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ZARUČENÁ MZDA (A PLAT) V ROCE 2019
Mezi řadou zaměstnavatelů je dodnes rozšířeno přesvědčení, že stačí zaměstnance odměňo-
vat minimální mzdou a že žádné vyšší standardy než minimální mzda nejsou zákonem 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“ 
nebo „ZP“), či jinými právními předpisy předepsány. Opak je však pravdou. Až na úplné vý-
jimky totiž každý zaměstnavatel musí svým zaměstnancům za práci platit nejméně příslušnou 
nejnižší úroveň zaručené mzdy, jak ji stanoví příslušné nařízení vlády o minimální mzdě.1) 
Pokud tak zaměstnavatel neučiní, dopouští se jednak přestupku (dříve v případě právnických 
osob správního deliktu), jednak musí zaměstnanci odměnu za práci doplatit a riskuje i další 
negativní dopady, např. okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance. 

SVOBODA A NESVOBODA V ODMĚŇOVÁNÍ
Zákoník práce rozlišuje mezi třemi druhy úplaty (odměny) za práci. Jsou to mzda, plat a od-
měna z dohody, přičemž:
 platem se rozumí odměna za práci v pracovním poměru u zaměstnavatele  uvedeného 

v § 109 odst. 3 ZP, tedy u státu, územního samosprávného celku, státního fondu, pří-
spěvkové organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně 
zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad 
podle zvláštních právních předpisů (např. z veřejného zdravotního pojištění), školské práv-
nické osoby zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo 
dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona2) nebo regionální rady regionu sou-
držnosti. Jde tedy obecně o zaměstnavatele navázané na veřejné rozpočty (tzv.  veřejní 
zaměstnavatelé);

 mzdou se rozumí odměna za práci v pracovním poměru u jakéhokoliv jiného zaměstna-
vatele neuvedeného výše (tzv. soukromí zaměstnavatelé). Patří sem tedy především 
všichni „běžní“ zaměstnavatelé z podnikatelského i nepodnikatelského sektoru, ať už 
jde o společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, osoby samostatně výdělečně 
činné atd., ale i zaměstnavatelé do jisté míry svázaní s veřejnými financemi, jako jsou 
např. státní podniky či veřejné vysoké školy;

1)   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.

2)   Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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 odměnou z dohody se rozumí odměna za práci na základě dohody o provedení 
práce nebo dohody o pracovní činnosti u jakéhokoliv zaměstnavatele, soukromého 
i veřejného.
U mzdy panuje v otázkách odměňování za práci smluvní svoboda. Soukromí zaměstna-

vatelé si mohou se zaměstnanci sjednat výši mzdy libovolně. Mohou jim dokonce mzdu i jed-
nostranně stanovit (vnitřním předpisem) nebo určit (mzdovým výměrem). Aby však nebyla 
tato svoboda naprosto bezbřehá, stanoví zákoník práce povinnost, aby mzda vždy dosáhla 
přinejmenším příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy.

U odměny z dohody panuje svoboda dokonce ještě větší, protože u té stačí, aby do-
sáhla přinejmenším minimální mzdy, bez ohledu na složitost, odpovědnost a namáhavost 
vykonávané práce.

U platu naopak dochází k nakládání s „veřejnými penězi“ (vybranými z daní či jiných po-
vinných plateb), a zákoník práce proto stanoví, že plat nelze určit jiným způsobem v jiném 
složení a jiné výši, než stanoví zákoník práce a právní předpisy vydané k jeho provedení, 
nestanoví-li zvláštní zákon jinak. I u platu nicméně platí zásada, podle níž plat musí dosáh-
nout nejméně příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Vedle povinnosti zaplatit zaměstnanci za práci mzdu, plat či odměnu z dohody přinej-
menším v zákonem a prováděcím předpisem uvedené výši už pak zaměstnavatele omezuje 
„jen“ zásada rovného zacházení v oblasti odměňování (tedy že za stejnou práci přísluší všem 
zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody) a zákonné pří-
platky za práci upravené jak pro oblast mzdovou, tak platovou v zákoníku práce.

