Metodická informace 99/12/18
Zpracováno dle zákona č. 262/2006 Sb., nařízení vlády 567/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
za použití právního informačního systému CODEXIS společnosti ATLAS consulting spol. s r.o.

Minimální a zaručená mzda 2019
I. Minimální mzda od 1.1.2019
Nařízení vlády č. 273/2018 Sb. stanoví výši minimální mzdy od 1.1.2019 ve výši 13.350,- Kč pro
stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin (popř. 79,80 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
1.
2.
3.
4.

v Kč za
hodinu
79,80
88,10
97,30
107,40

v Kč za měsíc

Skupina prací

13.350,14.740,16.280,17.970,-

5.
6.
7.
8.

v Kč za
hodinu
118,60
130,90
144,50
159,60

v Kč za měsíc
19.850,21.900,24.180,26.700,-

Vzhledem ke stále častějším kontrolám inspektorátu bezpečnosti práce doporučujeme všem klientům
zkontrolovat u jednotlivých zaměstnanců zařazení do jednotlivých skupin prací a výši mzdy, zda dle
přidělené a vykonávané práce je poskytována zaměstnanci zaručená mzda.
Klientům, kterým zpracováváme mzdovou agendu zašleme aktualizovanou tabulku pro zpracování
mezd, ve které bude údaj o zařazení jednotlivých zaměstnanců do příslušných skupin prací.
V příloze této metodické informace zasíláme nařízení vlády 567/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, dle kterého máte možnost kontroly zařazení zaměstnanců do jednotlivých skupin.

II. Nejbližší daňové povinnosti
17.12. Daň z příjmů – odvod čtvrtletní resp. pololetní zálohy
Silniční daň – záloha za 10,11/2018
27.12. Přiznání a platba DPH za 11/2018, souhrnné a kontrolní hlášení

V Novém Jičíně, dne 13.12.2018
Zpracovaly: Ing. Kotalová Pavla, Ing. Mičulková Marta

Děkujeme všem klientům za spolupráci v roce 2018,
do nového roku přejeme pevné zdraví, pracovní i osobní úspěchy a životní pohodu.
Tomáš a Marta Mičulkovi
a kolektiv zaměstnanců společnosti FULLCOM s.r.o.
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.

