
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

13. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

73. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 3. schůze, konané dne 16. prosince 2020 

 
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přiměřených minimálních mzdách 
v Evropské unii /senátní tisk č. N 1/13/ 
 
 
Senát 
 
 
I.  
 

1. je přesvědčen,  
že práce se musí vyplatit, neboť zapojení lidí v produktivním věku na trhu práce je 
nejlepším způsobem prevence chudoby pracujících a sociálního vyloučení; 

 
2. souhlasí proto s Komisí, 

že úroveň minimální mzdy by měla pracovníkům, kteří ji pobírají, a jejich rodinám 
zajistit důstojný život a ochranu před sociálním vyloučením;  

 
3. zdůrazňuje však,  

že výše minimální mzdy jako jedna z klíčových hospodářsko-politických otázek musí 
zároveň zůstat předmětem politického rozhodování na úrovni členských států (popř. 
na regionální či sektorové úrovni), aby mohla pružně zohledňovat jejich politický, 
hospodářský a sociální vývoj; 

 
4. je toho názoru, 

že s ohledem na doplňující a podpůrnou roli Unie vůči činnosti členských států 
v oblasti sociální politiky (včetně pracovních podmínek) a s ohledem na zásadu 
subsidiarity má být na úrovni EU otázka minimální mzdy nanejvýš předmětem právně 
nezávazné koordinace politik zaměstnanosti členských států; z toho důvodu považuje 
za vhodnější nástroj pro řešení otázky přiměřených minimálních mezd na úrovni EU 
doporučení Rady, nikoliv směrnici; 



 
5. připomíná, 

že čl. 153 Smlouvy o fungování EU, který je právním základem návrhu směrnice, 
umožňuje Unii podporovat a doplňovat činnost členských států v oblasti pracovních 
podmínek, avšak ve svém odst. 5 jasně stanoví, že se nevztahuje na odměnu za práci; 

 
6. poukazuje 

na vnitřní rozpor návrhu, neboť na jedné straně se v důvodové zprávě návrhu uvádí, 
že směrnice neobsahuje opatření, která přímo ovlivňují výši odměny, na straně druhé 
je v čl. 5 návrhu stanoven právní závazek členských států řídit se při stanovení výše 
minimální mzdy tam uvedenými kritérii a použít referenční hodnoty podle 
mezinárodních ukazatelů, což nepochybně má ovlivnit výši minimální mzdy, a tedy 
výši odměny za práci; 

 
II. 
 

1. žádá vládu,  
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, a o dalším 
vývoji projednávání, a to do 31. března 2021; 

 
2. pověřuje 

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miloš Vystrčil v. r. 
předseda Senátu 

 
 

Josef Bazala v. r. 
ověřovatel Senátu 
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