

rychleji, než jak rostla průměrná mzda, což byl jen logický 
důsledek předchozího nezvyšování minimální mzdy.  
 
Zrušení superhrubé mzdy naopak zvýší nerovnost mezi 
minimální mzdou a vyššími mzdami. Díky slevě na 
poplatníka, dalším slevám na dani a daňovému zvýhodnění 
na děti již zaměstnanci s minimální mzdou téměř nejsou 
zatíženi příjmovou daní a zrušení superhrubé mzdy pro ně 
nebude mít téměř žádný efekt. Nelze tedy vázat navržené 
daňové změny k minimální mzdě. 
 
MPSV vychází ze svých modelů vývoje trhu práce, což je 
dáno i gescí v rámci kompetenčního zákona. Predikce 
mzdového vývoje v DZ a RIA se tedy neváže na predikce 
MF ČR. 

Obecně k 
návrhu 

Úřad vlády ČR – 
Kabinet 
vedoucího Úřadu 
vlády 
 
 

Přijatelnou variantou je pouze VARIANTA č. I. 
Podíl minimální mzdy se za 10 let zvýšil o 10 % ve vztahu k 
průměrné mzdě. To je výrazně v nepoměru růstu úrovně 
důchodů, kde se tento podíl snižuje. Varianta I představuje 
zvýšení o 2,7 % - to je zvýšení, které odráží inflaci, růsty mezd, 
apod. 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
ROZPOR 
 
Připomínkové místo na zásadní připomínce trvá. 
 
„Důchody“ a minimální mzdy jsou zcela odlišné kategorie, 
které mají jiné funkce a mají zabezpečit svojí úrovní jiné 
cílové skupiny obyvatel. Vývoj těchto kategorií proto nelze 
srovnávat, resp. jakkoliv podmiňovat růst minimální mzdy 
ve vztahu k důchodům a jejich poměru k průměrné mzdě. 
Výše minimální mzdy patří dlouhodobě v České republice 
k nejnižším v rámci zemí Evropské unie, a i proto je 
nezbytné usilovat o její pravidelné a dostatečné zvyšování. 
Je nutné zamezit opakování situace z let 2007-2012, kdy 
nebyla minimální mzda vůbec zvýšena a relace minimální 
a průměrné mzdy se propadla na 31,9 %. V následujících 
letech byl poté nepochopitelně kritizován vývoj, kdy 
minimální mzda byla zvyšována rychleji, než jak rostla 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

průměrná mzda, což byl jen logický důsledek předchozího 
nezvyšování minimální mzdy.  

Obecně k 
návrhu 

Unie 
zaměstnavatel-
ských svazů ČR 
 
 

1. Valorizace minimální mzdy podle nás není možná bez 
náležité kompenzace sociálním službám na zaměstnávání lidí na 
okraji společnosti, jelikož to zaměstnavatele lidí na okraji 
společnosti ohrožuje ekonomicky, z tohoto důvodu 
nepodporujeme žádnou z variant zvýšení minimální mzdy. 
2. Dále si dovolujeme podotknout, že pro některé subjekty 
v oblasti kultury, jako jedné z nejpostiženejěších pandemií 
Covid – 19, by dané nařízení bylo likvidační. V případě, že by 
bylo schváleno zrušení superhrubé mzdy, které by se zákonitě 
odrazilo v dalším snížením rozpočtů zřizovatelů divadel a 
dalších kulturních institucí, by tento návrh pro mnohé opravdu 
byl likvidační, protože každé zvýšení minimální mzdy s sebou 
nese i úpravu mezd ve vyšších kategoriích, aby bylo zabráněno 
nivelizaci mezd. 

NEAKCEPTOVÁNO 
ROZPOR 
 
Připomínkové místo na zásadní připomínce trvá. 
 
Sociální služby mají nyní nejvíce práce od let 2012-2013 a 
zaměstnanci pracující v této oblasti by měli dostat 
ohodnocení odpovídající extrémní náročnosti, důležitosti a 
společenské hodnotě jejich práce. 
 
Není jasné, jakým způsobem je případné zrušení superhrubé 
mzdy likvidační pro zaměstnavatele a proč je to dáváno do 
souvislosti s návrhem nařízení na zvýšení částek minimální 
mzdy. Díky slevě na poplatníka, dalším slevám na dani 
a daňovému zvýhodnění na děti již zaměstnanci s minimální 
mzdou téměř nejsou zatíženi příjmovou daní a případné 
zrušení superhrubé mzdy pro ně nebude mít téměř žádný 
efekt.  
V souvislosti s výrazným zhoršením ekonomické situace 
podotýkáme, že je nezbytné zamezit opakování situace z let 
2007-2012, kdy nebyla minimální mzda vůbec zvýšena 
a relace minimální a průměrné mzdy se propadla na 31,9 %. 
V následujících letech byl poté často nepochopitelně 
kritizován vývoj, kdy minimální mzda byla zvyšována 
rychleji, než jak rostla průměrná mzda, což byl jen logický 
důsledek předchozího nezvyšování minimální mzdy.  
Dlouhodobé negativní dopady na poptávku, které vedou 
navzdory ochranným programům (např. Antivirus) 
k propouštění zaměstnanců nesouvisí s výší minimální 
mzdy, ale s dlouho trvající absencí příjmů zaměstnavatelů, 
kdy není možné platit zaměstnance nehledě na výši mzdy. 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

I přes nezvyšování minimální mzdy rostla po celou dobu let 
2009-2013 nezaměstnanost. Ta totiž nesouvisí úrovní 
minimální mzdy, ale propadem poptávky, což je i konsensus 
ekonomického výzkumu. V této souvislosti je nezbytné 
dodat, že i v případě kompenzace v rámci programu 
Antivirus se při růstu cen a nezvýšení minimální mzdy sníží 
reálná kupní síla těchto zaměstnanců a jejich životní úroveň 
což má antisociální efekt. Nejnižší navržená varianta 
alespoň kompenzuje růst těchto nákladů. 
 

Obecně k 
návrhu 

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 
 
 

SP ČR zásadně nesouhlasí s celkovou koncepcí navrhované 
změny 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 (dále jen “návrh”). SP ČR opakovaně a transparentně 
deklaruje, že v době, kdy se nacházíme v období zásadní 
ekonomické krize a nevíme, v jakém stavu bude fakticky česká 
ekonomika, zaměstnanost a výkonnost firem v příštím roce, není 
možné navyšovat minimální mzdu jako v době ekonomického 
růstu. 
SP ČR dlouhodobě prosazuje zakotvení závazného pravidla pro 
automatickou valorizaci mezd. I v našem stanovisku 
uplatněném k návrhu předkladatele na zvýšení platů, jehož 
součástí mělo být mj. také zakotvení valorizačního mechanismu, 
v září tohoto roku (naše č.j. 67/2020), jsme vyjádřili souhlas se 
zakotvením závazného pravidla pro valorizaci minimální mzdy 
vztažené k průměrnému výdělku v zákoníku práce, a to zejména 
z toho důvodu, aby růst minimální mzdy byl předvídatelný. 
Zásadně jsme ale odmítli navrhovanou výši koeficientu 0,50 
k průměrné mzdě, jehož cílem bylo, aby minimální mzda činila 
přibližně 45 % aktuální výše průměrné mzdy, bez jakékoliv 
analýzy dopadů na fungování trhu práce a celé ekonomiky ČR.  