ZARUČENÁ MZDA A JEJÍ NEJNIŽŠÍ ÚROVEŇ, MINIMÁLNÍ MZDA
Z výše uvedeného je zřejmé, že pro každého zaměstnavatele jsou významné pojmy zaručená 
mzda, nejnižší úroveň zaručené mzdy a minimální mzda. Tyto pojmy pak mají následující 
význam:
 zaručenou mzdou je mzda nebo plat, na které zaměstnanci vzniklo právo, ať už 

podle zákoníku práce, kolektivní smlouvy, pracovní smlouvy, dohody o mzdě, mzdového 
výměru nebo platového výměru;

 nejnižší úroveň zaručené mzdy je částka stanovená nařízením vlády o minimální mzdě 
jako nejníže přípustná odměna pro práci určité složitosti, odpovědnosti a namá-
havosti; a

 minimální mzdou je vůbec nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracov-
něprávním vztahu (tedy v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti 
nebo dohody o provedení práce).

PŘÍKLAD 1
V praxi se často zaměňují pojmy „nejnižší úroveň zaručené mzdy“ a „zaručená 
mzda“. Rozdíl lze vysvětlit třeba na příkladu pana Kolíska, který pracuje jako ku-
chař v restauraci. Vaří tedy běžná teplá jídla i minutky apod. Podle nařízení vlády 
o minimální mzdě je práce pana Kolíska zařazena do 3. skupiny prací. Nejnižší úro-
veň zaručené mzdy pana Kolíska tak činí 97,30 Kč za hodinu nebo 16 280 Kč za mě-
síc. Pan Kolísko nesmí dostat od zaměstnavatele nižší mzdu. Pan Kolísko má mzdu 
určenou mzdovým výměrem, v němž je uvedeno, že měsíční mzda pana Kolíska 
činí 25 000 Kč. Zaručenou mzdou pana Kolíska je 25 000 Kč. Dokud zaměstnavatel 
nevydá nový mzdový výměr, musí pan Kolísko za práci obdržet „svých“ 25 000 Kč 
měsíčně, protože to je jeho zaručená mzda podle mzdového výměru vydaného 
zaměstnavatelem.
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Zatímco tedy zaručenou mzdu žádný právní předpis blíže nestanoví, protože vůči kaž-
dému jednotlivému zaměstnanci vyplývá z jeho pracovní smlouvy, dohody o mzdě, mzdové-
ho výměru nebo kolektivní smlouvy či vnitřního předpisu, tak minimální mzda i nejnižší 
úrovně zaručené mzdy jsou určeny rámcově v zákoníku práce a konkrétně v nařízení vlády 
o minimální mzdě. Pro rok 2019 proto platí, že minimální mzda pro stanovenou týdenní 
pracovní dobu 40 hodin činí 79,80 Kč za hodinu nebo 13 350 Kč za měsíc. Tato částka platí 
jak pro mzdu, tak pro plat a rovněž pro odměnu z dohody.

PŘÍKLAD 2
Pan Novák pracuje jako hotelový nosič, jeho práce zahrnuje pouze nošení zavaza-
del hotelovým hostům a případně i vydávání klíčů od pokojů. Pan Novák za svou 
práci musí pobírat nejméně minimální mzdu, takže zaměstnavatel mu musí vy-
plácet nejméně 79,80 Kč za hodinu nebo 13 350 Kč za měsíc. Jinak by mzda pana 
Nováka nedosahovala ani minimální mzdy a pan Novák by měl nárok na doplatek 
do minimální mzdy (viz dále).

