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Adviceguide 
Advice that makes a difference 

Národní minimální mzda 
The National Minimum Wage 

Kdo může dostat minimální mzdu? 

V UK (Spojené království Velké Británie a Severního Irska) má většina pracujících 
starších 16 let právo na národní minimální mzdu (NMW) Minimální mzda se na vás 
vztahuje, ať již máte trvalé zaměstnání, pracujete pro agenturu, nebo máte jen 
krátkodobou pracovní smlouvu. 
Na některé pracovníky se národní minimální mzda nevztahuje. K nim patří: 
 

 pracovníci mladší 16 let 

 au-pair a chůvy, pokud žijí společně s rodinou a neplatí za ubytování a stravu 

 osoby samostatně výdělečně činné 

 příslušníci ozbrojených složek 

 dobrovolní pracovníci 

 někteří účastníci školení v rámci vládních projektů. 
 
Kompletní seznam pracovníků, kteří nemají nárok na NMW získáte na lince pomoci 
Pay and Work Rights (základní práva zaměstnanců) nebo u zkušeného poradce. 
(Viz sekce Další pomoc). 

Kolik činí národní minimální mzda? 

Existují čtyři různé sazby národní minimální mzdy: 
 

 pro pracovníky ve věku 21 a více let činí současná sazba 6,31 £ za hodinu 

 pro pracovníky ve věku od 18 do 20 let činí současná sazba 5,03 £ za hodinu 

 pro pracovníky ve věku 16 (starší, než je věk pro opuštění školy) a 17 let činí 
    současná sazba 3,72 £. 

 pro učně mladší než 19 let nebo v jejich prvním roce učební doby je současná 
sazba 2,68 £ za hodinu. 

NMW je průměrná hodinová sazba, která musí být zaplacena za každou hodinu 
pracovní doby odpracovanou během určitého časového období. Pokud jste 
vypláceni týdně, je toto období jeden týden, pokud jste vypláceni měsíčně, je toto 
období jeden měsíc. Jestliže Vaše průměrná hodinová mzda za toto období 
neklesne pod NMW, můžete si v některých hodinách vydělat i méně než je NMW. 

Pracovní hodiny, které se započítávají do NMW budou obsahovat čas strávený v „on 
call“ neboli v pohotovosti, nebo čas strávený v práci přes noc, pokud jste vzhůru a 
během těchto hodin pracujete. Například pokud musíte během noci vykonávat 
pracovní povinnosti, jako třeba noční hlídač nebo „night sleeper“ v pečovatelském 
domě. 
 

CZECH / ČEŠTINA 
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Pokud vám váš zaměstnavatel neplatí ani národní minimální mzdu 

Pokud si myslíte, že máte nárok na NMW a nedostáváte ji, zeptejte se vašeho 
zaměstnavatele na důvod. Může to být proto, že si zaměstnavatel neuvědomuje, že 
neplatí NMW. Zaměstnavatel může získat informace na lince pomoci Pay and 
Work Rights (základní práva zaměstnanců) - (viz Další pomoc na konci tohoto listu 
s přehledy základních skutečností). Pokud jste členem odborů, mohl byste požádat 
o pomoc vašeho zástupce. 
 
Nemůžete být nuceni souhlasit se mzdou nižší než je NMW. Pokud se vás 
zaměstnavatel snažil donutit nebo přemluvit k podepsání smlouvy podle, které 
budete dostávat méně než NMW, tato smlouva není právně závazná. Pokud váš 
zaměstnavatel nechce mluvit o NMW, nebo se Vy necítíte být schopni, o tom s ním 
hovořit, můžete se obrátit na linku pomoci Pay and Work Rights nebo zkušeného 
poradce (viz Další pomoc). 
 
Pokud si myslíte, že zaměstnavatel si je vědom výše NMW a nevyplácí ji, můžete se 
obrátit na linku pomoci Pay and Work Rights , jejíž pracovníci se mohou obrátit na 
agenturu vymáhající NMW. Tato agentura je vedena HM Revenue and Customs 
(neministerské oddělení britské vlády odpovědné především za výběr daní, některé 
formy státní podpory a kontrolu dovozu) a vyšetřuje stížnosti na zaměstnavatele 
neplatící svým pracovníkům minimální mzdu. Pokud si nepřejete, aby se 
zaměstnavatel dověděl, že jste se obrátili na agenturu vymáhající NMW, musíte jim 
sdělit, že si přejete zůstat v anonymitě. V některých případech může vést nahlášení 
zaměstnavatele k perzekuci a neslušnému zacházení v zaměstnání. 
 