NEAKCEPTOVÁNO 
ROZPOR 
 
Výše minimální mzdy patří dlouhodobě v České republice 
k nejnižším v rámci zemí Evropské unie, a i proto je 
nezbytné usilovat o její pravidelné a dostatečné zvyšování. 
V důvodové zprávě i RIA je zařazeno mezinárodní 
srovnání, ze kterého jednoznačně vyplývá, že minimální 
mzdy v ČR jsou dokonce nižší než na Slovensku, Polsku, 
Estonsku, či Litvě. Za tento fakt je ČR opakovaně 
kritizována mimo jiné také Evropskou komisí. V souvislosti 
s výrazným zhoršením ekonomické situace podotýkáme, že 
je nezbytné zamezit opakování situace z let 2007-2012, kdy 
nebyla minimální mzda vůbec zvýšena a relace minimální 
a průměrné mzdy se propadla na 31,9 %. V následujících 
letech byl poté nepochopitelně kritizován vývoj, kdy 
minimální mzda byla zvyšována rychleji, než jak rostla 
průměrná mzda, což byl jen logický důsledek předchozího 
nezvyšování minimální mzdy.  
V souvislosti s tvrzením, že růst minimální mzdy 
nepřibližuje ČR k úrovni ekonomicky vyspělejších zemí, 
odkazujeme znovu na Důvodovou zprávu, resp. RIA, kde je 
popsáno mezinárodní srovnání (zejména RIA, str. 11). To, 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

Stejně tak v tomto případě je nutné zmínit, že hodnocení dopadů 
na podnikatelské prostředí přiložené k výše uvedenému návrhu 
je naprosto nedostatečné a nezohledňuje argumenty 
zaměstnavatelů (zejména promítnutí zvýšení minimální mzdy 
do dalších sazeb minimální mzdy - zaručených mezd).  
Předložený 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, 
ani hledisko odvodové zátěže, která patří k nejvyšším v rámci 
zemí OECD. Domníváme se, že zejména zmíněnou regulaci 
minimální mzdy a její provázanost na zaručené mzdy v rámci 
ČR bude třeba celkově a systematicky přehodnotit.  
Zároveň si dovolujeme připomenout, že sám předseda vlády ČR 
výslovně uvedl, že pro zvyšování minimální mzdy v příštím 
roce není žádný důvod, neboť vláda plánuje zrušit koncept 
výpočtu daně z příjmů fyzických osob na základě superhrubé 
mzdy spolu se snížením sazby, a tím de facto zvýšit plošně mzdu 
všem zaměstnancům. To, že k dnešnímu dni stále není jasné, 
jaká varianta snížení sazeb v rámci tzv. zrušení superhrubé 
mzdy bude skutečně od ledna 2021 platit, je další zásadní zátěží 
pro zaměstnavatele, kteří ani v půlce listopadu 2020 stále neví, 
jak bude  úprava minimální mzdy a superhrubé mzdy celkově 
řešena. V případě, že by se vláda nedohodla na výše 
navrhovaném nezvyšování minimální mzdy v důsledku zrušení 
superhrubé mzdy, a pokud by musela učinit politické 
rozhodnutí, kterou ze 4 variant, které jsou předmětem návrhu, 
podpoří, SP ČR je ochoten podpořit variantu č. I návrhu, 
tedy navýšení minimální mzdy ze 14.600 CZK na 15.000 
CZK (mj. protože právě toto zvýšení odpovídá koeficientu 0,44, 
který SP ČR prosazoval jako relevantní pro valorizační 
mechanismus, byť to bylo za stávajícího odvodového zatížení a 
podstatně standardnější ekonomické situace).  

že pokud se nebude znovu v ČR pravidelně zvyšovat 
minimální mzda, a v ostatních zemích ano, tak dojde 
k divergenci, je i z čistě aritmetického pohledu zcela 
nezpochybnitelné. Taktéž upozorňujeme, že minimální 
mzda není jedinou regulací trhu práce. Vyjádření 
k odvodové zátěži je vytrženo z kontextu komplexního 
pohledu na trh práce v EU. Jednotkové náklady práce jsou 
výrazně nižší než v případě západních zemí EU a jsou 
srovnatelné s přímou konkurencí v rámci EU, mzdová 
náročnost HDP (relace celkového objemu mezd k HDP) je 
výrazně pod průměrem EU. Taktéž přímý a nepřímý vztah 
produktivity práce a mzdové úrovně již byl mnohokrát 
vysvětlen v rámci připomínkových řízení v předchozích 
letech. 
 
Zrušení superhrubé mzdy naopak zvýší nerovnost mezi 
minimální mzdou a vyššími mzdami. Díky slevě na 
poplatníka, dalším slevám na dani a daňovému zvýhodnění 
na děti již zaměstnanci s minimální mzdou téměř nejsou 
zatíženi příjmovou daní a zrušení superhrubé mzdy pro ně 
nebude mít téměř žádný efekt. Nelze tedy vázat navržené 
daňové změny k minimální mzdě. 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

Obecně k 
návrhu 

Ministerstvo 
financí 
 
 

Vzhledem k makroekonomickému vývoji není vhodné skokově 
navýšit minimální mzdu (Varianty II, III a IV), neboť by tento 
krok vedl ke zhoršení cenové konkurenceschopnosti a snížil by 
uplatnitelnost nejohroženějších skupin (nízkokvalifikovaní, 
absolventi atd.) na trhu práce. Navíc je potřeba vzít v potaz, že 
v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství (NACE I) je 
podíl zaměstnanců odměňovaných minimální mzdou (či mzdou 
mírně vyšší) velmi vysoký. Toto odvětví přitom bylo extrémně 
silně zasaženo pandemií koronaviru a lze očekávat, že se s 
negativními dopady pandemie bude potýkat déle než zbytek 
ekonomiky. Skokové navýšení minimální mzdy v roce 2021 by 
tak toto odvětví velmi výrazně pocítilo. 
Přestože řada velkých podniků unese břemeno navýšení 
minimální mzdy, drobné firmy mohou začít omezovat výrobu a 
propouštět, případně zaměstnávat „načerno“ či více využívat 
tzv. švarcsystém nebo jiné formy neplnohodnotného 
zaměstnávání (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní 
činnosti). 

Závěr 

Z uvedených důvodů jsme ochotni akceptovat maximálně 
variantu č. I pro zvýšení minimální mzdy v roce 2021. Tedy 
ve výši očekávané míry inflace v roce 2021, která je relevantní 
i pro mzdová vyjednávání. Podle makroekonomické predikce 
MF by tomu odpovídal růst minimální mzdy o 1,9 % na 14 900 
Kč, při zohlednění míry nejistoty maximálně 15 000 Kč. 
Minimální mzda tak stále poroste více než mzda průměrná. 

NEAKCEPTOVÁNO 
ROZPOR 
 
Připomínkové místo na zásadní připomínce trvá. 
 
Výše minimální mzdy patří dlouhodobě v České republice 
k nejnižším v rámci zemí Evropské unie, a i proto je 
nezbytné usilovat o její pravidelné a dostatečné zvyšování. 
Je nutné zamezit opakování situace z let 2007-2012, kdy 
nebyla minimální mzda vůbec zvýšena a relace minimální 
a průměrné mzdy se propadla na 31,9 %. V následujících 
letech byl poté nepochopitelně kritizován vývoj, kdy 
minimální mzda byla zvyšována rychleji, než jak rostla 
průměrná mzda, což byl jen logický důsledek předchozího 
nezvyšování minimální mzdy.  
Minimální mzda má díky svému výrazně nízkému podílu na 
celkových mzdových nákladech velmi nízký vliv na cenový 
vývoj. Taktéž je potřebné si uvědomit, že relativní 
meziroční zvýšení nevypovídá o růstu objemu nákladů. 
Průměr mezd se v absolutním vyjádření (v Kč) zvyšoval 
v předchozích letech téměř dvojnásobně oproti růstu 
minimální mzdy (v Kč) a podíl zaměstnanců s minimální 
mzdou na celkovém počtu zaměstnanců je nízký. Růst 
minimální mzdy tedy nelze určit jako významný faktor 
v souvislosti s cenovým růstem v ČR. 
Podobně i v mnoha státech EU došlo k výrazným zvýšením 
minimální mzdy, přesto se meziroční cenový index (HICP) 
pohybuje ve většině těchto zemí hluboko pod úrovní 
inflačního cíle centrálních bank (tento i minulý rok). 
Na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. 
dohody o provedení práce a dohody o provedení činnosti) 
se vztahuje ochrana odměňování zaměstnanců minimální 
mzdou. 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

Obecně k 
návrhu 

Hospodářská 
Komora ČR 
 
 

HK ČR je přesvědčena, že je stávající úroveň minimální mzdy 
přiměřená, což jsme naposledy vyjádřili rovněž v souvislosti s 
výše zmíněnými novelizacemi. 

Vzhledem k pokračujícím restriktivním opatřením vlády proti 
šíření nemoci COVID-19 považujeme všechny variantní 
návrhy na zvýšení minimální mzdy za zcela nepřiměřené 
ekonomické realitě podnikatelského sektoru. Poznamenáváme, 
že sám pan předseda vlády právě před 3 lety – v době, kdy se 
se ani v nejpesimističtějších scénářích nepředvídala současná 
pandemická katastrofa – viděl jako ambiciózní cíl pro rok 2021 
minimální měsíční mzdu na úrovni 15 200 Kč. 

Nepředpokládáme, že se MPSV, resp. vláda v posledním roce 
svého mandátu odhodlá ke zrušení systému zaručených mezd, 
proto navrhujeme v souladu s obecnými připomínkami č. 2 
až 4, aby zůstalo v platnosti stávající znění nařízení vlády č. 
567/2006 Sb.   

