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PLATY V IT

Stotisícoví ajťáci

Více než polovina IT pozic v Praze a třetina
v Brně má šesticifernou mzdu. V Ostravě na tuto
částku dosáhne každá dvanáctá pozice, ve zbytku
republiky jde jen o výjimky. Vyplývá to z aktuálního
průzkumu personální agentury Grafton
Recruitment. [Jan Spěšný]

S

rozmachem vzdálené práce se
podle Graftonu může snadno stát,
že IT experty z regionů přetáhnou
lépe platící pražští zaměstnavatelé.
Z pětašedesáti sledovaných IT pozic
v Praze zaznamenala agentura u větší
poloviny šesticifernou mzdu, tedy
sto a více tisíc měsíčně. V Brně na
tuto mzdu dosáhne asi třetina IT rolí,
v ostatních regionech jde spíš o výjimky. „I když mzdy v oboru informačních
technologií v uplynulém roce rostly
zejména mimo Prahu, hlavní město má
ve mzdovém nastavení stále velký náskok, a to napříč pracovními pozicemi.
S rozmachem vzdálené práce, která
se osvědčila během období pandemických omezení, se tak může snadno
stát, že experty z regionů se pokusí
přetáhnout zaměstnavatelé z Prahy,“
říká ředitel Grafton Recruitment
a GI Group Martin Malo. Jedinou
pozicí, která si udržuje stejnou mzdu
ve všech sledovaných regionech,
je C/C++ vývojář.

Přetlak v Praze a Brně
Typická mzda v IT začíná v Praze
na 50–60 000 Kč a končí na
90–110 000 Kč měsíčně v závislosti na
expertíze, žádanosti a zkušenostech.
V Brně se pohybuje o něco níž, a sice
v rozmezí 45–90 000 Kč. „IT pracovní
trh v Brně se díky přítomnosti velkého
množství zaměstnavatelů přehřál
a v otázce mezd se podobně jako
v Praze utrhl od zbytku republiky,“ komentuje Malo a dodává: „Nově příchozím zaměstnavatelům tak tato města
přestávají dávat z hlediska výše mezd
smysl. Svoji pozornost ale mohou
zaměřit na krajská města s technickými univerzitami, kde situace ještě není
tak vypjatá.“
Nejvíce si v daném segmentu vydělá
ředitel IT (CIO). V hlavním městě se
jeho mzda pohybuje od 150 až do
250 000 Kč měsíčně, v Brně pak od
120 do 200 000 Kč. Nejvyšší zaznamenaná mzda na této pozici v ostatních krajích činila 160 000 Kč měsíčně.

PLATY V IT SFÉŘE V PRAZE, BRNĚ A OSTRAVĚ
2021
Pracovní pozice
Praha a STČ kraj
Brno a JM kraj
Ostrava a MSZ kraj
Ředitel IT (CIO, CTO)
150–250
120–200
90–130
Win/Unix/Linux/DB administrátor
55–100
45–85
40–55
Specialista technické podpory
35–85
32–70
30–60
Vývojář C/C++, Java/C#
55–130
50–110
50–90
SAP konzultant
65–150
60–120
70–100
Zdroj: Grafton Recruitment 2021, hrubá mzda v tisících korun za měsíc včetně bonusů
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Praha a STČ kraj
120–250
60–90
35–50
40–150
70–150

2020
Brno a JM kraj
100–200
40–70
30–40
40–100
55–90

Ostrava a MSZ kraj
80–130
40–50
28–35
30–90
50–85

Naproti tomu nejnižší mzdy v IT
tradičně náleží specialistům technické
podpory prvního stupně. Ti si v Praze
vydělají 35–50 000 Kč, v regionech
pak 30–40 000 Kč. Nejnižší mzdu
pobírají tito specialisté na Olomoucku,
kde jejich finanční ohodnocení klesá
i pod 30 tisíc.

Kyberbezpečnost v kurzu
Asi nejhůř se firmám daří obsazovat
seniorní role v oblasti bezpečnosti,
stále větší nedostatek je i Java Developerů. Přibývá také pozic, které kombinují technické znalosti a zkušenosti
s měkkými dovednostmi, například
schopností práce v týmu, uměním
komunikace či dovedností vysvětlit
laikům složité IT řešení. „V souvislosti
s rostoucí hrozbou kybernetických
útoků se zvyšuje zájem o specialisty
na bezpečnost. Jejich mzdy začínají
v Praze na 45 000 Kč u konzultantů
a analytiků a končí až na 160 000 Kč
u architektů bezpečnostní infrastruktury a 180 000 Kč u manažerů
IT bezpečnosti,“ vyjmenovává Malo.
Poptávka je dle něj vysoká i v případě
inženýrů strojového učení, kteří si
díky vysokému zájmu o jejich služby
a nízkému počtu uchazečů mohou
v závislosti na regionu vydělat mezi
40 a 130 000 Kč. V Praze a ve Středočeském a Jihomoravském kraji pak
firmy často poptávají i odborníky na
cloudové technologie. Konzultanti, administrátoři a architekti cloudu si zde
měsíčně přijdou na 50–160 000 Kč.

Příplatky za jazyk
Stále důležitější roli hrají IT pozice
také v oboru podnikových služeb,
který se během posledních několika
let stal významnou součástí českého
pracovního trhu. Centra podnikových
služeb mají zájem o zaměstnance
s dobrou jazykovou vybaveností.
Podle údajů oborové asociace ABSL
tvoří IT experti plných 37 % všech
zaměstnanců tohoto sektoru.
Na většině pozic si uchazeči mohou
polepšit až o 7 000 Kč, pokud ovládají
nedostatkové cizí jazyky, k nimž patří
němčina, holandština, francouzština
a skandinávské jazyky.
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