
Minimální mzda v ČR od 1.1.2021 
(připravilo JOB-centrum Ostrava, s.r.o., stav k 23.11.2020) 

Minimální mzda se pro rok 2021 navyšuje o 600,- Kč 

Růst minimální mzdy opět i v roce 2020, vláda se rozhodla zase uplácet voliče. Paradoxně autor 
zvýšení, ČSSD, ve volbách v posledních 3 letech propadla. Její koaliční partner, hnutí ANO, naopak 
všechny volby, až na senátní, drtivě vyhrálo. Přesto navýšení nezabránilo. U moci se totiž drží díky 
tiché podpoře KSČM, která by klidně minimální mzdu zvýšila ještě více. 

Minimální mzda se zvyšuje o 600,- Kč ze 14.600,- Kč na 15.200,- Kč měsíčně. Minimální hodinová 
mzda vzroste z 87,30,- na 90,50 Kč. Minimální mzdu pobírají jen 2 % všech pracujících, což je zhruba 
150.000 lidí. Ale zbylých 4,5 milionu ovlivňují sazby zaručené mzdy dle náročnosti profese, které se 
zvýšením minimální mzdy rovněž zvýší a budou minimálně 15-30 tis. Kč měsíčně. A aby toho nebylo 
málo, zvýší se i zdravotní pojistné tzv. samoplátcům. Vypočítává se totiž z minimální mzdy. Z 1.971,- 
Kč měsíčně na minimálně 2.052,- Kč měsíčně.  

Tedy závratných 24.624,- Kč ročně, i když si nevydělají ani korunu. De facto se jim tím zvýšily 
minimální zdravotní daně ze mzdy, jen tomu u nás politici říkají povinné minimální zdravotní pojištění. 
De facto se tím zvýšily zdravotní daně ze mzdy, jen u nás jim politici říkají pojištění. 

O kolik se v roce 2021 zvýší mzdy a mzdové náklady?  

To bude jasné až někdy v prosinci 2020, protože parlamentem putuje jak zvýšení slevy na dani 
pro fyzické osoby od 30%, tak současně zrušení superhrubé mzdy a 2 sazby daně 15% a 23%. 

V praxi to pak znamená, že zaměstnanci, kteří pracují za tzv. „minimálku“ dostanou automaticky 
přidáno. Zaměstnavatel jim totiž nesmí platit méně, i kdyby s tím oni sami chtěli souhlasit. Pozor jen 
na to, že se jedná o zvýšení hrubé mzdy. 

Zvýšení minimální mzdy se nedotkne minimálních odvodů u OSVČ. Zálohy se totiž počítají z průměrné, 
nikoliv minimální mzdy. Ta se ovšem také zvýšila, takže budou platit více i oni. Dotkne se ale tzv. 
samoplátců, zdravotní pojištění se jim zvýší z 1.971,- Kč na 2.052,- Kč měsíčně, tedy závratných 
24.624,- Kč ročně. I když si nevydělají ani korunu. 

Tabulka obsahuje výše nejnižších úrovní zaručené mzdy platné do 31.12.2020 a od 01.01.2021 
dle skupin prací: 

Skupina prací  
      Rok 2020      Rok 2021  
      Kč za hodinu          Kč za měsíc       Kč za hodinu    Kč za měsíc  
1.  87,30  14 600    90,50  15 200  
2.  96,30  16 100    99,90  16 800  
3.  106,40  17 800  110,30  18 500  
4.  117,40  19 600  121,80  20 500  
5  129,70  21 700  134,40  22 600  
6.  143,20  24 000  148,40  24 900  
7.  158,10  26 500  163,90  27 500  
8.  174,60  29 200  181,00  30 400  

Nedodržení tzv. zaručené mzdy je pokutováno Státním úřadem inspekce práce.  