Pokud jde o nejnižší úrovně zaručené mzdy, zákoník práce a nařízení vlády o mini-
mální mzdě vychází z toho, že není spravedlivé, aby pro všechny zaměstnance, bez ohledu 
na složitost, odpovědnost a namáhavost jejich práce, byla stanovena pouze jedna hladina 
minimální mzdy. Nařízení vlády o minimální mzdě proto dělí práce (typově) do osmi kategorií 
a pro každou z nich stanoví zvlášť nejnižší úroveň zaručené mzdy, což je nejnižší 
výše odměny zaměstnance za práci dané složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. 
Nejnižší úroveň zaručené mzdy pro 1. skupinu prací se rovná minimální mzdě, takže 
dále v tomto článku je již zásadně používán pouze pojem „nejnižší úroveň zaručené 
mzdy“. V roce 2019 jednotlivé nejnižší úrovně zaručené mzdy činí:

Skupina prací
Nejnižší úroveň zaručené mzdy

v Kč za hodinu v Kč za měsíc

1.   79,80 13 350
2.   88,10 14 740
3.   97,30 16 280
4. 107,40 17 970
5. 118,60 19 850
6. 130,90 21 900
7. 144,50 24 180
8. 159,60 26 700

Tyto částky platí pro mzdu a plat, neplatí však pro odměnu z dohody, kde se použije 
jen minimální mzda (tedy stejná částka jako je nejnižší úroveň zaručené mzdy pro 1. skupinu 
prací).

PŘÍKLAD 3
Paní Lysá pracuje jako pomocná kuchařka v jídelně. Její práce zahrnuje přípravu po-
lévek a příloh. Hlavní jídla připravuje paní Lysá jen z polotovarů. Paní Lysou je proto 
třeba zařadit do 2. skupiny prací. Nejnižší úroveň zaručené mzdy paní Lysé pro-
to musí činit nejméně 88,10 Kč hrubého za hodinu nebo 14 740 Kč hrubého měsíčně.
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PŘÍKLAD 4
Pan Komárek pracuje jako divadelní režisér. Pana Komárka je proto třeba zařadit 
do 6. skupiny prací. Nejnižší úroveň zaručené mzdy pana Komárka musí činit nej-
méně 130,90 Kč hrubého za hodinu nebo 21 900 Kč hrubého měsíčně.

Zaměstnavateli tedy nestačí sledovat pouze vývoj minimální mzdy, ale musí zaměst-
nancům platit alespoň nejnižší úroveň zaručené mzdy, jak ji stanoví nařízení vlády 
o minimální mzdě pro práce určité složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Nejnižší úroveň 
zaručené mzdy lze „podkročit“ jedině v případě, je-li její výše u soukromého zaměstnavatele 
(odměňujícího mzdou) sjednána v kolektivní smlouvě. V kolektivní smlouvě totiž lze sjednat 
mzdy nižší, než je nejnižší úroveň zaručené mzdy podle nařízení vlády o minimální mzdě. Ani 
pak ovšem nesmí být mzda zaměstnance nižší než minimální mzda. Minimální mzdu nelze 
podkročit nikdy.

PŘÍKLAD 5
Zaměstnavatel pana Komárka z příkladu 4 se dohodl s odborovou organizací, která 
u něj působí, v kolektivní smlouvě na tom, že mzdy všech zaměstnanců se rovnají 
minimální mzdě. Za to se zavázal poskytovat zaměstnancům poměrně štědré be-
nefity. Mzda pana Komárka proto může bez ohledu na nařízení vlády o minimální 
mzdě činit pouze 79,80 Kč hrubého za hodinu nebo 13 350 Kč hrubého měsíčně.

MUSÍ ZAMĚSTNAVATEL ROZŘAZOVAT PRÁCE DO SKUPIN?
Protože nařízení vlády o minimální mzdě rozlišuje práce do 8 skupin podle jejich složitosti, od-
povědnosti a namáhavosti, nabízí se otázka, zda musí zaměstnavatel práce, které jsou u něj 
vykonávány, resp. jednotlivé pracovní pozice takto rozřadit. Odpověď je  záporná – na rozdíl 
např. od kategorizace prací podle předpisů o ochraně veřejného zdraví zaměstnavatel zde 
není povinen rozřadit práce (pracovní pozice) do skupin a toto rozřazení někde evi-
dovat, případně předkládat kontrole.

