
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News Flash  

Prosinec 2019  

 

Změna minimální a zaručené 

mzdy od 1. ledna 2020 



News Flash I Accace Czech Republic I Minimální a zaručená mzda od 1. ledna 2020 

 

   
  

Změna minimální a zaručené mzdy od 1. ledna 2020 

Opětovně se v České republice od 1. ledna zvýší minimální měsíční mzda, a to ze stávajících 13 350 Kč 

na 14 600 Kč. 

Nejnižší úrovně zaručené mzdy 

Nařízením vlády České republiky dochází s platností od 1. ledna 2020 ke zvýšení minimální mzdy na 

14 600 Kč měsíčně v 1. skupině prací, od této částky se pak odvíjí minimální zaručená mzda v ostatních 

skupinách. 

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle 

složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a nově činí: 

Skupina 
prací 

Nejnižší úroveň zaručené mzdy 

v Kč za hodinu v Kč za měsíc 

1 87,30 14 600 

2 96,30 16 100 

3 106,40 17 800 

4 117,40 19 600 

5 129,70 21 700 

6 143,20 24 000 

7 158,10 26 500 

8 174,60 29 200 

 
V případě, že má zaměstnanec stanovenou jinou pracovní dobu než 40 hodin týdně, je nutné minimální 

hodinové mzdy přepočítat. Například: 

Týdenní pracovní doba Minimální mzda v Kč/hod 

38,75 90,10 

37,5 93,10 
 

Rádi bychom vás upozornili na skutečnost, že pokud zaměstnanec nebude dosahovat úrovně zaručené 

mzdy, vystavuje se zaměstnavatel postihu ze strany státních kontrolních orgánů. V případě dotazů či 

nejasností se prosím obracejte na svou mzdovou účetní.  

Chcete dostávat náš newsletter 

pravidelně? 

 

 

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání 

newsletteru bylo připraveno pro obecnou orientaci v dané 

problematice a nenahrazuje vlastní odborné poradenství 

poskytnuté ve vztahu ke konkrétní situaci. Z důvodu 

průběžných změn v legislativní oblasti mohou být některé 

informace po zveřejnění v newsletteru předmětem dalšího 

vývoje a změn. Za tyto změny nenese společnost Accace 

odpovědnost a nezodpovídá tedy ani za možné vzniklé 

škody a možná rizika vyvolaná změnou stávající legislativy. 

Přihlaste se 

k odběru novinek! 
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Kontakt  

Jana Svobodová  

Payroll Manager 

Email: Jana.Svobodova@accace.com 

Tel: +420 511 188 000 

O Accace  

Společnost Accace byla založena v roce 2006 v regionu střední a východní Evropy a brzy se etablovala 

mezi přední lokální poradenské a outsourcingové společnosti. Máme bohaté zkušenosti s řešeními pro 

firmy různých velikostí, od malých podniků až po velké korporace. Zaštiťujeme outsourcingové projekty 

napříč několika státy a komplexní služby poskytujeme více než 2 000 zákazníků.  

Celosvětově působí Accace pod značkou Accace Circle, což je obchodní uskupení poboček Accace 

a našich spolehlivých partnerů. Nabízíme stejně kvalitní služby a efektivní procesy pod jednotným 

řízením a prostřednictvím sdílené online platformy.  

Pro více informací prosím navštivte www.accace.cz. 
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