 

Zvýší se i další úrovně mzdy 

Zvýšení minimální mzdy má ale mnohem širší dopady než pouhé navýšení platu o 600,- Kč u 2% 
zaměstnanců. Kromě „minimální mzdy“ existuje ještě tzv. „minimální státem zaručená mzda“. Různé 
profese jsou rozděleny do 8 skupin. Pro ty platí státem určené minimální mzdy, tzv. minimální mzdové 
tarify (pro soukromý sektor, pro státní jiné, platové tarify). Pokud se mění základní minimální mzda, 
adekvátně se pak mění tabulky s minimální zaručenou mzdou: 



1. skupina = nyní 14.600 Kč, nově 15.200,- Kč měsíčně, 90,50 Kč na hodinu, patří sem 
pomocnice v kuchyni, šička, skladník – manipulace s předměty do 15 kg, pomocník 
v obchodě, nosič bagáže, uklízečka, doručovatel zásilek apod. 

2. skupina = nyní 16.100,- Kč, nově 16.800,- Kč měsíčně, 99,90 Kč na hodinu, patří sem 
kopáč či asfaltér, přidavač na stavbě, lešenář do 10 m, skladník – manipulace s předměty nad 
15 kg, popelář či sanitář, trafikant, prodejce u pump, domovník či školník a ochranka objektů, 
řidič osobních aut či obsluha ještěrek v objektech, kuchař jednoduchých jídel, pokojská 
v mezinárodních hotelech, kontrolor a třídič v balírnách, průvodce zájezdů s výkladem, 
obsluha balicích linek či automatů apod. 

3. skupina = nyní 17.800,- Kč, nově 18.500,- Kč měsíčně, 110,30 Kč na hodinu, patří sem 
zedník (vyzdívání příček) či klempíř (složitější práce), instalatér a topenář – jednodušší práce, 
opravář elektrických či tepelných spotřebičů, holič a kadeřník – odborné práce, prodavač – 
nabídka a samostatný prodej zboží, kuchař – běžné druhy teplých jídel, pokladní, číšník či 
barman, pracovník na počítači – databáze, tabulky apod., účetní, fakturant – jednodušší práce, 
automechanik, strojvedoucí metra, řidič aut nad 9 míst nebo nad 3,5 t, ošetřovatel, zubní 
instrumentář, průvodce zájezdů – odborný výklad, organizace, akce, řezník na jatkách apod. 

4. skupina = nyní 19.600,- Kč, nově 20.500,- Kč měsíčně, 121,80 Kč na hodinu, patří sem 
zdravotní sestra všeobecná, porodní asistentka, instalatér a topenář (složitější práce), 
průvodce – tlumočník, organizátor, jednání se zahraničními partnery, účetní – veškerá agenda 
kolem mezd, údržbář jednodušších zařízení a staveb, kuchař specialista – náročné menu a 
vlastní receptury, krejčí v modelové a zakázkové výrobě, automechanik  - diagnostika a 
odstranění závad na elektronice, strojvedoucí na vedlejších tratích, lamač a korektor časopisů 
apod. 

5. skupina = nyní 21.700,- Kč, nově 22.600,- Kč měsíčně, 134,40 Kč na hodinu, patří sem řidič 
autobusů pro více než 16 osob, mistr, dispečer – řízení odborných prací, všeobecná sestra, 
porodní asistentka, záchranář – bez odborného dohledu, personální a mzdový účetní – 
zajišťování agendy, průzkumník trhu, daňový expert – jednání s finančním úřadem, kalkulace, 
správce rozsáhlého majetku, programátor, správce IT, podpora pro zaměstnance firem, učitel 
ve školce, instruktor v autoškole, projektant staveb nebo jednodušších sestava pod. 

6. skupina = nyní 24.000,- Kč, nově 24.900,- Kč měsíčně, 148,40 Kč na hodinu, patří sem 
obchodní referent – mezinárodní obchodní vztahy, tvorba cen, organizace prodeje, 
programátor (vývoj, návrh systémových komponent) a správce sítě (náročnější úkoly), tvůrce 
koncepce IT systému, samostatný projektant rozsáhlých a náročných staveb apod. 

7. skupina = nyní 26.500,- Kč, nově 27.500,- Kč měsíčně, 163,90 Kč na hodinu, patří sem 
finanční expert – stanovování strategie organizace, provádění operací na finančním a 
kapitálovém trhu, expert na marketing – tvorba strategií a prognóz, expert IT – rozsáhlé 
informační a komunikační systémy, programátor – vývoj nových programů a systémů, lékař, 
zubař, farmaceut apod. 

