
 

 

 

 

 

 
Materiál na rokovanie  

Hospodárskej a sociálnej rady SR 

dňa 24. 8. 2020 

 

       k bodu č. 2) 

 

Stanovisko ZMOS k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

dopĺňajú niektoré zákony 

 

ZMOS neuplatnil v rámci MPK žiadnu pripomienku. Napriek tejto skutočnosti 

konštatuje, že predložený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej 

mzde v znení neskorších predpisov zásadným spôsobom ovplyvní nielen podnikateľské 

prostredie ale bude mať dopady aj na rozpočty miest obcí a celkové verejné financie. 

 

V predloženom návrhu zákona sa pozastavuje účinnosť ustanovenia § 8 zákona                  

č. 663/2007 Z. z., podľa ktorého, ak sa sociálni partneri nedohodnú na výške minimálnej 

mesačnej mzdy,  suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok je 60 % 

priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky 

zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky 

predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Za tejto 

situácie by minimálna mesačná mzdy činila sumu 656 eur. Za predpokladu, že bude prijatý 

návrh na minimálnu mzdu v sume 620 eur, táto skutočnosť negatívne ovplyvní príjem miest  a 

obcí z výnosu DPFO, a teda aj príjmy miest a obcí. Takto predložený návrh bude mať ďalší 

negatívny dopad na príjmy miest a obcí aj v kontexte na  ďalšie zložky mzdy, akými sú 

neaktívna časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu 

a v nedeľu, nočnú prácu, mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, ktoré sa budú odvíjať 

od nižšej minimálnej mesačnej mzdy, teda od sumy 620 eur a nie zo sumy 656 eur.   

Predložený návrh zákona predpokladá zavedenie nového inštitútu tzv. mesačnej 

štartovacej minimálnej mzdy pre zamestnanca, ktorý najviac jeden mesiac pred vznikom 

pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu bol znevýhodneným uchádzačom o 

zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe 

nasledujúcich mesiacov, ktorá tvorí 75% z minimálnej mzdy stanovenej pre nasledujúci rok, 

v tomto prípade sa jedná o sumu 465 eur. Už táto skutočnosť predpokladá zníženie výnosu 

DPFO pre mestá a obce, nakoľko, z toho dôvodu, že títo zamestnanci by za predpokladu, že by 

nebola stanovená mesačná štartovacia minimálna mzda, poberali MM v sume 620, čo 

predpokladá vyššiu daň z príjmov FO. 



Ďalším faktorom, ktorý negatívne ovplyvní daňové príjmy miest a obcí je, že na 

štartovaciu mesačnú minimálnu sú podľa predloženého návrhu naviazané ďalšie zložky mzdy, 

akými sú neaktívna časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska, mzdové zvýhodnenie za 

prácu v sobotu a v nedeľu, nočnú prácu, mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce.   

ZMOS upozorňuje na ďalšie nejasnosti v aplikácii minimálnej mzdy v iných zákonoch 

nesúvisiacich priamo so zamestnávaním, kde sa minimálna mzda používa ako smerodajná 

veličina. Ktorá minimálna mzda sa bude v týchto prípadoch uplatňovať. 

 

Záver: ZMOS akceptuje mechanizmus dočasného zníženia minimálnej mzdy. Zásadne 

nesúhlasí so zavedením tzv. štartovacej mzdy a s navrhovanými úpravami jej odpojenia 

na ďalšie zložky, akými sú neaktívna časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska, 

mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu, nočnú prácu, mzdovej kompenzácie 

za sťažený výkon práce, ktoré sa budú odvíjať od nižšej minimálnej mesačnej mzdy. 

 

Branislav Tréger 

predseda ZMOS 

 


