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V roce 2006 vzrostou minimální mzdové tarify

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy o 5, 4 % od 1. ledna 2006 a
o 5,1 % od 1. července 2006 schválila vláda se stejnou účinností shodné
zvýšení minimálních mzdových tarifů. Sazba minimálního mzdového tarifu 1.
tarifního stupně bude odpovídat minimální mzdě. Zároveň se nebude měnit poměr
sazeb minimálních mzdových tarifů nejvyššího a nejnižšího tarifního stupně, který
je cca 2,25 : 1.
Minimální mzdové tarify jsou nástrojem zvýšené ochrany
zaměstnanců proti poskytování nepřiměřeně nízkých mezd. Zároveň mají, stejně
jako minimální mzda, motivovat lidi k tomu, aby pracovali a nespoléhali na příjmy
ze sociálních dávek.
Minimální mzdové tarify se uplatňují ve firmách, ve kterých neexistují
podmínky pro sjednání mzdy v kolektivní smlouvě. Zaměstnanci v těchto
podnicích tak nemohou využívat výhod ochrany, které poskytuje kolektivní
vyjednávání.
Zvýšení sazeb minimálních mzdových tarifů se nejvíce projeví u
zaměstnanců s nejnižší kvalifikací, kteří vykonávají jednodušší, zejména
pomocné a obslužné práce. Vzhledem k tomu, že příjmy těchto lidí v budoucnu
pravděpodobně závratně nevzrostou, je namístě ochrana prostřednictvím
minimálních mzdových tarifů.
Zvýšení minimálních mzdových tarifů nebude mít přímý dopad na
státní rozpočet, protože jsou závazné kromě vysokých škol a části
zdravotnických zařízení výhradně pro subjekty, které neposkytují zaměstnancům
mzdy z veřejných zdrojů.
Schválená úprava nebude mít podstatnější vliv na zaměstnanost rizikových
skupin občanů a ani by pro většinu zaměstnavatelů neměla znamenat neúnosnou
mzdově nákladovou zátěž.
Předkládaný návrh není v rozporu s právem Evropské unie, protože
komunitární právo danou oblast neupravuje. Změna je však v souladu s cíli
Společenství jako jeden z dílčích úkolů k naplnění principu stejné odměny za
stejnou práci nebo za práce stejné hodnoty.
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Ministerstvo práce a sociálních věcí vzniklo v roce 1990. Do jeho kompetence spadá sociální politika (problematika
zdravotně postižených, sociální služby, sociální dávky, rodinná politika apod.), sociální pojištění (důchody, nemocenské,
apod.), oblast zaměstnanosti (trh práce, podpora zaměstnanosti, zahraniční zaměstnanost apod.), pracovněprávní
legislativa, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovnost žen a mužů, migrace a integrace cizinců, oblast čerpání finanční
pomoci z ESF, atd. K 1. lednu 2005 činil počet systemizovaných pracovních míst v celém resortu práce a sociálních věcí
18 194. Mezi organizace, které MPSV metodicky řídí, patří úřady práce, Česká správa sociálního zabezpečení, Státní úřad
inspekce práce, inspektoráty práce, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. MPSV přímo spravuje pět ústavů sociální
péče - DÚSP Tloskov, ÚSP Zbůch, ÚSP Brno-Chrlice, ÚSP Brno-Královo Pole a ÚSP Hrabyně. Mezi příspěvkové
organizace v resortu patří Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Institut výchovy bezpečnosti práce
a Výzkumný ústav bezpečnosti práce.
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Přehled zvýšení minimálních mzdových tarifů

Výše minimálních mzdových tarifů od 1. ledna 2006:
Minimální mzdový tarif
Tarifní stupeň

v Kč za hodinu

v Kč za měsíc

1.

44,70

7 570

2.

46,50

7 880

3.

48,60

8 230

4.

51,10

8 650

5.

54,60

9 240

6.

58,60

9 930

7.

63,20

10 710

8.

68,60

11 620

9.

74,60

12 630

10.

81,90

13 860

11.

90,60

15 340

12.

100,60

17 030

Výše minimálních mzdových tarifů od 1. července 2006:
Minimální mzdový tarif
Tarifní stupeň

v Kč za hodinu

v Kč za měsíc

1.

48,10

7 955

2.

50,10

8 280

3.

52,30

8 650

4.

55,00

9 090

5.

58,70

9 710

6.

63,10

10 440

7.

68,10

11 260

8.

73,90

12 210

9.

80,30

13 270

10.

88,10

14 570

11.

97,50

16 120

12.

108,30

17 900
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