
 

  

 
 

Metodická informace 095/01/17 
Zpracováno dle nařízení vlády 567/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za použití právního 
informačního systému CODEXIS společnosti ATLAS consulting spol. s r.o. 
 

 

Minimální úrovně zaručené mzdy od 1.1.2017 
 

I. Minimální mzda od 1.1.2017  
 

Nařízení vlády č. 336/2016 Sb. stanoví výši minimální mzdy od 1.1.2017 ve výši 11.000,- Kč pro 
stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin (popř. 66,- Kč za hodinu).  

   

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.  66,00 11 000,- 5.  98,10 16 400,- 

2.  72,90 12 200,- 6.  108,30 18 100,- 

3.  80,50 13 400,- 7.  119,60 19 900,- 

4.  88,80 14 800,- 8.  132,00 22 000,- 

 
 

II. Příklady prací dle jednotlivých skupin   
 

1. skupina  
Provádění běžného úklidu, vynášení odpadků, provádění dezinfekce, čištění koberců elektrickým 
vysavačem. 
Značkování a drobné opravy prádla a oděvů ručně i strojně, sestavování nebo vážení dávek pro 
určený způsob praní a typy praček. 
Obsluha jednoduchých rozmnožovacích zařízení. 
Doručování různých druhů zásilek. 
Kontrola příchodu a odchodu zaměstnanců a dalších osob, příjezdů a odjezdů vozidel, výdej klíčů. 
Montáž přístrojů na desky nebo panely, např. spínačů, vypínačů, přepínačů a měřicích přístrojů. 
Propojování přístrojů vodiči do celkového počtu 50 vodičů. 
Rutinní ruční práce při odjehlování, obrušování, stříhání, řezání závitů a ručním ohýbání dílců, při 
práci s ručním elektrickým nářadím. 
 
2. skupina 
Provádění komplexního těžkého úklidu po malířích s případným použitím různých mechanizačních 
úklidových strojů nebo úklidu velkých ploch s použitím samohybných mechanizmů. 
Provádění odečtů energií v podnicích i domácnostech. 
Provádění terénních úprav svahů a příkopů u silnic a cest včetně odstraňování křovin a větví ručně. 
Obsluha pobočkových telefonních ústředen. 
Prodej vstupenek a propagačního materiálu na sportovní, kulturní nebo jiné akce včetně vyúčtování. 
Nabídka a prodej omezeného sortimentu nebo sortimentu s nižší náročností na jeho znalost, 
například tisku, cenin, tabákových výrobků, mražených výrobků, nápojů a suvenýrů ve stáncích i 
pochůzkovým prodejem. 
Vybírání poplatků za výkon úzkého okruhu služeb. 
Obsluha teplovodního nebo horkovodního kotle systému ústředního vytápění o výkonu kotle do 5,8 
MW nebo nízkotlakého parního kotle o jmenovitém výkonu do 8 t/h. 
Obsluha čistírny odpadních vod včetně čištění odpadních jímek. 
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Provádění domovnických a školnických prací včetně drobné údržby. 
Obsluha provozu parního kotle o jmenovitém nebo přepočteném výkonu do 60 t/h nebo 
horkovodního kotle o jmenovitém nebo přepočteném výkonu do 35 MW. 
Zajišťování ochrany objektů, zařízení, sbírek a podobně, zjišťování a předběžné šetření krádeží a 
poškození, spolupráce s policií. 
Provádění obchůzek a obsluha bezpečnostního systému včetně kamerového, vyhodnocování a 
sledování snímání okolí budov, archivace nasnímaných záznamů. 
Samostatná kvantitativní, případně kvalitativní přejímka zboží, výrobků, materiálů a surovin, obsluha 
skladovacích mechanizmů s využitím výpočetní techniky, kompletace pro odběratele a expedice. 
Údržbářské práce elektro, strojního nebo stavebního charakteru, truhlářské, lakýrnické, malířské, 
instalatérské a údržbářské práce včetně provedení méně náročných oprav. 
Napínání kožešinových výrobků. 
Ozbrojený doprovod peněžních zásilek a cenin.  
Vyvažování kol automobilů včetně montáže a demontáže. 
Konečné stříkání nebo natírání vrchními barvami, laky a emaily s vysokými nároky na jakost a vzhled 
povrchů. Tryskání odlitků v uzavřené komoře v ochranném oděvu. 
Kopáčské práce při hloubení stavebních rýh, jam a průkopů bez pažení. 
Přidavačské práce, například příprava maltovin, přesun stavebních hmot, obsluha jednoduchých 
stavebních mechanizmů, dopravních pásů, míchaček, mechanických lopat. 
Prodej pohonných hmot, maziv a doplňkového sortimentu u čerpacích stanic, inkaso tržeb v 
hotovosti nebo na úvěrové karty. 
Řízení silničních motorových vozidel s celkovou hmotností do 3,5 t. 
 