8. skupina = nyní 29.200,- Kč, nově 30.400,- Kč měsíčně, 181,- Kč na hodinu, patří sem 
finanční a obchodní šéfové organizací  - složité strategie a koordinace aktivit, makléř na 
finančním a kapitálovém trhu, náročné tvůrčí systémové práce – předmětem je odvětví jako 
soubor vzájemně provázaných oborů nebo nejnáročnější obory zásadního významu apod.. 

 

Vláda plánuje další zvyšování minimální mzdy 

V České republice je stále jedna z nejnižších minimálních mezd. Vláda plánuje postupné navyšování 
minimální mzdy tak, aby se její výše postupně přiblížila na úroveň 40% průměrné mzdy, což ale už 
letos dosáhla, je 42,4% průměrné mzdy. Znamenalo by to pro rok 2022, že by se minimální mzda 
mohla zvýšit až k 17.000,- Kč. 

 

Detailní popisy profesí 8 skupin zaručené mzdy 

1. skupina Příklady: 

pomocné práce při výrobě jídel (sběr, mytí nádobí) • 



ruční manipulace s předměty do 15 kg hmotnosti • 

jednoduché strojní šití, drobné šicí práce • 

přípravné a dílčí práce v obchodním provozu, výkup lahví • 

základní služby hotelovým hostům včetně manipulace se zavazadly a vydávání klíčů od pokojů • 

běžný úklid, vynášení odpadků, luxování • 

doručování různých druhů zásilek • 

kontrola příchodu a odchodu osob, příjezdů a odjezdů vozidel, výdej klíčů • 

 

2. skupina Příklady: 

ruční manipulace s předměty o hmotnosti nad 15 kg • 

kopáčské práce • 

přidavačské práce, například příprava maltovin, přesun stavebních hmot, obsluha jednoduchých 
stavebních mechanismů, dopravních pásů, míchaček • 

opravy dlažeb chodníků a vozovek litým asfaltem • 

montáž lešení do výšky 10 metrů • 

sanitář • 

nabídka a prodej omezeného sortimentu nebo sortimentu s nižší náročností na jeho znalost, například 
tisku, cenin, tabákových výrobků, mražených výrobků, nápojů a suvenýrů ve stáncích 
i pochůzkovým prodejem • 

domovnické a školnické práce včetně drobné údržby • 

ochrana objektů, sbírek a podobně • 

doprovod tuzemských i zahraničních zájezdových skupin s výkladem • 

manipulace s nádobami při svozu tuhého komunálního odpadu • 

řízení a běžná údržba akumulátorových vozíků s provozem mimo veřejné komunikace • 

řízení silničních motorových vozidel s celkovou hmotností do 3,5 tun • 

výroba jednoduchých jídel z polotovarů, výroba polévek a příloh k hlavním jídlům • 

péče o svěřené pokoje v mezinárodních hotelech • 

prodej u čerpacích stanic, inkaso tržeb v hotovosti nebo na úvěrové karty • 

třídění a jakostní kontrola zboží v balírnách, obsluha balících automatů nebo linek • 

  

3. skupina Příklady: 

vyzdívání příček ze všech druhů materiálů • 

složitější klempířské práce • 

jednodušší instalační a topenářské práce • 

opravy elektrických rotačních a tepelných spotřebičů • 

odborné holičské a kadeřnické práce • 

nabídka a samostatný prodej zboží, přejímka, uskladňování,  



vystavení a aranžování zboží v prodejně včetně inkasa • 

výroba a výdej běžných druhů teplých jídel • 

obsluha zákazníků podle jejich objednávek v restauračních zařízeních nebo u baru včetně míchání 
nápojů, stolničení a inkasa tržeb • 

pokladní manipulace s peněžní hotovostí • 

samostatné práce na počítačích v prostředí databázových systémů, tabulkových procesorů, textových 
editorů apod. • 

jednoduché práce s fakturami a účetními písemnostmi • 

řízení, údržba a opravy silničních motorových vozidel s více než 9 místy k sezení nebo vozidel 
o hmotnosti nad 3,5 tuny • 

střední a generální opravy automobilů • 

ošetřovatel, zubní instrumentář • 

zajišťování programů zájezdových skupin v tuzemsku i v zahraničí spojené s volbou tras a s odborným 
výkladem, materiální a finanční zajišťování akce • 

strojvedoucí metra • 

porážení skotu a jateční zpracování masa • 

  

