Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej
mzdy na rok 2020 (ďalej len „návrh nariadenia vlády“) sa predkladá na základe § 2 ods. 1
zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
v súlade s postupom ustanoveným v § 7 ods. 5 a § 8 ods. 2 zákona.
Vzhľadom na skutočnosť, že na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej
republiky (ďalej len „rada“) dňa 19. augusta 2019 nedošlo k dohode sociálnych partnerov o
úprave sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2020, v zmysle § 7 ods. 5 zákona
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
je povinné predložiť na rokovanie rady a následne na rokovanie vlády Slovenskej republiky
návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020, určená
podľa § 8 ods. 2 zákona.
Podľa § 8 ods. 2 zákona sa suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci
kalendárny rok určí najmenej vo výške súčinu platnej mesačnej minimálnej mzdy a indexu
medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve
Slovenskej republiky zverejneného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny
rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa predkladá návrh na úpravu sumy
minimálnej mzdy; podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky medziročný index
rastu nominálnej mzdy za rok 2018 predstavoval 106,2 %.
Ministerstvo navrhuje zvýšenie sumy minimálnej mzdy o 11,54 % z 520 eur na 580
eur mesačne a 3,333 eura za hodinu. Navrhované zvýšenie sumy minimálnej mzdy je o 5,34
percentuálneho bodu vyššie, ako jej minimálny nárast podľa valorizačného mechanizmu v § 8
ods. 2 zákona. Navrhnutý rýchlejší rast sumy minimálnej mzdy ministerstvo považuje za
primeraný.
Navrhnutá suma mesačnej minimálnej mzdy predstavuje nárast medzi rokmi 2019
a 2020:
- v hrubom vyjadrení o 60 eur mesačne,
- v čistom vyjadrení nová suma minimálnej mzdy na rok 2020 bude predstavovať
470,75 eura mesačne, čo je nárast oproti čistej minimálnej mzde v roku 2019 vo výške
430,35 eura o 40,40 eura mesačne (v prípade navýšenia odpočítateľnej položky na daň
z príjmu z 19,2-násobku sumy životného minima na 21-násobok môže čistá mzda
dosiahnuť 476,74 eura, čo by bol nárast o 46,39 eura mesačne).
Návrh nariadenia vlády je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými
zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, s právom
Európskej únie a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Vplyvy realizácie navrhovanej právnej úpravy sú uvedené v doložke vybraných
vplyvov a v príslušných analýzach - v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, v analýze
vplyvov na podnikateľské prostredie a v analýze sociálnych vplyvov. Materiál predpokladá
pozitívne aj negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, pozitívne aj negatívne vplyv na
podnikateľské prostredie a pozitívne sociálne vplyvy. Materiál nepredpokladá vplyvy na
životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana, ani na
manželstvo, rodičovstvo a rodinu
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Zdrojom krytia prípadných výdavkov z dôvodu potreby vyplácania doplatkov do sumy
minimálnej mzdy podľa tohto návrhu nariadenia vlády budú finančné prostriedky štátneho
rozpočtu a ostatných verejných rozpočtov na roky 2020 až 2022. Prekročenie štátneho
rozpočtu a ostatných verejných rozpočtov z dôvodu zvýšenia sumy minimálnej mzdy sa
nepredpokladá.