V případě zvýšení minimální mzdy lze předpokládat, že pokud 
nedojde rovnou k likvidaci některých zaměstnavatelů, tak 
dojde alespoň k propouštění nejméně výkonných zaměstnanců, 
a to nejen u zaměstnavatelů s více než 50 % OZP, ale i na 
volném trhu práce. Tito nejméně výkonní zaměstnanci pracují 
právě za minimální mzdu, a pokud budou propuštěni, stanou se 
závislými na dávkách od státu, které jsou ale nižší než mzda, 
kterou nyní dostávají. Stejné dopady by mělo nařízené 
zvyšováni mzdy pro nekvalifikované zaměstnance. Tento 
vedlejší efekt zvyšování minimální mzdy HK ČR považuje za 
krajně nežádoucí, a ve svém důsledku za asociální. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Připomínka podstatné povahy, která nemůže být 
předmětem rozporu. 
 
V důvodové zprávě i RIA je zařazeno mezinárodní 
srovnání, ze kterého jednoznačně vyplývá, že minimální 
mzdy v ČR jsou stále jedny z nejnižších a jsou dokonce nižší 
než na Slovensku, Polsku, Estonsku, či Litvě. Za tento fakt 
je ČR opakovaně kritizována mimo jiné také Evropskou 
komisí. Z odborného výzkumu zase plyne, že minimální 
mzdy v ČR jsou hluboko pod úrovní zajišťující důstojný 
život bez závislosti na sociálním systému.   
 
V souvislosti s výrazným zhoršením ekonomické situace 
podotýkáme, že je nezbytné zamezit opakování situace z let 
2007-2012, kdy nebyla minimální mzda vůbec zvýšena 
a relace minimální a průměrné mzdy se propadla na 31,9 %.  
 
V následujících letech byl poté často nepochopitelně 
kritizován vývoj, kdy minimální mzda byla zvyšována 
rychleji, než jak rostla průměrná mzda, což byl jen logický 
důsledek předchozího nezvyšování minimální mzdy.  
Dlouhodobé negativní dopady na poptávku, které vedou 
navzdory ochranným programům (např. Antivirus) 
k propouštění zaměstnanců nesouvisí s výší minimální 
mzdy, ale s dlouho trvající absencí příjmů zaměstnavatelů, 
kdy není možné platit zaměstnance nehledě na výši mzdy. 
I přes nezvyšování minimální mzdy rostla po celou dobu let 
2009-2013 nezaměstnanost. Ta totiž nesouvisí úrovní 
minimální mzdy, ale propadem poptávky, což je i konsensus 
ekonomického výzkumu. V této souvislosti je nezbytné 
dodat, že i v případě kompenzace v rámci programu 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

Antivirus se při růstu cen a nezvýšení minimální mzdy sníží 
reálná kupní síla těchto zaměstnanců a jejich životní úroveň 
což má antisociální efekt. Nejnižší navržená varianta 
alespoň kompenzuje růst těchto nákladů. 

Obecně k 
návrhu 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 
 
 

Z pohledu podnikatelského prostředí preferujeme 
VARIANTU I, tj. s účinností od 1. ledna 2021 zvýšit základní 
měsíční sazbu minimální mzdy z 14.600 Kč na 15.000 Kč. 
Odůvodnění: 

- Česká ekonomika čelí dopadům a opatřením v 
souvislosti s druhou vlnou pandemie COVID-19, a v 
tomto roce klesne nejvíce v novodobé historii. 
Navzdory očekávanému růstu nedojde v příštím roce                            
k návratu na ekonomickou úroveň před pandemií. Popis 
situace                    na trhu práce v důvodové zprávě, 
který zůstal nezměněn                                   od předchozích 
let, již neodpovídá realitě. Úroveň nezaměstnanosti již 
nedosahuje rekordně nízkých hodnot a nepanuje silná 
konkurence zaměstnavatelů při udržení stávajících 
zaměstnanců. Stejně tak                      se neprojevuje 
uvedená silná poptávka po práci z předchozích let. 
Celkově tedy návrh vychází z mylné výchozí 
makroekonomické situace. 

Vzhledem k tomu, že v předloženém materiálu není nabídnuta 
„Varianta 0“, tzn. nezvyšovat minimální mzdu vůbec, a která 
by byla nejvhodnější, jsme ochotni akceptovat maximálně 
Variantu I pro zvýšení minimální mzdy v roce 2021. 

NEAKCEPTOVÁNO 
ROZPOR 
 
Připomínkové místo na zásadní připomínce trvá. 
 
Výše minimální mzdy patří dlouhodobě v České republice 
k nejnižším v rámci zemí Evropské unie, a i proto je 
nezbytné usilovat o její pravidelné a dostatečné zvyšování. 
Je nutné zamezit opakování situace z let 2007-2012, kdy 
nebyla minimální mzda vůbec zvýšena a relace minimální 
a průměrné mzdy se propadla na 31,9 %. V následujících 
letech byl poté nepochopitelně kritizován vývoj, kdy 
minimální mzda byla zvyšována rychleji, než jak rostla 
průměrná mzda, což byl jen logický důsledek předchozího 
nezvyšování minimální mzdy. 
 
Argumentace v odůvodnění však bude opravena, a to 
následovně: „Pro zaměstnavatele by navrhované zvýšení 
minimální mzdy nemělo představovat podstatné riziko 
spojené s neúměrným zvýšením jejich nákladů, které by bylo 
spojené s propouštěním a nárůstem nezaměstnanosti. A to v 
době, kdy úroveň nezaměstnanosti stále vykazuje nízké 
hodnoty a na trhu práce převládá nedostatek potřebné volné 
pracovní síly (včetně té nekvalifikované) a existuje pořád 
ještě poměrně značná konkurence zaměstnavatelů při 
udržení stávajících i náboru nových zaměstnanců. V 
souvislosti s úpravou minimální mzdy nebyl v ČR nikdy v 
minulosti zaznamenán přímý vliv na růst nezaměstnanosti. 
Bezprostředně po zvýšení minimální mzdy docházelo jen k 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

mírnému nárůstu podílu zaměstnanců odměňovaných 
minimální mzdou. Ani v předchozích letech, kdy docházelo 
k významnějšímu nárůstu minimální mzdy, nebyl 
zaznamenán nárůst nezaměstnanosti nebo pokles 
zaměstnanosti v rozhodujících odvětvích. Příznivý 
ekonomický vývoj a poptávka po pracovní síle vedla (i přes 
nárůst minimální mzdy) k růstu zaměstnanosti a poklesu 
nezaměstnanosti.“ 

Obecně k 
návrhu 

Svaz měst a obcí 
České republiky 
 
 
 

Svaz měst a obcí ČR navyšování minimální mzdy v současné 
době nedoporučuje. V případě, že by však došlo ke shodě 
územních partnerů na tomto navýšení, akceptoval by 
maximální navýšení navrhované VARIANTOU II, tj. 
navýšení základní měsíční sazby minimální mzdy z 14 600 
Kč na 15 500 Kč a ve zvýšení základní hodinové sazby 
z 87,30 Kč na 92,30 Kč.  
Odůvodnění: 
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. 
Avšak v současné situaci spojené s pandemií onemocnění 
COVID-19, kdy je další ekonomický vývoj zcela 
nepredikovatelný, je třeba ke všem krokům činěným v tomto 
směru velice rozvážně. Pro města a obce je v tuto dobu téměř 
nemožné opodstatněně predikovat své rozpočty a velká část z 
nich předpokládá celkové snížení příjmů až v rozmezí 15 % - 20 
%. To je naprosto zásadní faktor a je třeba tomuto přizpůsobit 
veškeré aktivity a plánování.  
Jakékoli navýšení minimální mzdy představuje zásah do 
rozpočtů územních samosprávných celků, což by pro některé z 
nich mohlo být při současné nejistotě související se 
sestavováním jejich rozpočtů velmi problematické. Bez 

