Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v II. polroku 2020

16) Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007
Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov
Minimálna mzda na rok 2021 a na nasledujúce roky
Zámer opatrenia:
Cieľom návrhu zákona je riešiť ustanovenie sumy minimálnej mzdy na rok 2021 a na nasledujúce roky vzhľadom na osobitný
nepredvídateľný vývoj v roku 2020, a to úpravou tzv. automatu určovania minimálnej mzdy.
Obsah opatrenia:
V čl. II, ktorým sa novelizuje Zákonník práce, sa mení určenie sumy minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň
náročnosti práce a určenie mzdových zvýhodnení naviazaných na minimálnu mzdu.
zmena v tzv. automate úpravy mesačnej minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok (§ 8 zákona) tak, že sa
určenie percenta podielu medzi priemernou mesačnou nominálnou mzdou zamestnanca v hospodárstve
Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva
roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje minimálna mzda a sumou mesačnej minimálnej mzdy
na príslušný rok určuje na úrovni 57 %, a to s ohľadom na aktuálny podiel medzi priemernou mesačnou
mzdou za rok 2018 (1013 eur) a mesačnou minimálnou mzdou na kalendárny rok 2018 (580 eur);
ustanovenie sumy mzdových zvýhodnení a mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce, ktoré sú naviazané
na minimálnu mzdu pevnou sumou, ktorá bude vychádzať zo sumy minimálnej mzdy, ktorá sa navrhuje na
rok 2021 (t. j. 623 eur), pričom táto suma sa určí pevnou sumou. O prípadnom raste v budúcnosti sa bude
vyjednávať
ustanovenie, že nárast minimálnych mzdových nárokov od roku 2021 bude naviazaný na medziročnú zmenu
mesačnej minimálnej mzdy. Suma bude rásť o rozdiel medzi jednotlivými kalendárnymi rokmi. Základňou
bude suma 580 eur (mesačná minimálna mzda pre kalendárny rok 2020), ktorá sa násobí príslušným
koeficientom (1,2 – 1,4 – 1,6 – 1,8 – 2,0) a k tejto sume sa pre rok 2021 pripočíta suma 43 eur, ktorá je
nárastom (rozdielom) medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy na kalendárny rok 2020 (580 eur) a sumou
mesačnej minimálnej mzdy na kalendárny rok 2021 (623 eur). Ak v ďalšom kalendárnom roku bude rozdiel
medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021 a sumou mesačnej minimálnej mzdy na rok 2022 napr.
12 eur, pripočíta sa k tejto sume (t. j. 580 euro * príslušný koeficient + 43 eur) táto suma.
Názory proponentov:
pozitívny vplyv na náklady zamestnávateľov bude mať nový spôsob určenia minimálnych
mzdových nárokov, ktorý sa v jednotlivých stupňoch náročnosti práce bude viazať na nárast
mesačnej minimálnej mzdy medzi jednotlivými rokmi a zastabilizovanie mzdových zvýhodnení
naviazaných na minimálnu mzdu na úrovni roku 2021. Nárast bude o fixnú sumu.
pozitívne vplyvy na hospodárenie domácnosti z dôvodu zvýšenia plynúceho pravidelného
mesačného príjmu
Názory oponentov:
rast alebo pokles minimálnej mzdy v národnom hospodárstve musí vychádzať predovšetkým z
aktuálnych ekonomických analýz a predikcií
pre niektoré podniky to môže byť likvidačné

Primárny zdroj: Zákon (č. 294/2020), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde
v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7889
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