3. skupina 
Vykonávání povolání ošetřovatele, zubní instrumentářky nebo dezinfektora. 
Pěstování okrasných druhů rostlin, jejich roubování a očkování, ošetřování zvlášť náročných druhů, 
například kaktusů, včetně případného setí. Řízení a údržba kolových traktorů. 
Strojní i ruční obrábění materiálů v dílenské toleranci IT 10 a vyšší s funkčním požadavkem. 
Svařování ocelí jakostních tříd 15 a 17 s požadavkem kontroly svaru RTG nebo ultrazvukem. 
Instalační a topenářské práce 
Zdění lícového zdiva z cihel, tvárnic i luxférů. Provedení a opravy jednovrstvých hladkých omítek. 
Provádění a opravy krytin na různých vazbách šikmých střech. 
Samostatný prodej zboží nebo služeb vyžadující speciální odborné znalosti, samostatné vyřizování 
reklamací. 
Výroba technologicky náročných teplých jídel, například svíčkové, plněných mas nebo specialit 
studené kuchyně. Opracování a úprava jatečního masa, stahování, kuchání drůbeže a ryb pro 
kuchyňské zpracování včetně třídění podle druhů. 
Organizace a zajišťování úklidových prací a doplňkových služeb v ubytovacích provozech, vyřizování 
běžných reklamací hotelových hostů. Samostatné přijímání a vyřizování objednávek ubytovacích a 
jiných hotelových služeb, inkaso valut a úvěrových karet. 
Obsluha zákazníků podle jejich objednávek v restauračních zařízeních nebo u baru včetně míchání 
nápojů, stolničení a inkasa tržeb. Pokladní manipulace s peněžní hotovostí. 
Samostatné práce na počítačích v prostředí databázových systémů, tabulkových procesorů, textových 
editorů apod. Fakturace a likvidace faktur, ukládání účetních písemností a záznamů účetních 
jednotek a jejich uschovávání, provádění jednotlivých účetních zápisů o účetních případech včetně 
shromažďování a kontroly náležitostí dokladů účetních případů, výpočet cestovních náhrad. 
 
4. skupina 
Čalounické opravy a renovace starožitností a uměleckých památkových předmětů. 
Zhotovování modelů nebo individuálních zakázek kožešinových plášťů a palet. 
 Řízení, obsluha a seřizování samojízdných strojů a zařízení a kombinovaných sklízečů pro sklizeň píce, 
slámy, technických plodin, okopanin, zeleniny apod. 
Určování technologických postupů a technických podmínek ucelených částí výrob využívajících běžné 
univerzální stroje a zařízení, omezený rozsah a kvalitu surovin a materiálu, nástrojů, přípravků apod. 
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Výroba náročných specialit české kuchyně i kuchyní cizích národů, výroba specialit studené kuchyně 
pro bankety a recepce včetně sestavování vlastních receptur. 
Zajišťování pohostinského provozu s výrobou teplých jídel, vedení administrativně ekonomické 
agendy. 
Kontrola motorových vozidel po opravě nebo diagnostika závad a testování motorů a elektrického a 
elektronického příslušenství vozidel včetně odstranění závad. 
 
5. skupina 
Vykonávání povolání všeobecné sestry, porodní asistentky, nutričního terapeuta, zdravotnického 
záchranáře. 
Zajišťování řádného technického stavu vybraných technických zařízení. Zajišťování údržby a 
organizace provádění oprav svěřených zařízení. Zajišťování náhradních dílů, plánů prohlídek, údržeb a 
běžných a středních oprav svěřených zařízení. 
Vypracovávání technických, hygienických a jiných norem a normativů včetně uspořádání ve 
sbornících norem a normativů (katalogizace). 
Řízení, údržba a opravy motorových vozidel, jejichž délka přesahuje 8 metrů, a která jsou určena pro 
přepravu více než 16 osob. 
 
6. skupina 
Samostatné vykonávání povolání psychologa ve zdravotnictví, koncepční, metodické a zvlášť náročné 
specializované činnosti v povolání fyzioterapeuta, povolání odborného pracovníka v ochraně 
veřejného zdraví. 
 
7. skupina 
Vykonávání povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, klinického psychologa nebo klinického 
logopeda. 
Koordinace přípravy úvodních projektů nejobtížnějších a mimořádně složitých staveb, progresivních 
technologických celků a typizačních a podobných prací této úrovně. Architektonická řešení a 
projektování velmi složitých staveb a technologických, územních a urbanistických celků. Metodické 
usměrňování zpracovávání urbanistických směrnic a podmínek pro stavby a soubory staveb. 
Samostatné řešení výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění náročných a 
obtížných výzkumných a vývojových prací při řešení a realizaci úkolů rozvoje vědy a techniky 
řešených výzkumným týmem. 
 
8. skupina 
Stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie organizace, provádění finančních operací 
na finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve 
zdrojích a potřebách organizace. 
Tvůrčí řešení nejnáročnějších výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění velmi náročných a 
obtížných výzkumných a vývojových prací při tvůrčím řešení úkolů celostátního významu pro rozvoj 
odvětví nebo vědního oboru a případně vedení výzkumného týmu. 
 
 
V Novém Jičíně, dne 16. 1. 2017 
Zpracovaly: Ing. Kotalová Pavla, Ing. Mičulková Marta 
   
 
 

 
          Ing. Marta Mičulková 
 
 

 
 

Výtisk je určen pouze pro adresáta. 
Děkujeme, že tyto metodické informace veřejně nešíříte. Máte-li zájem o více výtisků, kontaktujte nás. © 

Tato metodika má pouze informativní charakter a společnost FULLCOM s.r.o. nezodpovídá za škody  
způsobené jejím nesprávným uplatněním. 