Můžete si také vynutit své právo na NMW podáním žaloby na nezákonné 
zadržování mzdy u zaměstnaneckého soudu (angl. Employment tribunal). Pokud 
jste zaměstnancem, je však lepší nejprve podat vašemu zaměstnavateli písemnou 
stížnost, pokud na to máte čas, než vyprší časový limit. Pokud nejste 
zaměstnancem, ale stále máte nárok na NMW, jste například subdodavatel, 
nezávislý pracovník nebo příležitostný dělník, můžete také podat stížnost přímo u 
zaměstnaneckého soudu (viz níže). Stížnost můžete podat nezávisle na délce 
vašeho pracovního poměru. 

Co můžete dělat, pokud jste perzekuováni nebo propuštěni za 
stížnost na NMW 

Pokud se cítíte perzekuováni, nebo se s vámi v zaměstnání zachází spatně, nebo 
pokud jste ztratili práci kvůli nahlášení vašeho zaměstnavatele, můžete podat 
žalobu u zaměstnaneckého soudu (angl. Employment tribunal) nebo obtěžování, 
nebo zažalovat zaměstnavatele za porušení pracovní smlouvy (Breach of 
contract). Do žádné z těchto záležitostí byste se neměli pouštět bez předchozí 
porady se zkušeným poradcem nebo advokátem na pracovní právo (viz dále). 
Pokud chcete v zaměstnání zůstat, musíte také pomýšlet na důsledky, jaké bude 
tento postup mít na váš vztah se zaměstnavatelem. 
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Časové limity pro podání žaloby u zaměstnaneckého soudu 
 
Na podání žaloby u zaměstnaneckého soudu máte bez dne tři měsíce ode dne, kdy 
se událost, kvůli které si stěžujete, naposledy stala. Tento časový limit se vztahuje i 
na stížnosti existují nebo odvolání proti rozhodnutí soudu. Schéma Acas včasného 
usmíření začíná 6. dubna 2014 a vztahuje se na většinu žalob u zaměstnaneckého 
soudu. Od 6. května 2014 je toto schéma povinné. Abyste nepromeškali časový 
limit, je důležité co nejdříve vyhledat pomoc zkušeného poradce v zaměstnanecké 
oblasti. 

 

Další pomoc 

Citizens Advice Bureau (Informační kancelář pro občany) 
Kanceláře Citizens Advice Bureau poskytují bezplatné, spolehlivé, objektivní a 
nezávislé poradenství k jakémukoli druhu problémů, včetně práv zaměstnanců. V 
případě potřeby vás mohou odkázat na specializovanější zdroj informací. Pro 
nalezení nejbližší kanceláře CAB včetně takové, která poskytuje rady e-mailem, 
klikněte na nejbližší CAB, nebo se podívejte do telefonního seznamu. 

Linka pomoci Pay and Work Rights  

Pay and Work Rights je důvěrná linka pomoci, kde můžete získat informace o vašich 
právech a minimální pracovní mzdě. Linku pomoci lze kontaktovat na telefonním 
čísle 0800 917 2368 (Minicom 0800 121 4042) 

GOV.UK – webové stránky pro občany Velké Británie, na kterých britská vláda 
zprostředkovala přístup k informacím a službám jednotlivých veřejných 
sektorů 

Další informace o NMW můžete nalézt na webových stránkách GOV.UK na 
www.gov.uk. 

Webová stránka TUC (Federace odborů) 
TUC vytvořila online kalkulačku minimální mzdy, aby vám pomohla při orientaci, zda 
je Vám NMW vyplácena. Kalkulačku najdete na webové stránce TUC worksmart na 
adrese www.worksmart.org.uk. 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/national-minimum-wage
http://www.worksmart.org.uk/minwage_calc.php
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Další užitečné informace od Adviceguide 

 
 Dovolená a proplácení 

dovolené 
 Zaměstnavatel zadržuje 

váš plat 
 Mateřská dovolená 

 Práva pracujících otců  Jak řešit spory v zaměstnání 

 
 
Tento list s přehledy základních skutečností sestavuje Citizens Advice, pracovní název 
Národní asociace poradenských kanceláří pro občany. Jeho účelem je poskytnutí pouze 
základních informací a neměl by být považován za vyčerpávající prezentaci zákona k danému 
problému. Uvědomte si také prosím, že tyto informace se týkají pouze Anglie, Walesu a 
Skotska.  
Tento list s přehledy základních skutečností byl naposledy aktualizován 6. dubna 2014 a jeho 
aktualizace probíhá pravidelně. Pokud od doby, kdy jste tento list získali, uběhlo více času, 
obraťte se prosím na Vaši místní kancelář Citizens Advice Bureau kvůli ujištění, zda jsou tyto 
informace stále aktuální. Nebo navštivte naši webovou stránku - www.adviceguide.org.uk - 
odkud si můžete aktuální znění stáhnout. 