NEAKCEPTOVÁNO 
ROZPOR 
 
Výše minimální mzdy patří dlouhodobě v České republice 
k nejnižším v rámci zemí Evropské unie, a i proto je 
nezbytné usilovat o její pravidelné a dostatečné zvyšování. 
Je nutné zamezit opakování situace z let 2007-2012, kdy 
nebyla minimální mzda vůbec zvýšena a relace minimální 
a průměrné mzdy se propadla na 31,9 %. V následujících 
letech byl poté nepochopitelně kritizován vývoj, kdy 
minimální mzda byla zvyšována rychleji, než jak rostla 
průměrná mzda, což byl jen logický důsledek předchozího 
nezvyšování minimální mzdy.  
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místo Připomínka Vypořádání 

povšimnutí nelze ponechat ani nedořešenou otázku superhrubé 
mzdy, otázku délky trvání dalších opatření, jež omezují provoz 
mnoha zařízení, mj. i příspěvkových organizací měst a obcí, což 
má kupříkladu pro kulturní zařízení a zařízení turistická či 
spojená s cestovním ruchem zřizovaná nejen městy a obcemi 
zcela fatální dopad atd.  
Nezbývá než dodat, že jsme si plně vědomi poptávky po 
zvyšování minimální mzdy, nicméně je více než žádoucí, aby 
toto bylo činěno ve shodě mezi členy tripartity. Současně je 
otázkou, zda by nebylo vhodnější ošetření mechanismu 
zvyšování minimální mzdy formou legislativní úpravy v 
pracovním právu na základě valorizačního mechanismu či 
koeficientu, který by měl oporu v průměrné mzdě v národním 
hospodářství a pokud možno i ve spojení s indexem prognózy 
vývoje hospodářství. Tím by se minimální mzda mohla stát 
předvídatelnou i pro delší časové období a tedy by s tímto 
faktorem bylo následně počítáno v jednotlivých plánech pro 
další období. 
Konečně, je třeba vést v patrnosti i nastavení dle nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě a jeho Přílohu č. 1 a částky v 
jednotlivých platových třídách, jež nekorespondují s 
předloženým návrhem a je pak zřejmé, že doplatky z prostředků 
územních samosprávných celků se tak budou zvyšovat. 

Obecně k 
návrhu 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 
 
. 

ČMKOS požaduje přijetí VARIANTY IV – zvýšení základní 
měsíční sazby minimální mzdy z částky 14 600 Kč na částku 
16 400 Kč a základní hodinové sazby z částky 87,30 Kč na 
částku 97,60 Kč. 
Odůvodnění: 
Aby minimální mzda mohla skutečně plnit svoji sociálně-
ochrannou a ekonomicko-kriteriální funkci, je nezbytné, aby 
dále docházelo k jejímu postupnému zvyšování. Minimální 
mzda v ČR stále patří k těm nejnižším v Evropě, její podíl 

AKCEPTOVÁNO 
 
 
Na jednání vlády bude předložen návrh, kterým se zvýší 
základní měsíční sazby minimální mzdy z částky 14 600 Kč 
na částku 16 400 Kč a základní hodinové sazby z částky 
87,30 Kč na částku 97,60 Kč. 
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k průměrné mzdě v ČR je pro rok 2020 odhadován na 41,6 %, 
přičemž za uspokojivý je v evropském kontextu považován 
podíl 50 %. Další navyšování minimální mzdy je zcela zásadní 
pro udržení konvergence české ekonomiky v evropském měřítku 
a kupní síly i nízkopříjmových zaměstnanců a jejich rodin ve 
světle dopadů epidemie COVID-19. Nárůst minimální mzdy na 
částku 16 400 Kč by měl přispět k tomu, aby si i lidé s 
nejnižšími příjmy mohli v roce 2021 zabezpečit základní životní 
potřeby z vlastních příjmů, z vlastní pracovní činnosti a bez 
další sociální pomoci ze strany státu. 

Obecně k 
návrhu 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 
 

MSP nesouhlasí s přijetím variant III a IV návrhu, pokud 
nebudou adekvátně navýšeny finanční prostředky Vězeňské 
služby ČR pro pokrytí navýšení platových nákladů a 
souvisejících výdajů. 
Odůvodnění: 
Některé navrhované varianty zvýšení minimální mzdy by 
znamenaly zásadní finanční dopady do rozpočtu Vězeňské 
služby ČR v podobě nutnosti navýšení finančních prostředků na 
platy a související výdaje, neboť na minimální mzdu je 
navázána odměna vězněných osob za práci pro Vězeňskou 
službu ČR. Vězněné osoby vykonávají převážně pomocné, 
nekvalifikované práce v I. skupině dle nařízení vlády č. 
361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených 
zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody, cca 10 % 
vězněných osob pak vykonává práce zařazené do II. skupiny a 
někteří jednotlivci jsou zařazeni do skupiny III. nebo IV. dle 
tohoto nařízení. Finanční dopady varianty I (navýšení 
minimální mzdy o 400 Kč) a varianty II (navýšení minimální 
mzdy o 900 Kč) by Vězeňská služba byla teoreticky ještě 
schopna pokrýt z prostředků státního rozpočtu navrhovaného 
pro rok 2021. Varianta III (navýšení minimální mzdy o 1 400 
Kč) by však již nebyla z návrhu státního rozpočtu pro rok 2021 
finančně krytá v rozsahu 13,5 mil. Kč a varianta IV (navýšení 

NEAKCEPTOVÁNO 
ROZPOR 
 
Připomínkové místo na zásadní připomínce trvá. 
 
 
Výše minimální mzdy patří dlouhodobě v České republice 
k nejnižším v rámci zemí Evropské unie, a i proto je 
nezbytné usilovat o její pravidelné a dostatečné zvyšování. 
V souvislosti s výrazným zhoršením ekonomické situace 
podotýkáme, že je nezbytné zamezit opakování situace z let 
2007-2012, kdy nebyla minimální mzda vůbec zvýšena 
a relace minimální a průměrné mzdy se propadla na 31,9 %. 
V následujících letech byl poté často nepochopitelně 
kritizován vývoj, kdy minimální mzda byla zvyšována 
rychleji, než jak rostla průměrná mzda, což byl jen logický 
důsledek předchozího nezvyšování minimální mzdy.  
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minimální mzdy o 1 800 Kč) dokonce v rozsahu 23 mil. Kč. V 
této souvislosti je třeba připomenout, že ani v loňském roce 
nebylo z rozpočtu plně pokryto navýšení minimální mzdy a 
Vězeňská služba ČR musela na jeho financování čerpat 
nespotřebované nároky z minulých let. V případě přijetí 
varianty III nebo IV bez adekvátního navýšení finančních 
prostředků Vězeňské služby ČR by mohlo dojít k nutnosti 
snížení počtu odsouzených zařazených do práce ve výkonu 
trestu odnětí svobody, což by mohlo negativně ovlivnit některé 
činnosti Vězeňské služby ČR (zejména opravy a udržování 
majetku, vlastní výrobu oděvů, výrobu nábytku pro vlastní 
potřeby, ale i přípravu stravy) a rovněž by to bylo v rozporu 
s dlouhodobou snahou Ministerstva spravedlnosti zařazovat 
odsouzené do práce. 
 

Obecně k 
návrhu 

Sdružení 
místních 
samospráv ČR  
 
 
 
 
 

Sdružení místních samospráv ČR jako zástupce více než 2000 
obcí a měst, předkládá jedinou připomínku k návrhu, a to jako 
celku. Obce a města jsou již v tuto chvíli nucena čelit propadům 
příjmů, jež jsou odhadovány pro rok 2021 až o 20% nižší oproti 
minulému roku.  Obce se bohužel dále také budou muset 
vyrovnávat i s propady, jež způsobila některá opatření vlády 
proti epidemii COVID-19, především výplata kompenzačních 
bonusů a předpokládané propady v příjmech obcí budou také 
pravděpodobně způsobeny i zamýšlenou změnou ve sdílených 
daních, tedy zrušením superhrubé mzdy a zavedení sazby 15% 
ze mzdy hrubé, jež nejsou zohledněny ve Sněmovnou právě 
projednávaném návrhu státního rozpočtu (ST 1067).  
  Další negativní dopad na daňové příjmy obcí může také 
přinést zvýšení slevy na poplatníka, obsažené v pozměňovacích 
návrzích poslanců Hamáčka a Ferjenčíka, kdy dle odůvodnění 
těchto pozměňovacích návrhů lze předpokládat dopad do 
rozpočtu obcí cca ve výši 2,3 mld. Kč. 

