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Kod

Nazwa

Centr. koszt.

Średnia płaca godzinowa do
celów prawa pracy

Płaca zasadnicza

Zákl.př.THP

Str: 1
Etat

Zákl.př.Děl

PPÚ

Odpracované hodiny ve VO
Już odpracowane godziny w Okresie Wyrównawczym

Okr.

Ilość

Stawka

SKŁADNIKI CZASOWE
/841 Plac.nepřítomnosti -płatne przeszkody w pracy
/846 Nepl. nepřítomnosti - choroba, nieobecność nieusprawiedliwiona, bezpł. urlop, opieka nad członkiem rodz.
/850 Fond prac.doby - ilość godzin w funduszu w miesiącu
/851 Odprac.hodiny - odpracowane godziny
/852 Přesčasové hodiny - odpracowane godziny nadliczbowe
WYNAGRODZENIA BRUTTO
0100 / 0101 / 0200 Pevná měsíční mzda - stałe wynagrodzenie miesięczne pracownika
0150 / 0151 Přípl. Za druh práce - dodatek za rodzaj pracy
0160 / 0161 Příplatek za vedení - dodatek funkcyjny (D)
0170 / 0171 Příplatek za přítomn - dodatek za obecność (D)
0181 Příplatek za 12h smě - dodatek za 12-godzinowe zmiany
0191 Kompetenční příplatek - dodatek kompetencyjny
0220 Prémie dlouhodobé - bonus za pełne wykorzystanie funduszu czasu pracy (THP)
0230 Mzda za vedení - dodatek funkcyjny (THP)
0240 Příplatek za druh pr - dodatek za rodzaj pracy
0300 / 0350 Přesčas.mzda-prac.de - wynagrodzenie za godz. nadliczbowe w dniu roboczym
0310 / 0360 Přesčas.mzda-sobota - wynagrodzenie za godz. nadliczbowe w sobotę
0320 / 0370 Přesčas.mzda-neděle - wynagrodzenie za godz. nadliczbowe w niedzielę
0375 Přesčas.mzda - Svát - wynagrodzenie za godz. nadliczbowe w święta
0411 / 0461 Př.přesčas 28%- po-p - dodatek za godz. nadliczbowe w dniu roboczym
0412 / 0462 Př.přesčas 28%- so D/T - dodatek za godz. nadliczbowe w sobotę
0421 / 0471 Př.přesčas 40%-neděl - dodatek za godz. nadliczbowe w niedzielę
0500 Příplatek za pohotov - dodatek za gotowość do pracy
0510 / 0515 Přípl.práce ve sváte - dodatek za pracę w święta
0516 Př.přesčas 40%- svát - dodatek za godz. nadliczbowe w święta
0530 Přípl.práce v noci - dodatek za pracę w nocy
0540 / 0545 Přípl.práce v sobotu - dodatek za pracę w sobotę
0550 / 0555 Přípl.práce v neděli - dodatek za pracę w niedzielę
0565 Flexibilita 10% - dodatek za dyspozycyjność
0580 Věrnostní příplatek - dodatek lojalnościowy wg Układu Zbiorowego
0590 Příp. za nepř. provo - dodatek za pracę w ruchu ciągłym
0598 Nep. příjem Doprava - przychody niepieniężne Transport
0599 Nepeněžní příjem - pozostałe przychody niepieniężne
0600 / 0610 Náhrada svátek D/THP - wynagrodzenie za święto
2000 Přek. v práci zák.-pr - przeszkody w pracy płatne wg średniego zarobku
2020 Přek.DarKrev.-průměr - krwiodawstwo płatne wg średniego zarobku
2100 Dovol.akt.rok. - wynagrodzenie za wykorzystany urlop
2202 / 2204 / 2206 / 2211 Mimořádné odměny - premie nadzwyczajne
2209 / 2290 Výk. odměna - premia za wyniki
2260 Roční odměny - premie roczne
PODSTAWA WYMIARU I POTRĄCENIA
/101 Hrubá mzda - całkowite wynagrodzenie brutto pracownika
/102 Vym.zákl.ZP - podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne
/103 Vym.zákl.SP - podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
/106 VZ daň Z.měsíční - podstawa wymiaru do opodatkowania zaliczkowego miesięcznie
/265 Daňový bonus na děti - bonus podatkowy na dzieci
/26D Důchodové spoření ZC - oszczędzanie na fundusz emerytalny pracownika - III filar
/271, /272 Penzij.poj.ZL - dodatek pracodawcy na ubezpieczenie emerytalne
/352 ZP podíl ZC ZC - ubezpieczenie zdrowotne pracownika w przypadku urlopu bezpłatnego
/43P Daň.zvýh.Děti / 43M-N - ulga podatkowa na dzieci
/451 Superhrubá mzda 2008 - wynagrodzenie superbrutto
/46A Sleva na dani ČID - ulga podatkowa częściowa renta inwalidzka
/46B Sleva na dani ID - ulga podatkowa renta inwalidzka
/46C Sleva na dani ZTP-P - ulga podatkowa szczególnie niepełnosprawny
/46D Sleva na dani student - ulga podatkowa student
/46X Sleva na dani základní - ulga podatkowa na podatnika
/550 Čistý příjem - miesięczne wynagrodzenie netto pracownika
PODATKI I SKŁADKI UBEZPIECZENIOWE

Kwota

/350 ZP podíl ZC - ubezpieczenie zdrowotne za pracownika
/360 SP podíl ZC - ubezpieczenie społeczne za pracownika
/362 Důchodové spoření Z - oszczędności na fundusz emerytalny pracownik
/401 Daň měsíční zálohová - miesięczny podatek zaliczkowy za pracownika
/417 Neuplat.daň.sleva po. - niezastosowana ulga podatkowa podatnika
ZASIŁKI CHOROBOWE
3400 - 3458 Nemoc Dávky / ND / NP/PU - zasiłki chorobowe
POTRĄCENIA
4006 Doprava - příspěvek - dodatek pracodawcy na transport
4201 Pracovní cesta tuzem - wyjazd służbowy krajowy
4202 Pracovní cesta zahra - wyjazd służbowy zagraniczny
5002 Srážka - stravenky - potrącenie lub zwrot za dietę lub kupony żywniościowe
5004 Srážka - způsobená š - potrącenie spowodowane szkodą
5006 / 5008 / 5020 / 5106 / 5108 / 5120 Srážka - doprava - potrącenie za transport
5007 Srážka - mobil - potrącenie za usługi telefoniczne
5011 Mimořádná záloha/odm - nadzwyczajna zaliczka na wynagrodzenie
5013 Srážka - ZP ZC za ZL - ubezpieczenie zdrowotne za urlop bezpłatny
5023 Multisport - potrącenie za korzystanie z usługi Multisport
6017 - 6029 PF - ZC - dodatek pracownika na fundusz emerytalny
6055 - 6062 Exek. - Egzekucja
6070 Odbory - srážka 1% - dodatek od związków zawodowych
6081 - 6085 PF ZC - dodatek pracownika na fundusz emerytalny
6117 - 6185 3P PF ZC - III filar funduszu emerytalnego - pracownik
II CZĘŚĆ WYNAGRODZENIA
/557 Dobírka HOTOVĚ - wynagrodzenie do wypłaty

