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k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

 

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 zt íženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů  

 

V Praze dne 8. prosince 2022 
Č. j.: 150/6000/2022 

 

A. Obecné zásadní připomínky k předkládanému materiálu  

Hospodářská komora ČR (dále jen „HK ČR“) oceňuje snahu MPSV oddělit instituty minimální a tzv. 
zaručené mzdy. Zatímco navyšování minimální mzdy HK ČR vnímá jako ekonomickou realitu, u 

zaručených mezd má dlouhodobé výhrady proti jejich samotné existenci.  

 
Pokud jde o míru navýšení minimální mzdy, poznamenáváme nicméně, že v aktuálním inflačním 

prostředí zejména s vysokými cenami energií bude pro řadu firem velice obtížné vyrovnat se s 
navrhovaným zvýšením minimální mzdy o 1 100 Kč. HK ČR by proto nic nenamítala, pokud by se 

minimální mzda zvýšila o menší částku. 

 
HK ČR upozorňuje, že návrh bude znamenat velký finanční dopad pro zaměstnavatele na 

chráněném trhu práce zejména u nejméně produktivních zaměstnanců  – osob zdravotně 
postižených (dále jen „OZP“), a to většinou proto, že zároveň se navýšením minimální mzdy 

nedojde ke zvýšení příspěvku na zaměstnávání OZP. Hrozí propouštění OZP pracujících za 
minimální mzdu na chráněném trhu práce. Je potřeba si uvědomit, že minimální mzdu v prostředí 

tzv. chráněného trhu práce pobírají v naprosté většině případů zaměstnanci s velmi nízkým 

zbytkovým pracovním potenciálem. Tito zaměstnanci už v současné době nejsou schopni vytvořit 
takovou přidanou hodnotu práce, kterou by si dokázali na svou mzdu vydělat a další navýšení 

minimální mzdy výrazně ohrožuje udržení jejich pro firmy ztrátových pracovních míst. V době, kdy 
firmy bojují s výrazným navýšením cen energií, pohonných hmot, materiálu a inflací je to další 

výrazný zásah do jejich financování. HK ČR opakovaně navrhuje, aby de lege ferenda docházelo 

k indexaci příspěvku na zaměstnávání OZP automaticky, synchronizovaně s indexací minimální 
mzdy, a aby tak dynamika výše příspěvku byla předvídatelná. Přimlouváme se za zachování 

konstantního poměru mezi příspěvkem a minimální mzdou. Je věcí politické, sociální, ekonomické 
i čistě fiskální úvahy, v jaké konkrétní výši má do budoucna být tento poměr udržován. 
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