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Minimální mzda se od ledna 2022 zvýší na 16 200 korun 

Vláda dnes schválila zvýšení minimální mzdy o 1 000 korun na 16 200 korun. Spolu 

s ní se zvýší i nejnižší zaručené mzdy v osmi skupinách prací odstupňovaných 

zejména podle jejich složitosti a odpovědnosti. „Polepší si díky tomu tedy nejen  

ti, co pracují za minimální mzdu, ale i statisíce dalších zaměstnanců, jejichž práce 

není adekvátně ohodnocená. Bohužel, vláda minimální mzdu zvýšila méně, než by 

bylo potřeba. Lidé, kteří pracují a snaží se, se mají ze své mzdy uživit,“ zdůrazňuje 

ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).  

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s jedním nejnižších poměrů 

minimální mzdy vůči průměrné mzdě. V roce 2017 byla tato relace jen 37,1 %. Díky růstu 

minimální mzdy v posledních letech však v roce 2022 dosáhne zhruba 41,7 % průměrné 

mzdy.  

„Požadovali jsme navýšení na 18 tisíc korun, nyní se ale ani nepřibližujeme úrovni 

okolních zemí jako je Polsko nebo Slovensko, jejichž ekonomika přitom není ani tak 

výkonná jako naše,“ říká Jana Maláčová. Ta dodává, že na Slovensku bude od ledna 

v přepočtu přibližně 16 440 korun a v Polsku cca 16 560 korun. Například na Slovensku 

přitom minimální mzda dosáhne 57 procent průměrné mzdy. 

Růst minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy navýší i příjmy státu. Na 

sociálním pojištění by se mělo vybrat o 0,97 mld. Kč více než letos, příjmy ze zdravotního 

pojištění by se mohly zvýšit o zhruba 0,36 mld. Kč. Dle dostupných údajů lze předpokládat 

zvýšení ročních mzdových nákladů zaměstnavatelů v podnikatelské sféře o cca  

5,69 mld. Kč, v nepodnikatelské sféře o zhruba 0,37 mld. Kč.  

Minimální mzda podmiňuje růst nejnižších úrovní zaručené mzdy. Ty stanovují nejnižší 

cenu práce odstupňovaně podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Jedná se 

o mzdu nebo plat, na kterou zaměstnanci mají podle nárok při týdenní pracovní době  

40 hodin. Nejnižší úrovně zaručené mzdy platí pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou 

sjednány v kolektivních smlouvách a u zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

Typy práce se zařazují do 8 skupin a pro každou z nich je stanovena příslušná nejnižší 

úroveň zaručené mzdy. 

  
Skup. Profese Zaručená měsíční 

mzda (v Kč) 
Zaručená hodinová 

mzda (v Kč) 

2021 2022 2021 2022 

1. Pomocnice v kuchyni, švadlena 
drobných úprav, uklízečka, 
doručovatel zásilek, nosič zavazadel 

15 200  16 200 90,50 96,40 

2. Kopáč, lešenář do 10 m, sanitář, 
pokojská, trafikant, asfaltér 

16 800  17 900 99,90 106,50 

3. Zedník, klempíř, instalatér, topenář, 
číšník, barman, holič, kadeřník 

18 500  19 700 110,30 117,50 

4. Průvodce s tlumočením, kuchař 
specialista, krejčí v modelové a 
zakázkové výrobě 

20 500  21 800 121,80 129,80 

5. Řidič autobusu, mistr, dispečer, 
záchranář, všeobecná zdravotní 
sestra, porodní asistentka, personální 
a mzdová účetní, průzkumník trhu, 
učitel ve školce 

22 600  24 100 134,40 143,30 
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6. Obchodní referent, speciální pedagog, 
správce sítí, tvůrce IT systému, 
samostatný projektant rozsáhlých a 
náročných staveb 

24 900  26 600 148,40 158,20 

7. Finanční expert, lékař, zubař, 
farmaceut, expert na marketing, 
programátor 

27 500  29 400 163,90 174,70 

8. Odborník na finanční a obchodní 
strategii organizací, makléř na 
finančním a kapitálovém trhu, 
špičkový vědecký pracovník řešící 
principálně nové vědeckovýzkumné 
okruhy 

30 400  32 400 181,00 192,80 

 

 

Tiskové oddělení MPSV 


