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Minimální mzda od 1. ledna 2019 

Minimální měsíční mzda se v České republice od 1. ledna 2019 zvýší ze současných 12 200 Kč na 13 350 Kč. 

Nejnižší úrovně zaručené mzdy 

Nařízením vlády České republiky s platností od 1. ledna 2019 dochází ke zvýšení minimální mzdy na 13 350 

Kč měsíčně v 1. skupině prací, od této částky se odvíjí minimální zaručená mzda v ostatních skupinách. 

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 

Nejnižší úroveň zaručené mzdy 

v Kč za hodinu v Kč za měsíc 

1 79,80 13 350 

2 88,10 14 740 

3 97,30 16 280 

4 107,40 17 970 

5 118,60 19 850 

6 130,90 21 900 

7 144,50 24 180 

8 159,60 26 700 

 
V případě, že má zaměstnanec stanovenou jinou pracovní dobu než 40 hodin týdně, je nutné minimální 

hodinové mzdy přepočítat. Například: 

Týdenní 
pracovní doba 

Minimální mzda 
v Kč/hod 

38,75 82,38 

37,5 85,12 
 

Rádi bychom vás upozornili na skutečnost, že pokud zaměstnanec nebude dosahovat úrovně zaručené mzdy, 

vystavuje se zaměstnavatel postihu ze strany státních kontrolních orgánů. S případnými dotazy prosím 

kontaktujte vaši mzdovou účetní. 

  

Chcete dostávat náš newsletter 

pravidelně? 

 

 

Přihlaste se 

k odběru novinek! 

 

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru bylo 

připraveno pro obecnou orientaci v dané problematice 

a nenahrazuje vlastní odborné poradenství poskytnuté ve vztahu 

ke konkrétní situaci. Z důvodu průběžných změn v legislativní 

oblasti mohou být některé informace po zveřejnění v newsletteru 

předmětem dalšího vývoje a změn. Za tyto změny nenese 

společnost Accace odpovědnost a nezodpovídá tedy ani za možné 

vzniklé škody a možná rizika vyvolaná změnou stávající legislativy. 
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Kontakt 

Jana Svobodová  

Payroll Manager 

Email: Jana.Svobodova@accace.com 

Tel: +420 724 707 240 

O Accace  

Společnost Accace poskytuje své služby ve 13 zemích prostřednictvím více než 550 profesionálů a řadí 

se mezi přední poskytovatele poradenských a outsourcingových služeb ve střední a východní Evropě. 

Během uplynulých let se našimi zákazníky stalo více než 2000 mezinárodních společností.  

Prostřednictvím našich poboček poskytujeme poradenské a outsourcingové služby v České republice, 

Maďarsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku, Ukrajině, v Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Chorvatsku, 

Makedonii, Německu, Slovinsku a Srbsku. V dalších evropských zemích a celosvětově působíme ve 

spolupráci s důvěryhodnými partnery. 

Více o společnosti naleznete na webových stránkách: www.accace.cz 
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