4. skupina Příklady:  

všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, pokud jsou tyto práce vykonávány pod 
odborným dohledem • 

složitější instalační a topenářské práce • 

organizační doprovod zájezdových skupin v tuzemsku i v zahraničí spojený s tlumočením 
při specializovaných nebo tematických zájezdech, materiální a finanční zajišťování celé akce, 
jednání se zahraničními partnery • 

výpočet a zaúčtování mzdy a její náhrady, zajišťování výplaty, výpočet a provádění srážek ze mzdy, 
pojistného apod. • 

samostatné účtování pohledávek a závazků, sledování a evidování pohybu a stavu finančních 
prostředků na bankovních účtech, provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou,  

zajišťování inventarizace majetku a závazků • 

zajišťování provozuschopnosti a správy jednodušších technických a technologických zařízení a staveb• 

výroba náročných specialit české kuchyně i kuchyní cizích národů, výroba specialit studené kuchyně 
pro bankety a recepce včetně sestavování vlastních receptur • 

zhotovování obleků v modelové a zakázkové výrobě • 

diagnostika závad a elektrického či elektronického příslušenství vozidel včetně odstranění závad • 

strojvedoucí na vedlejších železničních tratích • 

lámání včetně korektur časopisů • 

  

5. skupina Příklady: 

řízení odborných prací na vymezeném výrobním nebo provozním úseku (mistr, dispečer) • 



všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, pokud nejsou tyto práce vykonávány 
pod odborným dohledem • 

zajišťování personální a mzdové agendy vedení účetnictví účetní jednotky, sestavování rozpočtu, 
analýza pohledávek a závazků • 

samostatné zajišťování daňové agendy a jednání s finančním úřadem • 

zajišťování jednotlivých úseků obchodní činnosti, například průzkumu trhu, zásobování a odbytu, 
kalkulace • 

zajišťování správy rozsáhlého majetku • 

vytváření a testování aplikačního programového vybavení • 

běžný správce IT ve firmě, podpora pro zaměstnance • 

zpracování projektových podkladů jednodušších sestav a konstrukčních řešení jednoduchých výrobků • 

vzdělávání dětí předškolního věku • 

instruktor praktického výcviku v autoškole • 

samostatné zpracovávání nebo posuzování projektů staveb • 

organizační doprovod zájezdových skupin v zahraničí při trasách několika státy, jednání 
se zahraničními partnery, prodej a vyúčtovávání doplňkových služeb za valuty, kvalifikovaný výklad 
a tlumočení • 

  

6. skupina Příklady: 

zajišťování obchodní činnosti včetně zpracovávání programů a realizace mezinárodních obchodních 
vztahů, organizace prodeje, tvorba návrhů cen • 

koordinace vývoje aplikačního programového vybavení, návrh jeho systémových komponent • 

správa systému výpočetní techniky, metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů 
a jejich řešení • 

výstavba, administrace a zajišťování provozu sítí LAN a vytváření uživatelských aplikací • 

tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů • 

samostatné vypracovávání a projednávání přípravných dokumentací a projektů rozsáhlých, 
významných a technicky náročných staveb • 

  

7. skupina Příklady: 

stanovování finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a kapitálovém 
trhu, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách 
organizace • 

tvorba celkových marketingových strategií a prognóz • 

vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol • 

koncepce informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami 
na jiné informační systémy či s rozsáhlými databázemi • 

vývoj nového aplikačního programového vybavení a systémů výpočetní techniky • 

lékař, zubař, farmaceut • 

  



8. skupina Příklady: 

stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie organizace, koordinace finančních a jiných 
aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace • 

finanční operace na finančním a kapitálovém trhu • 

tvůrčí systémové práce, kdy předmětem je odvětví jako soubor vzájemně provázaných oborů nebo 
nejnáročnější obory zásadního významu (činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsobem řešení 
i výstupy s možnými vazbami na celé spektrum dalších činností, kde jsou předmětem jednotlivé 
vědní obory a disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější systémy) •. 

Zdroje AMSP ČR, Aktuálně.cz, Měšec.cz, Kalkulacka.org, mpsv.cz  

 


