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Minimální mzda se od ledna zvýší na 9 900 korun
Vláda schválila návrh nařízení předložené ministryní práce a sociálních věcí
Michaelou Marksovou, kterým se od 1. ledna 2016 zvýší minimální měsíční mzda o
700 korun na 9 900 Kč a minimální hodinová mzda z 55 Kč na 58,70 Kč. Minimální
mzda pro zdravotně postižené se navýší o 1 300 korun na 9 300 Kč. V návaznosti na to
se valorizují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou
sjednány v kolektivních smlouvách a pro zaměstnance ve veřejných službách a
správě.
„Minimální mzda v ČR je stále jedna z nejnižších v Evropské unii a pohybuje se pod hranicí
chudoby. Jsem ráda, že jsme udělali další krok ke zlepšení této situace a zvýšili jsme
minimální mzdu, protože pracovat se musí vyplatit,“ uvedla ministryně práce a sociálních
věcí Michaela Marksová.
Vláda tak pokračuje v realizaci svého záměru deklarovaného v Programovém prohlášení,
tedy postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 40 procentům
průměrné mzdy. Při schválené valorizaci minimální mzdy lze v roce 2016 předpokládat
zvýšení jejího podílu k průměrné mzdě na 36 procent.
Zvýšení se týká také zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidních důchodů, pro tyto osoby
zůstala sazba minimální mzdy od jejího opětovného zavedení v roce 2013 v nezměněné
výši, tj. 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu. Vláda na svém jednání dne 25. května
2015 schválila Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením na období 2015 až 2020. Tento materiál obsahuje opatření, které má odstranit
nerovnoprávné postavení osob se zdravotním postižením v odměňování minimální mzdou.
Termín pro jeho splnění je stanoven na začátek roku 2017 a od uvedeného data by tedy
měla být uplatňována pouze jedna sazba minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené
mzdy shodně pro všechny zaměstnance. Dorovnání snížených sazeb pro zaměstnance s
invalidním důchodem k základní sazbě minimální mzdy bude provedeno postupně. V roce
2016 se sazby zvyšují z 48,10 Kč za hodinu na 55,10 Kč za hodinu a z 8 000 Kč za měsíc
na 9 300 Kč za měsíc.
Minimální mzda se naposledy zvýšila s účinností od 1. ledna letošního roku. Nezvyšování
minimální mzdy v letech 2007 až 2012, i když zejména v prvních letech tohoto období bylo
vzhledem k ekonomickému vývoji akceptovatelné, přispělo k tomu, že byly velmi výrazně
oslabeny základní funkce minimální mzdy a významně poklesla kupní síla zaměstnanců
pracujících za minimální mzdu. Stagnace minimální mzdy přispěla k tomu, že výše čisté
minimální mzdy je v současné době postačující na pokrytí výživy a ostatních základních
osobních potřeb, nestačí však k zabezpečení veškerých nákladů na bydlení.
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