Metodická informace 077/08/13
Zpracováno dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 210/2013, kterým se mění nařízení
vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, zákon č. 592/1992 Sb., o
pojistném na všeobecné zdravotní pojištění za použití právního informačního systému CODEXIS společnosti
ATLAS consulting spol. s r.o.

Letní aktuality 2013
I. Minimální mzda od 1.8.2013
S účinností od 1.8.2013 byla nařízením vlády č. 210/2013 zvýšena minimální mzda.
Výše minimální mzdy činí pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin:
a) za každou hodinu odpracovanou zaměstnancem 50,60 Kč
b) za měsíc 8.500,- Kč pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou.

II. Nejnižší úrovně zaručené (minimální) mzdy platné od 1.8.2013
Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle
složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:
Skupina prací

v Kč za hodinu

v Kč za měsíc

Skupina prací

v Kč za hodinu

v Kč za měsíc

1.

50,60

8 500,-

5.

75,20

12 600,-

2.

55,90

9 400,-

6.

83,00

13 900,-

3.

61,70

10 400,-

7.

91,70

15 400,-

4.

68,10

11 400,-

8.

101,20

17 000,-

Sazby minimální mzdy pro zaměstnance, kteří jsou poživatelé invalidních důchodů, zůstávají nezměněny
a činí 48,10 Kč za hodinu nebo 8.000,- Kč za měsíc při týdenní pracovní době 40 hodin.

III. Zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů
Zvýšením minimální mzdy dochází ke zvýšení odvodů na zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů
(studenti nad 26 let, ženy v domácnosti atp.) z 1.080,- Kč na 1.148,- Kč.
Jelikož je minimální mzda zvýšena od srpna, musí být platba pojistného navýšena již za srpen a uhrazena
do 9.9.2013.

IV. Nejbližší daňové povinnosti
22.9. Daň z nemovitostí – 1. splátka pro zemědělce
16.9. Daň z příjmů – odvod čtvrtletní zálohy
25.9. Přiznání a platba DPH za 08/2013, souhrnné hlášení, výpis dle §92a

V Šenově u Nového Jičína, dne 27. 8. 2013
Zpracovaly: Ing. Mičulková Marta, Ing. Kotalová Pavla

Ing. Marta Mičulková, v.r.
Výtisk je určen pouze pro adresáta.
Děkujeme, že tyto metodické informace nekopírujete a veřejně nešíříte.
Máte-li zájem o více výtisků, kontaktujte nás, rádi Vám potřebný počet dodáme. ©