Rozřazení prací do skupin je relevantní jen pro účely kontroly, zda zaměstnanci 
obdrželi za práci mzdu nejméně ve výši příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy. 
To znamená, že pokud by např. u zaměstnavatele každý zaměstnanec pobíral měsíční mzdu 
nejméně ve výši 26 700 Kč (což je nejnižší úroveň zaručené mzdy pro 8. skupinu prací), může 
rozřazení ignorovat, protože se u něj nemůže stát, že by nějaký zaměstnanec obdržel méně, 
než je příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy.

Rozřazením prací do skupin si tak zaměstnavatel pouze ověřuje, zda příslušným zaměst-
nancům platí za práci mzdu nejméně ve výši příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy. K sa-
motnému rozřazení pak slouží velmi detailní příloha nařízení vlády o minimální mzdě, která 
v části I. stanoví obecné charakteristiky jednotlivých skupin prací, a v části II. pak demonstra-
tivně vypočítává příklady prací v jednotlivých skupinách podle oborů. Příloha nařízení vlády 
o minimální mzdě je tak pro zaměstnavatele vodítkem, do jaké skupiny prací příslušná práce 
spadá, a zda tedy dotčenému zaměstnanci platí dostatečně vysokou mzdu, nebo mu musí 
mzdu zvýšit, případně poskytovat doplatek ke mzdě.

O něco odlišná je situace u veřejných zaměstnavatelů odměňujících zaměstnance platem. 
Ti totiž musí v rámci určení platu určit zaměstnanci tzv. platový tarif, tedy zařadit zaměst-
nance do platové třídy a platového stupně. Protože § 3 odst. 2 nařízení vlády o minimální 
mzdě uvádí, do které skupiny prací jsou zařazeny práce v dané platové třídě, je zařazením 
zaměstnance do platové třídy automaticky provedeno rovněž zařazení do skupiny 
prací podle nařízení vlády o minimální mzdě.
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DOPLATEK KE MZDĚ
Pokud by mzda zaměstnance nedosáhla příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, musí za-
městnavatel poskytnout zaměstnanci tzv. doplatek ke mzdě, a to ve výši rozdílu mezi dosa-
ženou mzdou a příslušnou nejnižší úrovní zaručené mzdy.

PŘÍKLAD 6
Zaměstnavatel paní Lysé z příkladu 3 přehlédl, že paní Lysou je třeba zařadit 
do 2. skupiny prací a určil jí mzdovým výměrem měsíční mzdu ve výši 13 350 Kč 
hrubého. Paní Lysá má ale, jak je výše uvedeno, nárok na nejnižší úroveň zaručené 
mzdy ve výši 14 740 Kč hrubého měsíčně. Proto má za každý měsíc nárok na dopla-
tek ke mzdě ve výši buď 1 390 Kč hrubého (jestliže se pro účely doplatku použije 
nejnižší úroveň zaručené měsíční mzdy), nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připa-
dající na jednu odpracovanou hodinu a sazbou 88,10 Kč za hodinu jakožto nejnižší 
úrovní zaručené hodinové mzdy. K tomu, kdy se použije pro účely doplatku měsíční 
a kdy hodinová sazba nejnižší úrovně zaručené mzdy, viz výklad dále v článku.

