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MINIMMINIMÁÁLNLNÍÍ MZDAMZDA



Definice minimDefinice minimáálnlníí mzdymzdy
= nejnižší přípustná výše odměny za práci 
v pracovněprávním vztahu.

Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní
poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích
konaných mimo pracovní poměr.
Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší
než minimální mzda.
Základní sazba minimální mzdy činí od 1. 7. 2006
8500 Kč za měsíc nebo 50,60 Kč za hodinu.



Vývoj minimVývoj minimáálnlníí mzdymzdy
Minimální mzda v ČR patří k nejnižším v EU.
V každém pracovním poměru vzniká nárok na minimální
mzdu samostatně.
Minimální mzda se v ČR poskytuje od roku 1991 (původně
2000 Kč za měsíc nebo 10,80 Kč za hodinu).
Počet příjemců minimální mzdy je relativně nízký

2-3% pracovníků (info. systém MPSV).
Jde především o pracovníky s nízkou kvalifikací, 
vykonávající jednoduché práce – pomocní dělníci, vrátní, 
prodavačky, apod.
Dále také zaměstnanci, kteří vedle mzdy pobírají dávky 
sociálního zabezpečení, např. starobní důchod, apod.



Význam minimVýznam minimáálnlníí mzdy v jiných mzdy v jiných 
oblastech socioblastech sociáálnlníího zabezpeho zabezpeččeneníí

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský 

program

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Osoba bez zdanitelných příjmů
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Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na

všech typech škol a školských zařízení. 

Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.