NEAKCEPTOVÁNO 
ROZPOR 
 
Výše minimální mzdy patří dlouhodobě v České republice 
k nejnižším v rámci zemí Evropské unie, a i proto je 
nezbytné usilovat o její pravidelné a dostatečné zvyšování. 
Je nutné zamezit opakování situace z let 2007-2012, kdy 
nebyla minimální mzda vůbec zvýšena a relace minimální 
a průměrné mzdy se propadla na 31,9 %. V následujících 
letech byl poté nepochopitelně kritizován vývoj, kdy 
minimální mzda byla zvyšována rychleji, než jak rostla 
průměrná mzda, což byl jen logický důsledek předchozího 
nezvyšování minimální mzdy.  
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  Přestože vnímáme problematiku nejnižší minimální 
zaručené mzdy jako palčivou a domníváme se, že výše mzdy je 
motivačním prvkem v boji proti nezaměstnanosti a závislosti na 
dávkovém systému, ve světle výše uvedených předpokládaných 
finančních propadů v příjmech samospráv, aktuálně 
projednávanému státnímu rozpočtu, jež s navýšením minimální 
mzdy, stejně jako se zrušením superhrubé mzdy nepočítá a 
s přihlédnutím k obsahu Přílohy č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, dle níž lze predikovat nutnost doplatků ze strany 
zaměstnavatele, jež se budou v čase zvyšovat, odmítáme návrh 
jako celek z důvodu jeho nevhodného načasování a 
nepřipravenosti veřejných rozpočtů na dopady změn.   

K odůvodnění, návrhu usnesení vlády a závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

K odůvodnění 
 

Ministerstvo 
financí 
 
 

Česká ekonomika čelí dopadům a opatřením v souvislosti 
s druhou vlnou pandemie COVID-19, a v tomto roce klesne 
nejvíce v novodobé historii. Navzdory očekávanému růstu 
nedojde v příštím roce k návratu na ekonomickou úroveň před 
pandemií. Popis situace na trhu práce v důvodové zprávě, který 
zůstal nezměněn od předchozích let, již neodpovídá realitě. 
Úroveň nezaměstnanosti již nedosahuje rekordně nízkých 
hodnot a nepanuje silná konkurence zaměstnavatelů při udržení 
stávajících zaměstnanců. Stejně tak se neprojevuje uvedená 
silná poptávka po práci z předchozích let. Celkově tedy návrh 
vychází z mylné výchozí makroekonomické situace. 

 

AKCEPTOVÁNO 
 
Argumentace v odůvodnění bude opravena, a to 
následovně: 
„Pro zaměstnavatele by navrhované zvýšení minimální 
mzdy nemělo představovat podstatné riziko spojené s 
neúměrným zvýšením jejich nákladů, které by bylo spojené 
s propouštěním a nárůstem nezaměstnanosti. A to v době, 
kdy úroveň nezaměstnanosti stále vykazuje nízké hodnoty a 
na trhu práce převládá nedostatek potřebné volné pracovní 
síly (včetně té nekvalifikované) a existuje pořád ještě 
poměrně značná konkurence zaměstnavatelů při udržení 
stávajících i náboru nových zaměstnanců. V souvislosti s 
úpravou minimální mzdy nebyl v ČR nikdy v minulosti 
zaznamenán přímý vliv na růst nezaměstnanosti. 
Bezprostředně po zvýšení minimální mzdy docházelo jen k 
mírnému nárůstu podílu zaměstnanců odměňovaných 
minimální mzdou. Ani v předchozích letech, kdy docházelo 
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k významnějšímu nárůstu minimální mzdy, nebyl 
zaznamenán nárůst nezaměstnanosti nebo pokles 
zaměstnanosti v rozhodujících odvětvích. Příznivý 
ekonomický vývoj a poptávka po pracovní síle vedla (i přes 
nárůst minimální mzdy) k růstu zaměstnanosti a poklesu 
nezaměstnanosti.“ 

K odůvodnění 
a k závěrečné 
zprávě 
z hodnocení 
dopadů 
regulace  
 

V materiálech je neúplnost a nekonzistence v dopadech zvýšení 
nejnižších úrovní zaručené mzdy na náklady zaměstnavatelů. V 
důvodové zprávě jsou tyto dopady zahrnuty jen pro platovou 
sféru, nikoliv pro sféru mzdovou. Ve zprávě RIA jsou pak 
uvedeny pouze dopady zvýšení minimální zaručené mzdy (1. 
stupně). Požadujeme na všech místech doplnit dopady zvýšení 
nejnižších úrovní zaručené mzdy. 

AKCEPTOVÁNO  
 
Podle kvalifikovaného odhadu by nárůst ročních mzdových 
nákladů zaměstnavatelů (vč. odvodů na sociální a zdravotní 
pojištění; včetně vlivu nárůstu nejnižších úrovní zaručené 
mzdy) v platové (nepodnikatelské) sféře mohl činit u 
Varianty č. 1 cca 46,8 mil. Kč, u Varianty č. 2 cca 104 mil. 
Kč, u Varianty č. 3 cca 169 mil. Kč a u Varianty č. 4 cca 
208 mil. Kč. 
 
Podle kvalifikovaného odhadu by nárůst ročních mzdových 
nákladů zaměstnavatelů (vč. odvodů na sociální a zdravotní 
pojištění; včetně vlivu nárůstu nejnižších úrovní zaručené 
mzdy) ve mzdové (podnikatelské) sféře mohl činit u 
Varianty č. 1 cca 0,92 mld. Kč, u Varianty č. 2 cca 2,13 mld. 
Kč, u Varianty č. 3 cca 3,24 mld. Kč a u Varianty č. 4 cca 
4,15 mld. Kč. 

K odůvodnění 
a k závěrečné 
zprávě 
z hodnocení 
dopadů 
regulace  
 

V důvodové zprávě (str. 17 a dále) i ve zprávě RIA (str. 19 a 
dále) jsou zjevně chybné dopady na podnikatelské prostředí. 
Zatímco Varianta II znamená více než dvojnásobné zvýšení 
minimální mzdy oproti Variantě I (900 Kč oproti 400 Kč), v 
textu je uvedeno, že by mzdové náklady zaměstnavatelů v 
podnikatelské sféře vzrostly o 2,23 % z celkového 
předpokládaného meziročního nárůstu objemu mezd v 
národním hospodářství oproti 1,92 % ve Variantě I. Stejné 
disproporce jsou i u ostatních variant. Požadujeme opravit 
dopady na podnikatelské prostředí. 

VYSVĚTLENO  
 
Je nutné si uvědomit rozdíl mezi absolutním a relativním 
růstem. Minimální mzdy tvoří velmi nízký objem mezd, 
a i když rostou relativně rychleji než celkový průměr, tak 
v absolutním vyjádření rostou pomaleji. Jinými slovy, podíl 
minimálních mezd na celkové zaměstnanosti není rovný 
podílu na celkových nákladech, protože minimální mzdy 
jsou nižší než ostatní mzdy a například zaměstnanci 
v nejnižším decilu neovlivňují objem mezd stejně jako 
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zaměstnanci v nejvyšším decilu, i když bude oběma 
skupinám zvýšena mzda relativně stejně. Absolutní růst 
obou decilů, a tudíž i vliv na objem mezd, bude odlišný. 
Podíl zvýšení minimální mzdy na růstu celkových 
mzdových nákladů proto není lineární, neplatí tak: růst 
o 400 Kč = 1,9 %, růst o 800 Kč = 3,8 %, růst o 1 200 Kč = 
5,7 % atd., protože jsou všechny nové úrovně minimální 
mzdy (dle varianty) nadále nižší než všechny ostatní mzdy 
v ekonomice. Navíc model MPSV zohledňuje i fakt, že 
většina zaměstnanců již byla zaměstnána a nejsou tak plným 
novým nákladem a někteří zaměstnanci měli svou mzdu 
mezi starou a novou úrovní minimální mzdy a růst jejich 
mezd tedy není plným nákladem, protože do určité míry již 
byl v nákladech zahrnut. Tento efekt se zvyšuje s každou 
vyšší variantou a počet přímo ovlivněných zaměstnanců 
tedy není fixní při různých variantách zvýšení, ale zároveň 
ne všem nově ovlivněným se zvýší mzda o celé zvýšení 
minimální mzdy, ale jen o část. Model MPSV je taktéž 
dynamický co do vývoje struktury zaměstnanosti a je tudíž 
dynamický i v předpokládaných dopadech dle výše 
varianty. 
Navíc dvojnásobné zvýšení v jedné variantě oproti druhé 
variantě neznamená, že by se zdvojnásobila samotná 
minimální mzda. 
Uvedené predikce podílu na celkových nákladech jsou proto 
správné. 

K návrhu 
usnesení 
vlády   
 

Do návrhu usnesení vlády požadujeme stejně jako 
v předchozích letech 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 2021 a léta následující. 

AKCEPTOVÁNO 
 
 
Do návrhu usnesení vlády bude zařazen nový bod. 
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K návrhu 
usnesení 
vlády   
 

Do návrhu usnesení vlády požadujeme doplnit nový bod, který 
pověří ministryni práce a sociálních věcí zajištěním v roce 2021 
statistického šetření počtu zaměstnanců odměňovaných 
zaručenou mzdou. 

