
8) Odměňování zaměstnanců
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Mzda

• Za vykonanou práci náleží odměna ve formě mzdy (x 109/3 ZP)
• Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované

zaměstnavatelem zaměstnanci za práci
• Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem Zcům u Ztele stejná

mzda, plat nebo odměna z dohody
• Mzda se sjednává ve smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním

předpisem anebo určuje mzdovým výměrem
• Mzda musí být sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce,

za kterou má tato mzda příslušet
• Ztel je povinen v den nástupu do práce vydat Zci písemný mzdový výměr, který obsahuje

údaje o způsobu odměňování, o termínu a místě výplaty mzdy, jestliže tyto údaje
neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis.

• Dojde-li ke změně skutečností uvedených ve mzdovém výměru, je zaměstnavatel povinen
tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá
účinnosti
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Mzda

• Mzda a plat se poskytují podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti
práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti
a dosahovaných pracovních výsledků.
• Složitost, odpovědnost a namáhavost práce: vzdělání a praktické znalosti,

dovednosti potřebné pro výkon, organizační a řídící náročnost, míra odpovědnost
za zdraví, škodu a bezpečnost a podle fyzické, smyslové a duševní zátěže a
působení negativních vlivů práce

• Pracovní podmínky: obtížnost pracovních režimů vyplývající z rozvržení pracovní
doby, škodlivost a obtížnost daná působením negativních vlivů pracovního
prostředí a rizikovost pracovního prostředí

• Pracovní výkonnost: intenzita a kvalita prováděné práce, pracovních schopností a
pracovní způsobilosti

• Výsledky práce: se posuzují podle množství a kvality
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Minimální mzda

• Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v
základním pracovněprávním vztahu podle zákoníku práce.
• Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda
• Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas,

příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním
prostředí a za práci v sobotu a v neděli

• Výši minimální mzdy stanoví vláda nařízením ve výši alespoň 7.955
Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu

• NV 567/2006 Sb.
• 14.600 Kč za měsíc (40 hodin týdně)
• 87,30 Kč za hodinu
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Minimální mzda

• Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, je
zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek

• a) ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a
příslušnou minimální měsíční mzdou nebo ve výši rozdílu mezi mzdou
připadající na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou minimální hodinovou
mzdou; použití hodinové nebo měsíční minimální mzdy se sjedná, stanoví
nebo určí předem, jinak se pro účely doplatku použije minimální hodinová
mzda,

• b) k platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a
příslušnou minimální měsíční mzdou, nebo

• c) k odměně z dohody ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající na 1
hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou.
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Zaručená mzda

• Zaručenou mzdou je mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo
podle tohoto zákona, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru nebo
platového výměru

• Nedosáhne-li mzda nebo plat bez mzdy nebo platu za práci přesčas,
příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním
prostředí a za práci v sobotu a v neděli příslušné nejnižší úrovně zaručené
mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek

• a) ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou
nejnižší úrovní zaručené měsíční mzdy, nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající
na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou hodinovou sazbou nejnižší úrovně zaručené
mzdy; pro účely doplatku se použije nejnižší úroveň hodinové mzdy, jestliže se
předem nesjedná, nestanoví nebo neurčí použití nejnižší úrovně zaručené měsíční
mzdy, nebo

• b) k platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou
nejnižší úrovní zaručené mzdy
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Zaručená mzda

Skupina prací
Nejnižší úroveň zaručené mzdy

v Kč za hodinu v Kč za měsíc
1. 87,30 14 600
2. 96,30 16 100
3. 106,40 17 800
4. 117,40 19 600
5. 129,70 21 700
6. 143,20 24 000
7. 158,10 26 500
8. 174,60 29 200.
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Zaručená mzda
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• 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 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.

• 4. skupina prací: Odborné práce konané s ucelenými samostatnými systémy s případným členěním na dílčí subsystémy a s vazbami
na další systémy. Zajišťování širšího souboru odborných prací s rámcově stanovenými vstupy a způsobem vykonávání a vymezenými
výstupy, které jsou organickou součástí širších procesů (dále jen "odborné specializované práce"). Usměrňování a koordinace
jednoduchých odborných prací. Práce v rámci komplexních systémů s vnitřním členěním na ucelené subsystémy s úzkými vazbami
na další systémy a s vnitřním členěním i mimo rámec organizace.

• Psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení úkolů, kde jsou rovnoměrně zastoupeny konkrétní a abstraktní jevy a procesy
různorodého charakteru. Nároky na aplikační schopnosti a přizpůsobivost různým podmínkám, na logické myšlení a určitou představivost.
Vysoká náročnost na identifikaci velmi malých detailů, znaků nebo jiných zrakově důležitých informací a zvýšené nároky na vestibulární aparát.
Nadměrné zatížení velkých svalových skupin v extrémních pracovních podmínkách.



Zaručená mzda
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• 5. skupina prací: Odborné specializované práce, ve kterých je předmětem komplexní samostatný systém složený z několika dalších
sourodých celků nebo nejsložitější samostatné celky. Koordinace a usměrňování odborných prací. Zajišťování komplexu činností s
obecně vymezenými vstupy, rámcově stanovenými výstupy, značnou variantností způsobu řešení a postupů a specifickými vazbami
na široký okruh procesů (dále jen "systémové práce"). Předmětem práce je komplexní systém složený ze samostatných
různorodých systémů se zásadními určujícími vnitřními a vnějšími vazbami. Koordinace a usměrňování odborných specializovaných
prací.

• Zvýšená psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení soustavy úkolů, kde jsou více zastoupeny abstraktní jevy a procesy, s nároky na
poznávání, chápání a interpretaci jevů a procesů. Vysoké nároky na paměť, flexibilitu, schopnosti analýzy, syntézy a obecného srovnávání.
Vysoké nároky na vestibulární aparát. Mimořádná zátěž nervové soustavy.

• 6. skupina prací: Systémové práce, jejichž předmětem činnosti jsou dílčí obory činností se širokou působností. Komplex
systémových činností s variantními obecnými vstupy, rámcově stanovenými výstupy a předem nespecifikovanými způsoby a
postupy se širokými vazbami na další procesy (dále jen "systémové specializované práce"), kde jsou předmětem obory činnosti
složené ze systémů s rozsáhlými vnějšími a vnitřními vazbami.

• S výkonem prací je spojena značná psychická námaha vyplývající z velké složitosti kognitivních procesů a vyššího stupně abstraktního myšlení,
představivosti, generalizace a z nutnosti rozhodování podle různých kriterií.

• 7. skupina prací: Systémové specializované práce, jejichž předmětem činnosti je soubor oborů nebo obor s rozsáhlou vnitřní
strukturou a vnějšími vazbami. Komplexní koordinace a usměrňování systémových prací. Činnosti s nespecifikovanými vstupy,
způsoby řešení a velmi rámcově vymezenými výstupy s velmi širokými vazbami na další procesy, tvůrčí rozvojová a koncepční
činnost a systémová koordinace (dále jen "tvůrčí systémové práce"). Předmětem je soubor oborů nebo obor s rozsáhlým vnitřním
členěním a s četnými vazbami na další obory a s působností a dopadem na široké skupiny obyvatelstva nebo souhrn jinak
náročných oborů. Koordinace a usměrňování systémových specializovaných prací.

• Objevování nových postupů a způsobů a hledání řešení netradičním způsobem. Přenos a aplikace metod a způsobů z jiných odvětví a oblastí.
Rozhodování v rámci značně kombinovatelných spíše abstraktních a různorodých jevů a procesů z různých odvětví a oborů.

• Vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení.

• 8. skupina prací: Tvůrčí systémové práce, kdy předmětem je odvětví jako soubor vzájemně provázaných oborů nebo nejnáročnější
obory zásadního významu. Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsobem řešení i výstupy s možnými vazbami na celé spektrum
dalších činností, kde jsou předmětem jednotlivé vědní obory a disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější systémy.

• Velmi vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení ve vysoce abstraktní rovině při značné variabilitě a
kombinovatelnosti procesů a jevů a na schopnosti nekonvenčního systémového nazírání v nejširších souvislostech.



Další složky mzdy

• Odměna za pracovní pohotovost (10 % PMV)
• Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas (25 % PMV)
• Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek (100 % PMV)
• Mzda za noční práci (+ 10 % PMV)
• Mzda a příplatek za práci ve ztíženém prac. prostředí (alespoň 10 %)
• Mzda za práci v sobotu a v neděli (alespoň 10 %)
• Doplatek ke mzdě do výše PMV za převedení dle § 139/1 ZP

• Zdravotní důvody, nejvyšší úroveň expozice, povětrnostní vlivy, odstávka
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Naturální mzda

• Naturální mzdu může Ztel poskytovat jen se souhlasem Zce a za
podmínek s ním dohodnutých, a to v rozsahu přiměřeném jeho potřebám

• Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vyplatit v penězích mzdu nejméně
ve výši příslušné sazby minimální mzdy (§ 111) nebo příslušné sazby
nejnižší úrovně zaručené mzdy (§ 112)

• Jako naturální mzda mohou být poskytovány výrobky, s výjimkou lihovin,
tabákových výrobků nebo jiných návykových látek, výkony, práce nebo
služby

• Výše naturální mzdy se vyjadřuje v peněžní formě tak, aby odpovídala
ceně, kterou Ztel účtuje za srovnatelné výrobky, výkony, práce nebo
služby ostatním odběratelům, obvyklé ceně, nebo částce, o kterou je
úhrada Zce za výrobky, výkony, práce nebo služby poskytnuté Ztelem nižší
než obvyklá cena
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Konto pracovní doby

• Stálá měsíční mzda ve výši alespoň 80 % PMV
• Případně stálá mzda ve výši 85 % PMV (§ 86/4 ZP) – započtení přesčasů

• Na účtu mzdy Zce se vykazuje:
• stálá mzda zaměstnance
• dosažená mzda zaměstnance za kalendářní měsíc, na kterou mu vzniklo právo podle konta

pracovní doby
• Za vyrovnávací období přísluší zaměstnanci mzda ve výši součtu vyplacených

stálých mezd. Jestliže po uplynutí tohoto období nebo po skončení pracovního
poměru je souhrn práva na dosaženou mzdu vyšší, je Ztel povinen doplatit Zci
rozdíl.

• Stálá mzda se poskytne zaměstnanci za pracovní dobu rozvrženou
zaměstnavatelem v příslušném kalendářním měsíci. Stálá mzda zaměstnanci
přísluší v plné výši i tehdy, jestliže zaměstnavatel v příslušném kalendářním
měsíci pracovní dobu nerozvrhne. Za dobu rozvrženou zaměstnavatelem
zaměstnanci, po kterou tento zaměstnanec nepracuje, stálá mzda nepřísluší.
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Plat

• Plat náleží zaměstnancům dle § 109/3 ZP (státní zaměstnanci)
• Určení a sjednání platu, platové tarify
• Příplatek za vedení 5 – 60 %
• Příplatek za noční práci 20 %
• Příplatek za práci v sobotu a neděli 25 %
• Plat nebo náhradní volno za práci přesčas (25 – 50 %)
• Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí (alespoň 5 %)
• Zvláštní příplatek – neurotická zátěž
• Příplatek za rozdělenou směnu (30 %)
• Osobní příplatek (až do výše 50 % / 100 % platového tarifu)
• Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah
• Specializační příplatek pedagogického pracovníka
• Odměna za zvládnutí mimořádného úkolu a cílová odměna za zvládnutí předem připraveného úkolu
• Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek (100 %)
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Odměňování zaměstnanců

• Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v
kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo
zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku.
• Pravidelný termín výplaty mzdy nebo platu musí být sjednán, stanoven nebo

určen v rámci tohoto období

• Mzda, plat a jejich jednotlivé složky stanovené, sjednané nebo určené za
hodinu práce přísluší zaměstnanci i za zlomky hodin, které odpracoval v
období, za které se mzda nebo plat poskytuje.

• Zaměstnavatel je povinen vyplatit zaměstnanci před nastoupením
dovolené mzdu nebo plat splatný během dovolené, připadne-li termín
výplaty na období dovolené, pokud se se zaměstnancem nedohodne na
jiném dnu výplaty
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Odměňování zaměstnanců

• Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vyplatit zaměstnanci na jeho
žádost mzdu nebo plat za měsíční období, na které mu vzniklo právo, v den skončení
pracovního poměru

• Mzdu nebo plat je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplácet v zákonných penězích
• Mzda nebo plat se vyplácí v pracovní době a na pracovišti, nebyla-li dohodnuta jiná

doba a jiné místo výplaty
• Na základě dohody se Zcem je Ztel povinen při výplatě mzdy nebo platu, popřípadě jiných

peněžitých plnění ve prospěch Zce, po provedení případných srážek ze mzdy nebo z platu podle
tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu zaplatit částku určenou Zcem na svůj náklad a
nebezpečí na jeden platební účet určený zaměstnancem, a to nejpozději v pravidelném termínu
výplaty mzdy nebo platu, pokud se zaměstnancem písemně nesjedná pozdější termín.

• Při měsíčním vyúčtování mzdy nebo platu je Ztel povinen vydat Zci písemný doklad
obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy nebo platu a o provedených srážkách

• Na žádost Zce předloží Ztel doklady, na jejichž základě mzdu nebo plat vypočetl.
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