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šší plat?
Zaručená mzda 

Každé dno je jinak hluboké
Kromě minimál-
ní mzdy, která sta-
novuje nejnižší mož-
nou odměnu za odve-

denou práci, existu-
je i tzv. zaručená 
mzda. „Hrubá za-
ručená mzda začí-
ná na stejné úrov-
ni jako minimální 
mzda a roste podle 

složitosti, odpověd-
nosti a namáhavos-

ti vykonávané práce,“ 
vysvětluje advokátka 
Keřková. 
● Zjednodušeně řeče-
no, šéf vás nemůže od-
být minimální mzdou, 
pokud vykonáváte něja-
kou náročnější práci. A 
pokud ano, můžete se 
bránit.  
● Celkem existuje osm 
skupin, pro které je vždy 
stanovena nejnižší úro-
veň zaručené mzdy. 
● Jednotlivé sku-
piny jsou odstup-
ňované podle slo-
žitosti, odpověd-
nosti a namáha-
vosti vykonávané 
práce. 

● Zařazení zaměstnan-
ce do té které skupiny se 
určuje podle nejnároč-
nější činnosti, kterou v 
práci vykonává. Poklad-
ní v samoobsluze bude 
hodnocena jako poklad-
ní, a nikoli jako uklízeč-
ka, i když po uzavření 
obchodu s úklidem 
pomáhá. 
● Při zařazení do 
skupiny zaručené 
mzdy nezáleží na 
vzdělání ani praxi. Roz-
hoduje jen pracovní ná-
plň.
● Můžete ale pochopi-
telně brát více než »jen« 
zaručenou mzdu. Zále-
ží například na vaší pra-
covní smlouvě, mzdo-
vém nebo platovém vý-
měru nebo kolektivní 
smlouvě. 
● Do výše zaruče-
né mzdy se započítává 
osobní ohodnocení a 
podobné prémie, ni-
koli zákonné příplat-
ky (za přesčasy, svát-
ky, víkendy, noční 
směny, ztížené pro-
středí apod.).

PŘÍBĚH: 
Dřu jen za 
minimum

Jen za minimální mzdu 
dře padesátiletá Boh-
dana. „Pracuji už pět 
let jako prodavač-
ka sportovního zbo-

ží a textilu. Součástí 
mé práce je, ale i prá-
ce s počítačem, objed-
návání a příjem zbo-
ží, drobné účetnictví. 
Přesto beru už několik 
let 11 000 korun. Když 
jsem před pěti lety na-
stupovala, nepřišlo mi 
to až tak hrozné. Jenže 
minimální mzda rostla a 
ta moje zůstávala pořád 
stejná. Teď vlastně dě-
lám za minimum a my-
slím, že bych měla brát 
víc,“ stěžuje si Boh-
dana. A má rozhodně 
pravdu. Podle náplně 
své práce by měla být 
zařazena do 3. skupiny, 
pro kterou je zákonem 
stanovena nejnižší úro-
veň zaručené mzdy ve 
výši 80,50 Kč za hodi-
nu nebo 13 400 Kč mě-
síčně.

Na účtu uvidíte méně
Pokud čekáte, že na 
svém účtu uvidíte částku, 
která odpovídá minimál-
ní nebo zaručené mzdě 
podle vámi vykonáva-
né práce, budete zkla-

maní. Minimální i zaru-
čená mzda se VŽDY uvá-
dí před zdaněním. Na vý-
platní pásce tak sice mu-
síte vidět, za kolik peněz 
jste daný měsíc pracova-

li, ale na účtu budete 
mít peněz méně, pro-
tože z nich bude str-
žené zdravotní a so-
ciální pojištění a zá-
loha na daň.

Nenechte se okrádat
Dosáhnete horko těžko 
na minimální nebo za-
ručenou mzdu jen díky 
příplatkům za přesča-
sy, ale šéf vám tvrdí, 
že tak je to v pořádku? 
Kdepak!

„Nedosáhne-li mzda 
bez mzdy za práci přes-
čas, příplatku za práci ve 
svátek, za noční prá-
ci, za práci ve ztíže-
ném pracovním pro-
středí a za práci v so-
botu a v neděli pří-

slušné nejnižší úrovně 
zaručené mzdy, je za-
městnavatel povinen za-
městnanci poskytnout 
doplatek ke mzdě ve 
výši rozdílu mezi mzdou 
dosaženou v kalendář-
ním měsíci a příslušnou 
nejnižší úrovní zaručené 
měsíční mzdy, nebo ve 
výši rozdílu mezi mzdou 
připadající na jednu od-
pracovanou hodinu a 
příslušnou hodinovou 
sazbou nejnižší úrovně 

zaručené mzdy,“ vypočí-
tává advokátka. 

Příklad
Berete 11 000 korun i s 
prémiemi a odměnami? 
V tom případě je to v po-
řádku, protože ty se do 
minimální mzdy započí-
távají. Pokud byste ale na 
částku 11 000 korun do-
sáhli jen v případě, že se 
vám do ní započítají pří-
platky za přesčasy a noč-
ní v práci, je to chyba! 

Do minimální a zaručené mzdy se NEZAHRNUJÍ:

✗ příplatky za 
práci přesčas

✗ příplatky za 
práci ve svátek

✗ příplatky za noční práci
✗ příplatky za práci 

ve ztíženém pracovním 
prostředí

✗ příplatky za práci v sobotu a v neděli
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minimální mzdaOd 1. ledna 2017 stoupla hrubá minimální mzda pro zdravé i invalidní zaměstnance na 66 Kč za hodinu, respektive 11 000 Kč 
za měsíc.
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minimální mzdaOd 1. ledna 2017 stoupla hrubá minimální mzda pro zdravé i invalidní zaměstnance na 66 Kč za hodinu, respektive 11 000 Kč 
za měsíc.
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