
 

ZAJÍMAJÍ VÁS KONKRÉTNÍ ZMĚNY PRO PODNIKATELE? 

14. 6. 2022   |    ČÍSLO: 547 

Minulý týden se europoslanci shodli na pravidlech pro vypracování směrnice týkající se 

minimální mzdy a kolektivního vyjednávání, nicméně neznamená to automatické stanovení 

jednotné evropské minimální mzdy, jak se na první pohled může zdát. 

Základem předpokládané směrnice je zlepšení celounijních pracovních podmínek pro 

nejchudší skupiny pracujících, druhou hlavní částí je posílení pozice zaměstnanců v rámci 

kolektivního vyjednávání. 

Cílem by mělo být sjednocení stanovování minimální mzdy napříč jednotlivými státy, kdy 

by v každém státě mělo být přihlíženo k indexu spotřebitelských cen. 

Legislativní ukotvení stanovování minimální mzdy by však také v Česku znamenalo 

úpravu, neboť v současné úpravě ji obsahuje pouze zákoník práce: „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“. 

Nově by tak v právních předpisech mělo být jednoznačně určeno, jak často se tyto 

podmínky stanovují a jaké podklady musí být při stanovování výše minimální mzdy 

zohledněny. 

V rámci evropských zemí však minimální mzda není žádnou novinkou, neboť již  

21 členských států má vlastní pravidla pro výpočet minimální mzdy. Cílem nové úpravy by 

mělo být jasné vymezení kritérií pro výpočet minimální mzdy, kdy její nastavení by mělo 

být odvislé od životních nákladů. 

Jedním z hlavních prvků směrnice by měl být pravidelný přepočet minimální mzdy, kdy toto 

pravidlo částečně reaguje na současnou vysokou míru inflace napříč Evropskou unií. 

S Asociací za novým právem… bezpečně a pohodlně 
Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 
Právní zpravodaj je rozesílán pravidelně v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 
 

Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz. 
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