
 

  

 

Metodická informace 094/12/16 
Zpracováno dle nařízení vlády 336/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za použití právního 
informačního systému CODEXIS společnosti ATLAS consulting spol. s r.o. 
 

 

Změny pro podnikatele od 1.1.2017 
 

I. Zdravotní pojištění od 1.1.2017  
 

Minimální výše záloh na zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné se vypočte 
z minimálního vyměřovacího základu, který od 1.1.2017 činí 14.116 Kč a minimální záloha  na pojistné 
činí 1.906 Kč. Minimální záloha za leden 2017 ve výši 1.906 Kč je splatná do 8.2.2016.  

  

Zároveň dochází u všech zdravotních pojišťoven ke změně čísla účtu! 
 

Pro zaměstnance je minimálním vyměřovacím základem minimální mzda, která činí od 1.1.2017 
11.000 Kč. Pro osoby bez zdanitelných příjmů od 1.1.2017 činí měsíční pojistné 1.485 Kč. 

 
II. Minimální mzda od 1.1.2017  

 

Nařízení vlády č. 336/2016 Sb. stanoví výši minimální mzdy od 1.1.2017 ve výši 11.000 Kč pro 
stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin (popř. 66 Kč za hodinu).  

   

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 činí: 
 

Skupina prací  v Kč za hodinu  v Kč za měsíc  Skupina prací v Kč za hodinu  v Kč za měsíc 

1.  66,00 11 000,- 5.  98,10 16 400,- 

2.  72,90 12 200,- 6.  108,30 18 100,- 

3.  80,50 13 400,- 7.  119,60 19 900,- 

4.  88,80 14 800,- 8.  132,00 22 000,- 

 
 

III. Upozornění  
 

Od roku 2017 budeme zasílat metodické informace v elektronické podobě prostřednictvím emailové 
komunikace. Pokud si nadále přejete dostávat také tištěnou verzi, rádi Vám ji zašleme. Objednat si 

jí můžete na adrese poradce@fullcom.cz  
 
   

V Novém Jičíně, dne 9. 12. 2016 
Zpracovaly: Ing. Kotalová Pavla, Ing. Mičulková Marta 
 
 

Děkujeme všem klientům za spolupráci v roce 2016, 
 

   do nového roku přejeme pevné zdraví, pracovní i osobní úspěchy a životní pohodu.  
 
               Tomáš a Marta Mičulkovi  
      a kolektiv zaměstnanců společnosti FULLCOM  s.r.o. 
 

 
 
 
 
 

Výtisk je určen pouze pro adresáta. 
Děkujeme, že tyto metodické informace veřejně nešíříte. Máte-li zájem o více výtisků, kontaktujte nás. © 

Tato metodika má pouze informativní charakter a společnost FULLCOM s.r.o. nezodpovídá za škody  
způsobené jejím nesprávným uplatněním. 
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