Zaměstnání
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Zápočtový a Evidenční list

Není mzda jako plat.
Znáte rozdíl?
Myslíte si, že plat a mzda je jedno a
to samé? Omyl! Je mezi nimi několik podstatných rozdílů.
Jediné společné mají to, že mzda i
plat se poskytují podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, dle
obtížnosti pracovních podmínek, dle
pracovní výkonnosti a dosahovaných
pracovních výsledků. Více se dočteme
např. na webech finance.cz nebo wikipedie.

Plat

Platem jsou odměňování zaměstnanci státu, územních samosprávných
celků (krajů a obcí), státních fondů či
příspěvkových a rozpočtových organizací. Mohou to být tedy i učitelé, policie, vojsko, hasiči, lékaři a zdravotní
sestry ve většině nemocnic nebo sociální pracovníci, pečovatelky či zaměstnanci v kultuře...
Výše platu je stanovena dle tzv. platového tarifu. Ten se skládá z platové
třídy a platového stupně. Platová třída definuje, co zaměstnanec dělá a jak
je to náročné. Platový stupeň záleží na
odpracovaných letech a dosažené praxi. Celkem je dvanáct platových stupňů a šestnáct platových tříd. Jednotlivé
podmínky neurčuje zákon ale nařízení
vlády ČR.
K platu se ještě přičítají příplatky. Na
rozdíl od mzdy, která u prémií a odměn

teoreticky nemá žádný strop, tak příplatky jsou omezeny. Je celkem pět druhů příplatků a to osobní (až do 50%),
za vedení (až 60%), za noční práci (až
20% hodinového výdělku), za práci o
víkendech (25%), za rozdělenou směnu (30%).
Existují však i mimořádné odměny, které se vyplácí ve zvláštních případech. Třeba když jsou kladeny velmi vysoké nároky na pracovníka, které
mohou způsobit i újmu na zdraví. Zde
zaměstnavatel určuje jejich výši dle svého uvážení.

Při skončení pracovního poměru nebo
ukončení dohody o pracovní činnosti
žádejme po zaměstnavateli dva dokumenty. Zápočtový list a Evidenční list. Je
to jeho povinností.
Zápočtový list (ZL) budeme potřebovat pro svého nového zaměstnavatele,
kam nastupujeme. Bez ZL se také neobejdeme, pokud se budeme jako uchazeč o zaměstnání registrovat na úřadu

práce. Doklad po nás bude chtít i Česká
správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
při žádosti o důchod.
Evidenční list důch. pojištění bychom
si také měli dobře uschovat. Zaměstnavatel má sice povinnost jeho originál za
nás odeslat ČSSZ, ale občas může věc
z různých důvodů uváznout. Mohlo by
se i stát, že zaměstnavatel za nás neodvede pojistné.
-lko-

Mzda

Mzda je peněžní odměnou ve firmě
či podniku a jsou jí za vykonanou práci odměňováni zaměstnanci v soukromém sektoru.
U mzdy je čistě na zaměstnavateli,
jakou zvolí formu. Suma na naše měsíční živobytí se většinou skládá ze základní mzdy, náhrady mzdy a výkonnostní
složky.
Pevná složka bývá někdy označována jako paušální. Pohyblivou složkou
mohou být různé prémie a odměny.
Třeba za přesčasy, práci v noci, o svátcích, víkendech a pak za práci v takzvaném ztíženém pracovním prostředí.
Dále je to osobní ohodnocení. Samotné prémie jsou vyjadřovány procenty a
jejich účel je čistě motivační.
-lko-

DO NAŠEHO KOLEKTIVU PŘIJMEME:

PRODAVAČKU/ŠVADLENU
JAKÉ POŽADAVKY
JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ?
- vyučení v oboru švadlena
výhodou nebo praxe v oboru
švadlena min. 1 rok

KTERÉ VLASTNOSTI
U NÁS UPLATNÍTE?
- komunikativnost a příjemné
vystupování,

- získáte stabilní práci

- spolehlivost, smysl pro detail

- mzda odpovídající
dosahovaným výsledkům
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PROČ SE VÁM U NÁS
BUDE LÍBIT?

- příjemný pracovní kolektiv

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?
VÍCE INFORMACÍ K POZICI
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