Zaručená
mzda
2018

2018

2019

2019

Kč/hod

Kč/měsíc

Kč/hod

Kč/měsíc

1

73,20 Kč

12 200,00 Kč

79,80 Kč

13 350,00 Kč

2

80,80 Kč

13 500,00 Kč

88,10 Kč

14 740,00 Kč

3

89,20 Kč

14 900,00 Kč

97,30 Kč

16 280,00 Kč

4

98,50 Kč

16 400,00 Kč

107,40 Kč

17 970,00 Kč

5

108,80 Kč

18 100,00 Kč

118,60 Kč

19 850,00 Kč

6

120,10 Kč

20 000,00 Kč

130,90 Kč

21 900,00 Kč

7

132,60 Kč

22 100,00 Kč

144,50 Kč

24 180,00 Kč

8

146,40 Kč

24 400,00 Kč

159,60 Kč

26 700,00 Kč

Skupina

1. Skupina: nekvalifikované práce, například běžný úklid, doručování zásilek, kontrola příchodů a
odchodů, jednoduché strojní šití nebo např. sběr a mytí nádobí.
2. Skupina: práce sanitářů, kopáčů, nenáročné stavební práce (opravy dlažeb na chodnících nebo
vozovkách litých asfaltem), prodej tisku, cenin, tabákových výrobků, domovnické a školnické
práce apod.
3. Skupina: práce strojvedoucích metra, ošetřovatelů, pokladních manipulujících s hotovostí,
spadá sem složitější klempířina, odborné holičství a kadeřnictví, nabídka a samostatný prodej
zboží, výroba a výdej běžných teplých jídel apod.
4. Skupina: práce sester, porodních asistentek a zdravotnických záchranářů pod odborným
dohledem, strojvedoucích na vedlejších železničních tratích, krejčích za obleky modelové a
zakázkové výroby, instalatérů a topenářů (složitější práce), opravářů vozidel (s prováděním
diagnostiky) apod.
5. Skupina: řidiči linkových autobusů, zdravotní sestry a záchranáři bez odborného dohledu,
porodní asistentky, běžní IT správci a dále sem spadá zajišťování mzdové a personální agendy,
vedení účetnictví a sestavování rozpočtů, vytváření a testování aplikací, vzdělávání dětí
předškolního věku apod.
6. Skupina: činnosti jako správa systému výpočetní techniky, zajišťování obchodní činnosti,
organizace prodeje, tvorba návrhů cen, tvorba přípravné dokumentace a projektů technicky
náročných staveb apod.
7. Skupina: profese jako lékař, zubař, farmaceut, tvůrce marketingových strategií a prognóz nebo
vyučující studentů či absolventů vysokých škol.
8. Skupina: např. tvůrčí systémové práce, plánování podnikatelské obchodní a finanční strategie
nebo operace na finančním a kapitálovém trhu.