NEAKCEPTOVÁNO 
ROZPOR 
 
Připomínkové místo na zásadní připomínce trvá. 
 
Rozšíření stávajícího šetření ISPV o sledování zaručených 
mezd by znamenalo jednoznačně zvýšení nákladů na straně 
MPSV související s přípravou (úpravou) šetření a sběrem, 
kontrolou a zpracováním dat, včetně potřebné metodické 
podpory respondentů. Výši těchto nákladů lze odhadovat 
pouze řádově, záleží jak rozsáhlá by taková úprava šetření 
měla být. Nicméně v roce zavedení lze odhadovat tyto 
náklady v řádech jednotek milionů, v dalších letech spíše o 
řád méně.  
Požadované rozšiřování ISPV by navýšilo administrativní 
zátěž na straně podnikatelů (respondentů šetření), a to v 
podobě potřebné úpravy podnikových personálních a 
mzdových SW tak, aby byly schopné potřebné údaje 
produkovat. Zároveň bude představovat časovou zátěž 
zejména personalistů / mzdových účetní související se 
zajištěním a poskytnutím těchto dat. Pakliže by se každý z 
respondentů ISPV (cca 3600) věnoval zjištění, přípravě, 
kontrole a poskytnutí těchto dat 1 hod./rok, což v prvním 
roce sběru může být reálné, vyvolalo by to (při průměrném 
hodinovém výdělku 225 Kč - v 1. pol. 2020 mzdové sféře - 
za ISCO-3313 Odborní pracovníci účetnictví, ekonomiky, 
personalistiky) náklady na straně podniků ve výši cca 0,8 
mil. Kč/rok. Další náklady vzniknou podnikům v 
souvislosti s již uvedenými úpravami podnikových SW (dle 
našich zkušeností určitá část respondentů za jakékoli úpravy 
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takového SW vývojářským firmám platí až řádově desítky 
tis. Kč).  
Zde je nutné upozornit na to, že navýšení administrativní 
zátěže podniků je v rozporu s dlouhodobým záměrem MPO 
tuto zátěž naopak snižovat. Snižování administrativní 
zátěže respondentů prostřednictvím redukovaných 
statistických zjišťování je zároveň moderním evropským 
trendem v oblasti sběru (pořizování) statistických dat. 
Mimo jiné, snižování administrativní zátěže je obsaženo v 
Programovém prohlášení vlády, 
https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-
prohlaseni/Programove-prohlaseni-vlady-cerven-
2018.pdf).  
 
Navíc je třeba znovu zdůraznit, že zajištění „statistického 
šetření počtu zaměstnanců odměňovaných zaručenou 
mzdou“ byť prostřednictvím ISPV, znamenalo by to takové 
sledování promítnout do vyhlášky ČSÚ o Programu 
statistických zjišťování na rok 2021, což nepatří do 
kompetence ministryně práce a sociálních věcí. Uvedená 
vyhláška pro rok 2021 je v těchto dnes těsně před 
ukončením legislativního procesu a zavedení nového šetření 
by znamenalo její novelizaci, i z časového hlediska je tedy 
obtížné takové šetření pro rok 2021 realizovat.   

K návrhu 
usnesení 
vlády   
 

Ministerstvo 
kultury 
 
 

Návrh novely nařízení vlády č. 567/2006 Sb. zavádí 
povinnost zaměstnavatele navýšit minimální mzdu nebo 
nejnižší úroveň zaručené mzdy. Materiál současně konstatuje 
dopady na rozpočty subjektů v platové sféře. Přesto nejsou takto 
objektivně vyvolané finanční náklady nepodnikatelských 
subjektů napojených na státní rozpočet v návrhu usnesení vlády 
opětovně řešeny. 

Pro rok 2021 nedochází v návrhu rozpočtu k nárůstu 
objemu mzdových prostředků. Náklady na navýšení minimální 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Připomínkové místo netrvá na zásadní připomínce. 
 
S ohledem na akceptaci zásadní připomínky MF k doplnění 
usnesení vlády o další bod, není možné připomínce MK 
vyhovět. 
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mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy tak není kapitola 
Ministerstva kultury v jeho rámci schopna pokrýt v žádné ze 
čtyř variant. 
 V důsledku neprofinancovaného dopadu navýšení 
minimální mzdy do rozpočtů příspěvkových organizací 
v předchozích letech je prohlubován kumulativní deficit 
mzdových zdrojů. Kumulativní deficit narůstající od roku 2013 
tak představuje v podmínkách kapitoly ministerstva objem 87 
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 
a) motivační složky platu představují pouze 16 – 17 % 
z celkového objemu platů,  
b) v něm působí 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 6 500) 
 Navýšení hodinových sazeb minimální mzdy má přímý 
dopad na profinancovatelný objem dohod 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 ve státních kulturních zařízeních. Objem těchto prací 
s rozšiřujícími a zkvalitňujícími kulturními službami veřejnosti 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVEFK2VV)



19 
 

Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

neustále narůstá a nelze jej snižovat. Zejména po propadu 
v letošním roce se předpokládá v roce 2021 maximální možné 
rozšíření provozu. Přitom jsou hodinové sazby odměn za tyto 
práce z důvodu finančních prostředků na legislativních 
minimech. 

Proto uplatňujeme zásadní připomínku spočívající 
v požadavku doplnit do návrhu usnesení vlády k předmětnému 
materiálu další bod v tomto znění: 

VARIANTA  I 
„III. ukládá ministryni financí 
zajistit navýšení finančních prostředků a limitů mzdových 

nákladů ve výši odpovídající dopadům novely nařízení vlády na 
jednotlivé kapitoly státního rozpočtu.“. 

VARIANTA  II 
„III. ukládá ministryni financí 
udělit jednotlivým kapitolám státního rozpočtu povolení 

překročit limity mzdových nákladů ve schváleném rozpočtu pro 
rok 2020 o exaktně vyčíslené dopady zvýšení minimální a 
zaručené mzdy.“. 

K odůvodnění 
a k závěrečné 
zprávě 
z hodnocení 
dopadů 
regulace  
 

Český báňský 
úřad 
 
 

Český báňský úřad požaduje doplnit materiál o informaci 
týkající se rozpočtového zajištění zamýšleného zvýšení 
minimální mzdy.  
Odůvodnění:  
Materiál obsahuje v odůvodnění a v závěrečné zprávě RIA 
v souvislosti se zvýšením minimální mzdy pouze obecné 
vyčíslení dopadů do veřejných rozpočtů, tj. že při zvýšení 
minimální mzdy dojde ke zvýšení mzdových nákladů 
v nepodnikatelské sféře. Materiál ale neobsahuje, kdy a jakým 
způsobem bude toto zvýšení minimální mzdy promítnuto do 
rozpočtových prostředků organizačních složek státu. V rámci 
Českého báňského úřadu by zvýšení minimální mzdy 
znamenalo nejen zvýšení nákladů na platy zaměstnanců 
v režimu zákoníku práce, ale i zvýšení nákladů na zajišťování 

AKCEPTOVÁNO 
 
Bude doplněno podle připomínky MF, kterou předkladatel 
akceptuje. 
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některých služeb (např. ostraha objektu, úklid), které jsou 
vykonávány prostřednictvím externích dodavatelů. Při 
sestavování rozpočtu na rok 2021 nebyla skutečnost o záměru 
zvýšení minimální mzdy známa, a tudíž s uvedenými náklady 
není v rozpočtu počítáno. Proto v tomto smyslu požadujeme 
materiál doplnit.   

Závěrečná 
zpráva 
z hodnocení 
dopadů 
regulace  
 

Ministryně 
spravedlnosti a 
předsedkyně 
Legislativní rady 
 
Kontaktní osobou 
pro vypořádání je 
Mgr. Kristýna 
Hondlíková (e-
mail: hondlikova.
kristyna@vlada.c
z, tel: 
224 002 446) 

1. Žádáme doplnit, z jakých důvodů se i přes kontinuální 
zvyšování min. mzdy nedaří řešit popsané problémy a dosahovat 
stanovených cílů a proč je toto opatření stále nejvhodnějším 
řešením. Jsme si vědomi, že základní rámec problematiky 
minimální mzdy a cíle předkladatele jsou poměrně konzistentní, 
nicméně upozorňujeme, že obsah ZZ RIA k novele nařízení z 
minulého roku a tohoto je téměř totožný. Bez ohledu na 
razantnější zvyšování minimální mzdy, které probíhá už od roku 
2013, se nemění ani parametry řešeného problému, ani cíle. V 
návaznosti na ZZ RIA z minulého roku a zde nastavený přezkum 
účinnosti předpisu žádáme dále doplnit, zda a do jaké míry se 
podařilo naplnit cíle úpravy (zejména posílení základních funkcí 
min. mzdy a kupní síly zaměstnanců odměňovaných min. 
mzdou) a jak se změnily čisté pracovní příjmy zaměstnanců a 
jejich rodin (jeden ze stanovených indikátorů). 