Doplatek ke mzdě je splatný ve stejném termínu jako příslušná mzda a při jeho 
nevyplacení stíhají zaměstnavatele stejné negativní důsledky jako při nevyplacení 
části mzdy, tedy povinnost zaplatit zaměstnanci vedle dlužného doplatku také zákonné úro-
ky z prodlení (tato povinnost se promlčuje v tříleté promlčecí lhůtě – viz § 629 odst. 1 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), právo zaměstnance okamži-
tě zrušit pracovní poměr pro prodlení s výplatou části mzdy podle § 56 odst. 1 písm. b) ZP 
(pokud by nešlo jen o administrativní chybu nebo omyl ze strany zaměstnavatele) a konečně 
možný postih ze strany inspekce práce pro přestupek na úseku odměňování zaměstnanců 
podle § 13 odst. 1 písm. b), resp. § 26 odst. 1 písm. b) zákona o inspekci práce.3)

ZÁKONNÉ PŘÍPLATKY A NEJNIŽŠÍ ÚROVEŇ ZARUČENÉ MZDY
V praxi se objevují dotazy, zda se do nejnižší úrovně zaručené mzdy, příp. do minimální mzdy 
zahrnují i zákonné příplatky nebo variabilní složky mzdy. Odpověď je třeba hledat v zákoníku 
práce, který pro účely určení, zda mzda dosáhla alespoň nejnižší úrovně zaručené mzdy, po-
rovnává dosaženou mzdu bez mzdy nebo platu za práci přesčas, příplatku za práci 
ve svátek, v noci, ve ztíženém pracovním prostředí a o víkendu. Pomoci tedy může 
následující tabulka:

Složka mzdy/platu
Počítá se do  nejnižší 

úrovně zaručené mzdy?

Základní mzda/platový tarif

Osobní ohodnocení/osobní příplatek (§ 131 ZP)

Roční bonus

Provize

Odměna, cílová odměna (§ 134, § 134a ZP)

Jiné variabilní složky mzdy

Mzda/plat za práci přesčas (§ 114, § 127 ZP)

Příplatek za práci přesčas (§ 114, § 127 ZP)

3)  Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
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Složka mzdy/platu
Počítá se do  nejnižší 

úrovně zaručené mzdy?

Příplatek za práci o víkendu (§ 118, § 126 ZP)

Příplatek za práci ve svátek (§ 115, § 135 ZP)

Příplatek za práci v noci (§ 116, § 125 ZP)

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí  
(§ 117, § 128 ZP)

Příplatek za vedení (§ 124 ZP)

Zvláštní příplatek (§ 129 ZP)

Příplatek za rozdělenou směnu (§ 130 ZP)

Příplatky pedagogických pracovníků (§ 132, § 133 ZP)

Jiné, zákonem neupravené příplatky  
(např. příplatek za odpolední směnu)

PŘÍKLAD 7
Paní Šafránková pracuje jako ošetřovatelka ve zdravotnictví, a je proto zařa-
zena do 3. skupiny prací. Se zaměstnavatelem má sjednanou měsíční mzdu 
ve výši 15 000 Kč hrubého. Zaměstnavatel jí dále každý měsíc vyplácí  osobní 
ohodnocení ve výši 2 500 Kč hrubého. Tím paní Šafránková dosahuje mzdy ve vý-
ši 17 500 Kč, což je více než její nejnižší úroveň zaručené mzdy. Tento postup za-
městnavatele je v pořádku.

PŘÍKLAD 8
Zaměstnavatel v jednom měsíci paní Šafránkové z předchozího příkladu ne-
přizná osobní ohodnocení. Paní Šafránková tak obdrží pouze základní mzdu 
ve výši 15 000 Kč hrubého a dále mzdu a příplatek za práci přesčas ve výši 2 000 Kč 
hrubého. Mzda a příplatek za práci přesčas se však pro účely dosažení nejnižší 
úrovně zaručené mzdy nepočítají a paní Šafránková tak dosáhla pro tyto účely 
pouze mzdy ve výši 15 000 Kč hrubého, což je méně než její nejnižší úroveň zaruče-
né mzdy. Paní Šafránková tak má nárok na doplatek ke mzdě ve výši buď 1 280 Kč 
hrubého (jestliže se pro účely doplatku použije nejnižší úroveň zaručené měsíční 
mzdy) nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na jednu odpracovanou  hodinu 
a sazbou 97,30 Kč za hodinu jakožto nejnižší úrovní zaručené hodinové mzdy. 
K tomu, kdy se použije pro účely doplatku měsíční a kdy hodinová sazba nejnižší 
úrovně zaručené mzdy, viz výklad dále v článku.

