
vlhkosti, teploty a světla v pařeništích a sklenících. 
Chemické postřiky, dezinfekce půdy, konzervace stro-
mů a přihnojování všech zahradnických kultur, včetně
stanovení druhu prostředků, dávek a doby aplikace.
Výchovný a udržovací řez okrasných dřevin podle
druhů a odrůd. Kladení travnatého povrchu budova-
ného osevem s určením postupu prací, způsobu ošetřo-
vání, přihnojování, kosení apod.

5. stupeň

Pěstování a tvarování zvláš� náročných druhů rostlin,
včetně přípravy půdy, jako jsou Azalea indaca, Cykla-
men persicum, Caramella, Gloxinia, Anthurium, Cro-
ton, Pointsetia apod. včetně ručního setí a ošetřování
zvláš� náročných druhů setých pod lupou, např.
Orchideí, Gloxinií, Begonií, kaktusů apod. Roubování
a očkování speciálních okrasných dřevin, např. Azalea,
Picea pungeus, Wistaria Chinensis, Rosa v druzích
Paeonia arborescens, Clematis v druzích Gypsophila,
Rododendron, kaktusy apod.

6. stupeň

Řízení a organizace časového a technologického postu-
pu prací při pěstování náročných druhů hrnkových
květin, růží, karafiátů, gerber, Orchideaceae, kaktusů
apod. pod sklem, náročných školkařských výpěstků

(koniferů, skalniček), množení náročných kultur na
podnožích (roubování konifer apod.) a při umělém
ovlivňování růstu a květu rostlin (termínovaná kultu-
ra).

Povolání: zřízenec v kulturních zařízeních

Příklady pracovních činností:

1. stupeň

Dozor v expozicích sbírek muzeí, galerií, výstav apod.
a dozorčí a pořádková služba při kulturních akcích.
Uvaděčské práce, podávání informací o dané kulturní
akci, kontrola vstupenek, prodej propagačních mate-
riálů, dohled a zajiš�ování provozu v šatnách.

2. stupeň

Prodej vstupenek na kulturní akce včetně vyúčtování.
Střežení objektů a sbírek, obchůzky se služebním psem
včetně péče o psa, s případným provedením zákroku.

3. stupeň

Zajiš�ování ochrany sbírkových, muzejních
a výstavních fondů včetně předběžného šetření krádeží,
s případným využíváním průmyslové televize, video-
techniky apod. Spolupráce s orgány policie.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 368/1991 Sb.

Stupnice  mzdových  ta r i fů

Tarifní stupeň
Mzdový tarif v Kčs 

pro stanovenou týdenní 
pracovní dobu 42 1/2 hodiny

Orientační kvalifikační 
předpoklady vzdělání

1. 1800 základní

2. 1900 střední/základní

3. 2000 střední

4. 2100 úplné střední/střední

5. 2200 úplné střední

6. 2350 úplné střední

7. 2500 úplné střední

8. 2650 vysokoškolské/úplné střední

9. 2800 vysokoškolské

10. 3000 vysokoškolské

11. 3200 vysokoškolské

12. 3500 vysokoškolské

Čiastka 71 Zbierka zákonov č. 368/1991 Strana 1719

Digi1
vlhkosti, teploty a svìtla v paøeniŁtích a sklenících. Chemické postøiky, dezinfekce pùdy, konzervace stro-mù a pøihnojování vŁech zahradnických kultur, vèetnìstanovení  druhu  prostøedkù,  dávek  a  doby  aplikace.Výchovný  a  udrŁovací  øez  okrasných  døevin  podledruhù a odrùd. Kladení travnatého povrchu budova-ného osevem s urèením postupu prací, zpùsobu oŁetøo-vání, pøihnojování, kosení apod.5. stupeòPìstování a tvarování zvláŁŁ nároèných druhù rostlin,vèetnì pøípravy pùdy, jako jsou Azalea indaca, Cykla-men persicum, Caramella, Gloxinia, Anthurium, Cro-ton, Pointsetia apod. vèetnì ruèního setí a oŁetøovánízvláŁŁ  nároèných  druhù  setých  pod  lupou,  napø.Orchideí, Gloxinií, Begonií, kaktusù apod. Roubovánía oèkování speciálních okrasných døevin, napø. Azalea,Picea  pungeus,  Wistaria  Chinensis,  Rosa  v  druzíchPaeonia arborescens, Clematis v druzích Gypsophila,Rododendron, kaktusy apod.6. stupeòØízení a organizace èasového a technologického postu-pu  prací  pøi  pìstování  nároèných  druhù  hrnkovýchkvìtin, rùŁí, karafiátù, gerber, Orchideaceae, kaktusùapod.  pod  sklem,  nároèných  Łkolkaøských  výpìstkù(koniferù,  skalnièek),  mnoŁení  nároèných  kultur  napodnoŁích  (roubování  konifer  apod.)  a  pøi  umìlémovlivòování rùstu a kvìtu rostlin (termínovaná kultu-ra).Povolání: zøízenec v kulturních zaøízeníchPøíklady pracovních èinností:1. stupeòDozor v expozicích sbírek muzeí, galerií, výstav apod.a  dozorèí  a  poøádková  sluŁba  pøi  kulturních  akcích.Uvadìèské práce, podávání informací o dané kulturníakci, kontrola vstupenek, prodej propagaèních mate-riálù, dohled a zajiŁŁování provozu v Łatnách.2. stupeòProdej vstupenek na kulturní akce vèetnì vyúètování.StøeŁení objektù a sbírek, obchùzky se sluŁebním psemvèetnì péèe o psa, s pøípadným provedením zákroku.3. stupeòZajiŁŁování  ochrany  sbírkových,  muzejnícha výstavních fondù vèetnì pøedbìŁného Łetøení krádeŁí,s  pøípadným  vyuŁíváním  prùmyslové  televize,  video-techniky apod. Spolupráce s orgány policie.