VYSVĚTLENO  
 
Úroveň minimální mzdy patří dlouhodobě v České 
republice k nejnižším v rámci zemí Evropské unie. Za tento 
fakt je ČR opakovaně kritizována mimo jiné také 
Evropskou komisí. Toto postavení se nepodařilo výrazně 
vylepšit ani v posledním období intenzivnějšího růstu, 
neboť není možné za relativně krátký časový úsek 
požadovaného cíle objektivně dosáhnout. Minimální mzda 
nebyla v průběhu cca šesti let (2007 až 2012) vůbec 
zvyšována, což mělo za důsledek pokles podílu minimální 
a průměrné mzdy z 39,7 % na 31,9 %. (o 7,8 p. b). V roce 
2019 (poslední známý údaj) tento podíl dosáhnul 39,1 %, 
tzn. v tomto roce se ještě nepodařilo dosáhnout úrovně 
podílu z roku 2007. 
Zvýšení výdělkové úrovně nízkopříjmových zaměstnanců 
nelze dosáhnout jinak než pravidelnou a dostatečnou 
valorizací minimální mzdy prostřednictvím příslušného 
nařízení vlády. Zhodnocení loňské návrhu bude možné 
provést až po zveřejnění dostupných statistik, tj. cca 
v dubnu příštího roku. 

 

Přezkum účinnosti regulace 
Požadujeme podrobněji popsat, jak bude přezkoumána účinnost 
navrhované změny. Je nutné stanovit termín, ve kterém 
předkladatel plánuje disponovat ucelenější zprávou k tomu, zda 

AKCEPTOVÁNO  
 
Bude doplněno následovně: „Vyhodnocení navrhované 
úpravy (úrovně minimální mzdy v roce 2021) bude možné 
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se úprava osvědčila v praxi a také indikátory, jejichž hodnoty 
budou při přezkoumávání sledovány.   

provést v 1. pololetí 2022, kdy budou známé potřebné 
statistky, zejména úroveň průměrné mzdy a struktura 
nízkovýdělkových zaměstnanců za rok 2021.“ 

Závěrečná 
zpráva 
z hodnocení 
dopadů 
regulace 
 

Konfederace 
zaměstnavatel-
ských a 
podnikatelských 
svazů ČR 
 

 Vláda v uvedeném návrhu představuje 4 (resp. 5) 
variant zvýšení minimální mzdy na rok 2021 včetně 
nulového zvýšení, tedy zachování současného stavu. 
Vhodnost variant navrhované úpravy je vládou hodnocena 
v obráceném pořadí, tj. za nejvhodnější vláda pokládá 
variantu navýšení minimální mzdy na 16 400 Kč. 
 

Ve shrnutí závěrečné zprávy RIA jsou uvedeny 
v bodě 3 Agregované dopady návrhu zákona. S některými 
body nelze z ekonomického hlediska souhlasit: 

 
Bod 3.2: Dopady na mezinárodní 
konkurenceschopnost ČR – závěr „ne“: 

• S tímto argumentem nemůžeme souhlasit, 
vzhledem k tomu, že ze zkušenosti 
zaměstnavatelů vyplývá, že jakékoliv navýšení 
minimálních mezd a z něho vyplývajících 
požadavků navýšení cen u zahraničních 
odběratelů např. v Rakousku, Německu či Itálii, je 
velkým problémem. Např. v roce 2020, kdy došlo 
k navýšení minimálních mezd o více než 9 %, tak 
byli zahraniční odběratelé ochotni navýšit ceny 
v průměru o 4 %. Část odběratelů přesunula 
zakázky buď do Polska, Maďarska nebo do Itálie. 

Sociální dopady – závěr „ano“: 
• S argumentem, že nárůst minimální mzdy přispěje 

k pokrytí vyššího podílu životních nákladů na 
zabezpečení životních potřeb a životní úrovně 

NEAKCEPTOVÁNO 
ROZPOR 
 
Připomínkové místo na zásadní připomínce trvá. 
 
K bodu 3.2 
Tato tvrzení nejsou nijak odborně podložena a nevycházejí 
z žádné komplexní analýzy vztahu vývoje minimální mzdy, 
která je jen fragmentem celkového mzdového vývoje, 
a cenového vývoje. 
 
Minimální mzda má díky svému výrazně nízkému podílu na 
celkových mzdových nákladech velmi nízký vliv na cenový 
vývoj. Taktéž je potřebné si uvědomit, že relativní 
meziroční zvýšení nevypovídá o růstu objemu nákladů. 
Průměr mezd se v absolutním vyjádření (v Kč) zvyšoval 
v předchozích letech téměř dvojnásobně oproti růstu 
minimální mzdy (v Kč) a podíl zaměstnanců s minimální 
mzdou na celkovém počtu zaměstnanců je nízký. Růst 
minimální mzdy tedy nelze určit jako významný faktor 
v souvislosti s cenovým růstem v ČR. Taktéž v mnoha 
státech EU došlo k výrazným zvýšením minimální mzdy, 
přesto se meziroční cenový index (HICP) pohybuje 
v mnoha zemích hluboko pod úrovní inflačního cíle ECB, 
či národních centrálních bank (tento i minulý rok). 
 
Vzhledem k tomu, že i pro příští rok je všemi relevantními 
institucemi predikován růst cen, tak není zřejmá logika 
připomínky, která jednak argumentuje obavou o pokles 
reálné úrovně minimální mzdy a zároveň požaduje 
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zaměstnanců nelze souhlasit z důvodu, že se zvýšení 
minimální mzdy promítne do cen, např. potravin, 
hned několikrát – při výrobě, při dopravě, a nakonec 
i při prodeji. Viděli jsme to i během letošního roku, kdy 
se ceny za potraviny zvýšily několikrát a zvyšují se i 
nadále. 

Dopady na spotřebitele – závěr „ano“: 
S tímto argumentem nelze souhlasit ze stejného důvodu jako 
u předchozího bodu. 

nezvyšování minimální mzdy, což by vedlo 
nezpochybnitelně k poklesu reálně úrovně minimální mzdy. 

Závěrečná 
zpráva 
z hodnocení 
dopadů 
regulace 
 

Hospodářská 
Komora ČR 
 
 

HK ČR považuje za zvláštní, že Závěrečná zpráva z hodnocení 
dopadů regulace (dále jen RIA) vůbec nereaguje na stávající 
hospodářskou situaci, nijak nereflektuje hospodářský propad 
z důvodu epidemie COVID-19, resp. přijatých restriktivních 
opatření. 

Stejně tak HK ČR považuje za chybné, že všechny 4 varianty 
navýšení jsou odůvodněny identickým způsobem.  Případné 
argumenty ohledně nulového vlivu růstu minimální mzdy na 
zaměstnanost vycházející z období ekonomického růstu (2013 – 
2017) se nedají aplikovat, neboť podmínky se zcela změnily. 

RIA ve shrnutí dopadů uvádí, že zvýšení minimální mzdy 
nebude mít žádný dopad na mezinárodní konkurenceschopnost. 
S tímto argumentem nemůžeme souhlasit vzhledem k tomu, že 
ze zkušenosti řady zaměstnavatelů vyplývá, že jakékoliv 
navýšení minimálních mezd a z něho vyplývajících požadavků 
navýšení cen pro zahraniční odběratele (např. v Rakousku, 
Německu či Itálii) je velkým problémem. Např. v roce 2020, kdy 
došlo k navýšení minimálních mezd o více než 9 %, byli 
zahraniční odběratelé ochotni akceptovat ceny v průměru vyšší 
jen o 4 %. Část odběratelů tak přesunula zakázky do Polska, 
Maďarska nebo do Itálie.  

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Připomínka podstatné povahy, která nemůže být 
předmětem rozporu. 
 
MPSV vychází ze svých modelů vývoje trhu práce, což je 
dáno i gescí v rámci kompetenčního zákona. Tyto modely 
jsou pravidelně aktualizovány a rozdíly mezi variantami 
jsou ve svých předpokládaných dopadech dynamické a ne 
lineární. 
 