Vedle uvedeného je ovšem nutno vysvětlit, jak se chovat k pohyblivým složkám mzdy, 
které se vyplácí najednou za delší období, než je kalendářní měsíc, jako je např.  roční 
nebo čtvrtletní prémie. Zde je nutno vyjít z textu zákoníku práce (§ 111 odst. 3 a § 112 
odst. 3 ZP), které pro účely doplatku ke mzdě pracují s obdobím kalendářního měsíce, 
protože požadují porovnat mzdu či plat dosažené v kalendářním měsíci s příslušnou nejnižší 
úrovní zaručené mzdy. To znamená, že pro účely doplatku ke mzdě se každý měsíc počítá 
zvlášť. Je zcela vyloučeno postupovat analogicky podle ustanovení o průměrném výdělku 
(§ 358 ZP) a pohyblivou složku mzdy za delší období „rozpočítávat“ na takové delší obdo-
bí. Ještě jinak řečeno – roční bonus zúčtovaný např. se mzdou za duben se promítne pro 
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 účely dodržení nejnižší úrovně zaručené mzdy jen v tomto měsíci, nikoliv v jakýchkoliv dalších 
 měsících.

PŘÍKLAD 9
Paní Prudká pracuje u zaměstnavatele jako personalistka a podle pracovní nápl-
ně zajišťuje personální a mzdovou agendu (zařazení do 5. skupiny prací). S paní 
Prudkou je sjednána fixní mzda ve výši 15 000 Kč hrubého měsíčně a dále čtvrtlet-
ní bonus ve výši 15 000 Kč hrubého. Paní Prudká tak za leden 2019 obdrží mzdu 
ve výši 15 000 Kč hrubého, za únor 2019 mzdu ve výši 15 000 Kč hrubého a za bře-
zen 2019 mzdu ve výši 30 000 Kč hrubého (protože se poskytuje zároveň čtvrtletní 
bonus).

Nejnižší úroveň zaručené mzdy zaměstnance zařazeného do 5. skupiny prací 
činí 118,60 Kč za hodinu, respektive 19 850 Kč za měsíc. Dodržení nejnižší úrov-
ně zaručené mzdy se posuzuje za každý měsíc zvlášť, což znamená, že za leden 
a únor 2019 bude paní Prudké příslušet doplatek ke mzdě (15 000 Kč < 19 850 Kč), 
ale za březen 2019 paní Prudké doplatek příslušet nebude (30 000 Kč > 19 850 Kč).

Mgr. Michal VRAJÍK,
samostatný advokát; externí spolupracovník, Human Garden

Pokračování v dalším čísle časopisu.

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 
A DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 
U ZAMĚSTNANCŮ V MEZINÁRODNÍ  
DOPRAVĚ V EVROPSKÉ UNII
Zaměstnávání pracovníků v mezinárodní dopravě s sebou přináší speciální pravidla jak z po-
hledu jejich sociálního zabezpečení, tak z pohledu zdanění jejich příjmů. Do této kategorie 
pracovníků zahrnujeme především zaměstnance v kamionové, lodní či železniční dopravě 
nebo zaměstnance tvořící letovou posádku a palubní průvodčí. Tento článek, který je zamě-
řen především na zaměstnance v mezinárodní letecké, kamionové a železniční dopravě, si 
klade za cíl upozornit na tato specifická pravidla.

…U ZAMĚSTNANCŮ V MEZINÁRODNÍ DOPRAVĚ V EVROPSKÉ UNII
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