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Mzdové kritérium pro Program kvalifikovaný zaměstnanec 

 

Jednou ze základních podmínek zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec je dodržení mzdového kritéria 

pro hlášené volné pracovní místo do programu. Níže naleznete tabulku s uvedenými konkrétními částkami 

(1,2násobek zaručené mzdy). 

Pro kvalifikované práce (CZ ISCO 6) není možné nabízet nejnižší částku (16 020 Kč), ale buď 17 588 Kč nebo 

19 536 Kč. Záleží i na konkrétním pracovníkovi na Úřadu práce. Pokud se chcete vyhnout pozdějším 

problémům při posuzování vaší žádosti ministerstvy, doporučujeme zadat částku 19 536 Kč. 

Pod tabulkou naleznete příslušnou část s Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě, kde jsou popsány 

charakteristiky skupin prací i konkrétní příklady prací ve skupinách. 

Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy 1,2násobek zaručené mzdy 

v Kč za hodinu v Kč za měsíc v Kč za hodinu v Kč za měsíc 

1. 79,80 13 350 95,76 16 020 

2. 88,10 14 740 105,72 17 688 

3. 97,30 16 280 116,76 19 536 

 

Skupiny prací pro účely stanovení nejnižší úrovně zaručené mzdy 
 

I. Obecné charakteristiky skupin 
 

1. skupina prací 
Jednotlivé pracovní úkony stejného druhu s předměty (prvky) tvořící jednoduchý celek konané podle přesného 
zadání a s přesně vymezenými výstupy a s rámcovými návaznostmi na další procesy. Manipulační práce s 
jednotlivými předměty, jednoduchými pomůckami a nástroji bez vazeb na 
další procesy a činnosti včetně prací s případným jednostranným zatížením drobných svalových skupin, v 
případném vnuceném pracovním rytmu, při mírně zhoršených pracovních podmínkách a s případným rizikem 
pracovního úrazu. 
2. skupina prací 
Stejnorodé práce s rámcovým zadáním a s přesně vymezenými výstupy, s větší možností volby jiného postupu a 
s rámcovými návaznostmi na další procesy (dále jen "jednoduché odborné práce"). Práce s celky a sestavami 
několika jednotlivých prvků (předmětů) s logickým (účelovým) uspořádáním s dílčími vazbami na jiné celky 
(sestavy). Práce předpokládající jednoduché pracovní vztahy. Dlouhodobé a jednostranné zatížení větších 
svalových skupin. Mírně zvýšené psychické nároky spojené se samostatným řešením skupiny stejnorodých 
časově ustálených pracovních operací podle daných postupů. 
3. skupina prací 
Různorodé, rámcově vymezené práce se zadáním podle obvyklých postupů, se stanovenými výstupy, postupy a 
vazbami na další procesy (dále jen "odborné práce"). Práce s ucelenými systémy složenými z mnoha prvků s 
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dílčími vazbami na malý okruh dalších systémů. Koordinace prací v proměnlivých skupinách. Usměrňování 
jednoduchých rutinních a manipulačních prací a procesů v proměnlivých skupinách, týmech a jiných nestálých 
organizačních celcích a bez podřízenosti skupiny zaměstnanců spojené s odpovědností za škody, které nelze 
odstranit vlastními silami a v krátké době. 
Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů s různorodými konkrétními jevy a procesy a 
s nároky na představivost a předvídatelnost, schopnost srovnávání, pozornost a operativnost. Značná smyslová 
náročnost. Značná zátěž velkých svalových skupin ve velmi ztížených pracovních podmínkách. 
 

II. Příklady prací ve skupinách podle oborů 
 

1. skupina 
1. Ošetřování veřejné zeleně zaléváním, okopáváním a podobně. 
2. Balení a příprava sazenic k expedici. 
 
2. skupina 
1. Pomocné práce při ošetřování zvířat. 
2. Ruční fyzicky namáhavé práce v zemědělství, obsluha jednoduchých závěsných zařízení, manipulační práce u 
zemědělských strojů. 
3. Příprava a kultivování půdy malou mechanizací, výsadba okrasných a ovocných stromů, provádění postřiků a 
dezinfekce půdy, ruční odvětvování. 
4. Obsluha secích strojů při setí kukuřice a obilí a obsluha adaptérů pro výsev jetelovin. 
 
3. skupina 
1. Pěstování okrasných druhů rostlin, jejich roubování a očkování, ošetřování zvlášť náročných druhů, například 
kaktusů, včetně případného setí. 
2. Řízení výlovů rybníků včetně přípravy (strojení) rybníků k výlovům. 
3. Ošetřování a kování koňských kopyt, úprava podkov, kování zdravých a nedeformovaných kopyt. 
4. Ošetřování a regulace rychleného růstu rostlin nebo ošetřování tropických druhů rostlin. 
5. Provádění výchovného a udržovacího řezu dřevin podle druhů nebo odrůd a klasifikace školkařských výpěstků. 
Aplikace chemických prostředků a 
přihnojování všech zahradnických kultur. 
6. Řízení a údržba kolových traktorů. 
7. Samostatné ošetřování zvířat včetně krmení, odborná pomoc při veterinárních zákrocích. 
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