MPSV vychází ze svých modelů vývoje trhu práce, což je 
dáno i gescí v rámci kompetenčního zákona. Tyto modely 
jsou pravidelně aktualizovány a rozdíly mezi variantami 
jsou ve svých předpokládaných dopadech dynamické a ne 
lineární. 
 
Tato tvrzení HK ČR nejsou nijak odborně podložena 
a nevycházejí z žádné komplexní analýzy vztahu vývoje 
minimální mzdy, která je jen fragmentem celkového 
mzdového vývoje, a cenového vývoje.  
 
Minimální mzda má díky svému výrazně nízkému podílu na 
celkových mzdových nákladech velmi nízký vliv na cenový 
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Stejně tak nesouhlasíme s argumentem, že nárůst minimální 
mzdy přispěje k pokrytí vyššího podílu životních nákladů 
zaměstnanců a že nebude mít žádný vliv na spotřebitele. 
Navyšování minimální mzdy vede v rámci českého právního 
řádu k celkovému navyšování mezd (prostřednictvím sporného 
institutu zaručené mzdy). Výše mezd se následně promítá do cen 
výrobků a služeb na domácím trhu, což má ve výsledku 
negativní dopad jak na příjemce minimální mzdy, tak i na ostatní 
spotřebitele. 

vývoj. Taktéž je potřebné si uvědomit, že relativní 
meziroční zvýšení nevypovídá o růstu objemu nákladů. 
Průměr mezd se v absolutním vyjádření (v Kč) zvyšoval 
v předchozích letech téměř dvojnásobně oproti růstu 
minimální mzdy (v Kč) a podíl zaměstnanců s minimální 
mzdou na celkovém počtu zaměstnanců je nízký. Růst 
minimální mzdy tedy nelze určit jako významný faktor 
v souvislosti s cenovým růstem v ČR. 
 
Taktéž v mnoha státech EU došlo k výrazným zvýšením 
minimální mzdy, přesto se meziroční cenový index (HICP) 
pohybuje ve většině těchto zemí hluboko pod úrovní 
inflačního cíle centrálních bank (tento i minulý rok). 
Vzhledem k tomu, že minimální mzda rostla v předchozích 
letech výrazně rychleji než index spotřebitelských cen, tak 
není zřejmé, jakým negativním dopadem HK ČR 
argumentuje. MPSV nesouhlasí s logikou, že růst minimální 
mzdy vede k negativnímu dopadu na kupní sílu spotřebitelů. 
To by bylo platné jen v případě, že minimální mzda by byla 
jediným faktorem způsobujícím růst cen a ty by rostly 
rychleji než příjmy. K tomu nezpochybnitelně nedošlo.  

Nad rámec návrhu 
Nad rámec 
návrhu 

Unie 
zaměstnavatel-
ských svazů ČR 
 
 

1. Navrhujeme, aby v případě zvýšení minimální mzdy a 
zaručeného platu byla změněna Příloha č. 1 (případně i další 
přílohy) nařízení vlády č. 341/2017 Sb. tak, aby v lichých 
platových třídách 1., 3., 5., 7., 9. a 11. byl 1. platový 
stupeň roven příslušnému zaručenému platu. 

 
Odůvodnění:  
Ani jedna z variant minimální a zaručené mzdy bohužel 
nekoresponduje s Přílohou č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Připomínka nad rámec návrhu týkající se nařízení vlády č. 
341/2017 Sb. 
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a správě. V 1. platové třídě tak např. i při Variantě I. musí 
zaměstnavatel doplácet zaměstnanci do zaručeného platu až do 
odpracování 32 let. Totéž platí i o dalších platových třídách.  
Dorovnávání do zaručené mzdy vede v rozpočtových a 
příspěvkových organizacích k nivelizaci platů, zaměstnavatel 
pak kvůli tomuto doplácení nemá v rozpočtu 
dostatek finančních prostředků na nadtarifní složky platu, které 
se týkají všech zaměstnanců.  

Nad rámec 
návrhu 

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 
 
 

Upozorňujeme, že schválením navýšení minimální a zaručené 
mzdy může docházet a dochází v případě, že zaměstnanci bude 
přiznán pouze platový tarif (tj. bez osobního příplatku a 
případně dalších příplatků), k častějším doplatkům do zaručené 
mzdy či platu, a to jak při odměňování dle nařízení vlády č. 
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, tak i dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o 
platových poměrech státních zaměstnanců. S ohledem na 
uvedené požadujeme narovnání stupnic platových tarifů podle 
citovaných nařízení vlády, aby k doplatkům do zaručené 
mzdy/platu nemuselo docházet. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Připomínka nad rámec návrhu týkající se nařízení vlády č. 
č. 341/2017 Sb., a nařízení vlády č. 304/2014 Sb. 
 
 

Nad rámec 
návrhu 

Hospodářská 
Komora ČR Hospodářská komora ČR (dále jen „HK ČR“) v minulosti 

opakovaně (naposledy před dvěma měsíci v souvislosti s 
navrhovanou novelizací zákona č. 236/1995 Sb., o platech, a 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) vyjádřila názor, že je 
třeba obecně zrušit institut zaručené mzdy a ponechat pouze 
mzdu minimální. Pokud vláda soudí, že pro fungování 
veřejného sektoru jsou zaručené mzdy zásadní, nebudeme nic 
namítat proti jejich zachování mimo podnikatelský sektor. 
Nedává žádný smysl, aby stát stanovil podnikatelskému sektoru 
mzdy pro vysoce kvalifikované zaměstnance. Na této pozici se 
nic nemění. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Připomínka podstatné povahy, která nemůže být předmětem 
rozporu. 
 
Připomínka nad rámec návrhu týkající se zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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Nad rámec 
návrhu 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 
 

Navrhujeme, aby došlo v souvislosti s přijetím nařízení vlády 
o minimální mzdě, etc. také k novelizaci nařízení vlády o 
platových poměrech státních zaměstnanců, jelikož tím budeme 
předcházet nutnosti aplikace ustanovení § 111 odst. 3 zákoníku 
práce. 
Odůvodnění: 
Navrhovaný materiál má dopad do oblasti odměňování státních 
zaměstnanců ve služebním poměru.  Odměňování státních 
zaměstnanců se na základě delegačních ustanovení zákona 
o státní službě řídí zákoníkem práce a konkrétní platové tarify 
jsou stanoveny nařízením vlády č. 304/2014 Sb., o platových 
poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. 
Úpravou minimální mzdy, tak jak je navrhována ve všech 
čtyřech uvedených variantách, dojde k tomu, že platový tarif 
stanovený pro 5. platovou třídu státních zaměstnanců se přesune 
v několika platových stupních pod hranici minimální mzdy.  

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Připomínka nad rámec návrhu týkající se nařízení vlády č. 
304/2014 Sb. 
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Doplňující statistické údaje připomínkového 
řízení: 
Bez připomínek: 
Bezpečnostní informační služba ČR 
Česká národní banka  
Český statistický úřad 
Český úřad zeměměřický a katastrální 
Konfederace umění a kultury 
Krajský úřad Jihočeského kraje  
Krajský úřad Karlovarského kraje 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
Krajský úřad Libereckého kraje 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
Krajský úřad Olomouckého kraje 
Krajský úřad Pardubického kraje 
Krajský úřad Plzeňského kraje  
Krajský úřad Zlínského kraje 
Ministerstvo dopravy 
Ministerstvo obrany 
Ministerstvo vnitra 
Ministerstvo zahraničních věcí 
Ministerstvo životního prostředí 
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 průmyslového vlastnictví 
Úřad vlády ČR - Odbor kompatibility 
 
Doporučující připomínky zaslali: 
Asociace krajů České republiky 
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 
Hlavní město Praha 
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Ministerstvo zemědělství 

 
Připomínky nezaslali: 
Agrární komora České republiky 
Asociace krajů České republiky 
Český telekomunikační úřad 
Družstevní asociace ČR 
Energetický regulační úřad 
Generální inspekce bezpečnostních sborů 
Kancelář Poslanecké sněmovny 
Kancelář prezidenta republiky 
Kancelář Senátu 
Kancelář veřejného ochránce práv 
Krajský úřad Kraje Vysočina 
Krajský úřad Středočeského kraje 
Krajský úřad Ústeckého kraje 
Národní bezpečnostní úřad 
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 
Úřad pro technickou normalizaci‚ metrologii a státní zkušebnictví 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Úřad vlády ČR - Rada pro výzkum, vývoj a inovace 
Ústav pro studium totalitních režimů 
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