MZDA A ODVODY
Tady můžete najít důležité informace,
které se týkají mzdy a povinných odvodů ze mzdy.
Pokud některým informacím nerozumíte,
požádejte někoho, komu věříte,
aby Vám je vysvětlil.

Mzda
Mzda je odměna za odvedenou práci.
Mzda jsou většinou peníze.
V pracovní smlouvě nebo dohodě je napsáno,
jaká bude Vaše mzda.
To znamená, kolik peněz za práci dostanete.
Odměna za odvedenou práci nemusejí být jen peníze.
Odměnou za Vaši práci může být třeba i bydlení a jídlo.
V pracovní smlouvě musí být vždycky napsané,
jakou odměnu za svoji práci dostanete.

Mzdový výměr
Je papír, kde je napsáno,
kolik peněz budete za práci dostávat.
Tento list je často součástí pracovní smlouvy.

Povinné odvody
Povinné odvody jsou peníze,
které musíte platit.
Povinné odvody platíte z peněz,
které si vyděláte prací.
Platí je za Vás zaměstnavatel.

Musíte platit:

• Daně
Každý člověk musí platit daně.
Daně jsou peníze, které platíme státu.
Česká republika je náš stát.
Česká republika použije peníze získané z daní
například na to, aby zaplatila policisty,
hasiče nebo lékaře.

• Zdravotní pojištění
Každý člověk také musí platit zdravotní pojištění.
Zdravotní pojištění jsou peníze,
které platíte pojišťovně, u které jste přihlášený.
Když platíte zdravotní pojištění,
znamená to, že jste pojištěný.
Když jste pojištěný,
neplatíte u lékaře nebo v nemocnici,
když jste nemocný nebo máte úraz.

• Sociální pojištění
Sociální pojištění jsou peníze,
které platíme státu.
Když platíte sociální pojištění,
znamená to, že můžete dostat od státu peníze,
když jste nemocní nebo ztratíte práci.
Když platíte sociální pojištění,
budete dostávat důchod,
až budete staří a přestanete pracovat.

Hrubá mzda
Hrubá mzda jsou peníze,
které si prací vyděláte.
Tyto peníze nedostanete všechny.
Z těchto peněz se odečtou daně,
zdravotní pojištění a sociální pojištění.

Čistá mzda
Čistá mzda jsou peníze,
které skutečně za práci dostanete.
Například Petr Omáčka pracuje na plný úvazek,
to znamená 40 hodin za týden.
Za svoji práci má hrubou mzdu 15 000 korun.
Pan Omáčka musí ale zaplatit daně,
zdravotní a sociální pojištění.
Daně, zdravotní a sociální pojištění se odečítají z hrubé
mzdy.
Čistá mzda pana Omáčky je 12 405 korun.
12 405 korun jsou peníze,
které pan Omáčka skutečně dostane za svoji práci.
Když Vám někdo za práci slíbí peníze,
zeptejte se, jestli je to hrubá mzda nebo čistá mzda.
Je důležité vědět, kolik peněz opravdu dostanete.

Výplatní páska
Výplatní páska je papír,
na kterém je napsáno kolik peněz jste dostali za svou práci.
Výplatní pásku dostanete za každý měsíc, který pracujete.
Výplatní páska je potvrzení,
že Vám zaměstnavatel poslal peníze za Vaši práci.
Ve výplatní pásce je napsáno,
kolik máte v tomto roce ještě dovolené.
Ve výplatní pásce je také napsáno,
kolik peněz jste zaplatili státu a pojišťovně.

Kdo vám může pomoci?
Fokus ČR, z.s.
Dolákova 536/24
181 00 Praha 8
tel.: +420 233 553 303
e-mail: info@fokus-cr.cz
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR – poradna
Partyzánská 7
170 00 Praha 7
tel.: +420 266 753 427
e-mail: poradnanrzp@nrzp.cz
Quip, z. ú.
Karlínské náměstí 12
186 00 Praha 8
tel: + 420 221 890 434
e-mail: info@kvalitavpraxi.cz
Rytmus, o.p.s.
Londýnská 81
120 00 Praha 2
tel.: +420 224 251 610
e-mail: rytmus@rytmus.org
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s.
Karlínské náměstí 59/12
186 03 Praha 8
tel.: +420 221 890 436; +420 776 237 799
e-mail: spmp@seznam.cz
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