
II. 
 

PŘEDKLÁDACÍ  ZPRÁVA 
 

Mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2013 se předkládá 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. 

S účinností od 1. srpna 2013 se, v souladu se zákonným zmocněním po přihlédnutí ke zvýšení 

mezd a spotřebitelských cen, k němuž v uplynulých letech došlo, navrhuje zvýšit základní 

měsíční sazbu minimální mzdy ze současných 8 000 Kč na 8 500 Kč a základní hodinovou 

sazbu ze 48,10 Kč na 50,60 Kč. V návaznosti na to se navrhuje valorizovat i nejnižší úrovně 

zaručené mzdy. U zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu 

prvního, druhého nebo třetího stupně a dosahují v důsledku zdravotního postižení 

prokazatelně nižšího výkonu ve srovnání s jinými zaměstnanci, se však k jejich ochraně                 

na trhu práce růst uvedených minim nenavrhuje a jejich výše se ponechává na současné 

úrovni.  

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 24. do 31. května t. r. (tj. ve zkrácené lhůtě,               

o níž rozhodl v souladu s čl. 76 odst. 1 Legislativních pravidel vlády ministr a předseda 

Legislativní rady vlády dne 9. května, č. j.: 6441/2013-RSL). Návrh byl zaslán k posouzení 

celkem na 78 připomínkových míst; kromě připomínkových míst uvedených v e-KLEP byly                       

o stanovisko požádány i organizace hájící zájmy osob se zdravotním postižením, které                 

v e-KLEP nejsou, a sice Národní rada osob se zdravotním postižením, Svaz tělesně 

postižených a Sdružení osob nevidomých a slabozrakých. 

Své vyjádření k návrhu ke dni ukončení legislativních prací před předložením materiálu vládě 

nezaslalo celkem 20 připomínkových míst, a sice Agrární komora, Finanční arbitr, Grantová 

agentura, Kancelář prezidenta republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu, 

Kancelář Veřejného ochránce práv, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských 

svazů, Krajský úřad Pardubického kraje, Krajský úřad Ústeckého kraje, Nejvyšší správní 

soud, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Sdružení místních samospráv, Technologická 

agentura, Unie zaměstnavatelských svazů, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 

státní zkušebnictví, Ústavní soud, Ústav pro studium totalitních režimů, Svaz tělesně 

postižených a Sdružení osob nevidomých a slabozrakých. 

45 připomínkových míst sdělilo, že k navrhovanému řešení nemá připomínky (např. 

Ministerstva spravedlnosti, zemědělství, vnitra, obrany, zahraničních věcí, pro místní rozvoj, 
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školství, mládeže a tělovýchovy, zdravotnictví, kultury, dále Asociace samostatných odborů, 

Svaz průmyslu a dopravy, téměř všechny krajské úřady). 

Zásadní připomínky uplatnilo celkem 13 připomínkových míst, a to: Ministerstvo životního 

prostředí, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo financí, 

Krajský úřad Kraje Vysočina, zmocněnkyně vlády pro lidská práva, Úřad vlády – odbor 

kompatibility, Úřad vlády - sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, 

Národní rada osob se zdravotním postižením, Českomoravská konfederace odborových 

svazů, Hospodářská komora, Družstevní asociace a Svaz českých a moravských výrobních 

družstev. 

Zásadní připomínky, které jsou předkládány vládě k projednání jako rozpor, jenž se 

nepodařilo vyřešit, lze shrnout do dvou skupin: 

1. připomínky vyjadřující nesouhlas s navrhovaným zvýšením základní sazby minimální 

mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy. Uplatnilo je Ministerstvo životního prostředí, 

Ministerstvo dopravy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

2. připomínky vyjadřující nesouhlas se stanovením nižších sazeb pro zaměstnance, kteří jsou 

poživateli invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého a třetího stupně. Jedná se               

o připomínky Krajského úřadu Kraje Vysočina, zmocněnkyně vlády pro lidská práva a Úřadu 

vlády - sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Obdobnou připomínku 

podstatné povahy, označenou za zásadní, která však nemůže být předmětem rozporu [čl. 7 

odst. 4 písm. f) Legislativních pravidel vlády], uplatnila i Národní rada osob se zdravotním 

postižením. 

Z důvodu přehlednosti jsou všechny uplatněné zásadní připomínky včetně stanoviska 

předkladatele k nim uvedeny v  části V materiálu s názvem „Vyhodnocení meziresortního 

připomínkového řízení“. 

 

 


