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Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. 

Téměř každý člověk touží být v práci úspěšný – touží pracovně se uplatnit. 

V průběhu studia si mladý člověk osvojuje znalosti a dovednosti potřebné pro 

povolání, které si vybral. Povolání je činnost vykonávaná jako zaměstnání, 

profese. Mladý člověk se může vyučit například kuchařem, číšníkem, švadlenou 

či zedníkem. Někdy může hrát roli i rodinná tradice. 

Způsobilost k výkonu povolání dokládá výuční list. Ten obdrží student po 

úspěšném absolvování studia a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky. 

Člověk vždy nemusí vykonávat povolání, na které se ve škole připravoval. Může 

být zaměstnán v jiném oboru. Na rozdíl od povolání je zaměstnání činnost, 

kterou člověk opravdu vykonává a za kterou dostává mzdu. Někdy se stane, že 

člověk povoláním kuchař je z různých důvodů zaměstnán například jako 

prodavač. Důvody mohou být různé: nemohl najít uplatnění ve svém oboru, 

přestěhoval se do jiného města za životním partnerem nebo měl jiné osobní 

důvody.  
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Také se může stát, že mladý člověk až po vystudování koly zjistí, že ho zvolený 

obor nebaví nebo že ho vykonávat nemůže. I když nastane tato situace, nic není 

ztraceno. Mladý člověk se musí pružně přizpůsobit jak trhu práce, tak 

osobnostnímu vývoji a případným dalším podmínkám – děti, změna bydliště. 

Umožňuje mu to systém celoživotního vzdělávání, rekvalifikačních kursů a 

dálkového studia. Tak lze získat potřebnou kvalifikaci a najít vhodné pracovní 

uplatnění.  

I když člověk právě nevykonává práci, po které toužil, měl by si uvědomit, že 

každá práce je potřebná a důležitá. Společnost potřebuje lidi všech povolání.  

 

Předpoklady pro výkon povolání: 

- Zdravotní- potvrzení o vstupní lékařské prohlídce 

 

- Kvalifikační – způsobilost k určité práci 

                     – pouze způsobilost zdravotní – uklízečka, pomocný dělník 

                      - zaučení - montážní práce  - doklad o kvalifikaci  

                     – řidičský průkaz – řidiči autobusu, nákladních aut 

                      - vyučení – výuční list – zámečník, zedník, kuchař, instalatér, 

kadeřnice 

                      - středoškolské vzdělání – maturitní zkouška – technik, účetní 

                     – vysokoškolské vzdělání – ukončeno státní závěrečnou 

zkouškou a vydáním   

                                                                     diplomu  - lékař, učitel, právník 

 

Nekvalifikovaná práce je patně placená. 
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- Osobní předpoklady – spolehlivost, přesnost, dochvilnost, smysl pro 

spolupráci, schopnost pracovat v kolektivu 

Hledá-li někdo zaměstnání, má dvě možnosti: buď samostatně podnikat, nebo 

pracovat jako zaměstnanec pro zaměstnavatele za mzdu. Člověk musí umět 

uplatnit své pracovní dovednosti na trhu práce. 

 

 

Podnikání 

Je kromě zaměstnaneckého poměru dalším způsobem, jak získat peníze 

k obživě. 

Podnikání znamená, že člověk provádí nějakou pracovní činnost na vlastní 

zodpovědnost a s vlastním rizikem. Podnikání musí být činnost soustavná a 

dlouhodobá. 

Podnikat lze v různých oborech lidské činnosti: 

-výroba – textilní, potravinářská, oděvní, zemědělská, stavební 

-obchod – nákup a prodej zboží 

- doprava – lidí i materiálu 

- služby – peněžní, kulturní, sociální, zdravotní, vzdělávací 

 

Podmínky pro zahájení a provozování podnikání stanovuje stát. Stát tím chrání 

životy, zdraví, majetek a zájmy zákazníků před neodbornými, nezkušenými a 

nepoctivými podnikateli.  

Podnikatelé musejí dodržovat zákony, které se podnikání týkají: musejí odvádět 

daně, vést účetnictví, dodržovat hygienické a bezpečnostní předpisy. Pokud má 

podnikatel zaměstnance, má vůči nim povinnosti uvedené v zákoníku práce. 
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Zda podnikatel plní své povinnosti, kontroluje stát. Kontrolu provádějí finanční 

úřady, živnostenské úřady. 

Kdo chce být v podnikání úspěšný, musí nejen dodržovat platné zákony, ale 

musí si získat důvěru svých zákazníků. Je ctí podnikatele plnit své závazky vůči 

zákazníkům dobře – vyrábět kvalitní zboží, provádět kvalitní služby, dodržovat 

dohodnuté termíny, nepředražovat zboží, vycházet zákazníkům vstříc, obsloužit 

je podle jejich přání, chovat se zdvořile, ochotně a přívětivě. 

Formy podnikání: 

Podnikání v České republice upravuje obchodní zákoník a zákon o 

živnostenském podnikání. Těmi se musí každý podnikatel řídit. 

Existují dva základní druhy podnikání: 

Živnosti – samostatná pravidelná výdělečná činnost řemeslná, obchodní či jiná, 

povolená státem.  Je to činnost, která přináší obživu. Obvykle ji člověk 

provozuje sám, pod vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost. Jeho výdělek 

je zisk. 

Kdo chce samostatně podnikat, musí podle zákona: 

-být starší 18 let 

-být způsobilý k právním úkonům 

- být bezúhonný 

-požádat živnostenský úřad o povolení 

Živnosti jsou: 

- Ohlašovací- podnikání na základě živnostenského listu 

- Koncesované – podnikání na základě koncesní listiny 

Obchodní společnosti – zde je sdruženo více podnikatelů 
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Odměna za práci 

Za svou práci dostává zaměstnanec od zaměstnavatele mzdu nebo plat. Mzda 

je odměna za vykonanou práci v podnikatelských firmách, plat je odměna za 

práci v nepodnikatelské oblasti.  

Druhy mzdy: 

Mzda úkolová – zaměstnanec je odměňován za splněný úkol – za výrobu 

některé součástky (zná mzdu za jeden kus). Záleží na něm, kolik kusů vyrobí. 

Pracovitým zaměstnancům umožňuje vyšší výdělky. 

Mzda časová – zaměstnanec je odměňován za odpracovanou dobu, nejčastěji 

za jeden měsíc. Odměňování se pak řídí předpisy, které stanovují, jaká mzda 

náleží za určitou dobu. 

Mzda smluvní – používají zaměstnavatelé, kteří potřebují zaplatit dobré 

odborníky.  

 

 

Stát stanovuje minimální mzdu. 
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Složky mzdy, výplata mzdy 

Základní mzdě se říká mzda tarifní. Je to mzda, která zaměstnanci přísluší za 

výkon práce sjednané v pracovní smlouvě. Při stanovení mzdy časové či úkolové 

se nepřihlíží jenom k odpracované době či splnění základního úkolu, ale také 

k výsledkům práce. Výborné výsledky nebo úkol splněny navíc může 

zaměstnavatel ohodnotit prémiemi. 

Kromě toho zaměstnanci dle zákoníku práce náležejí určité příplatky, které jsou 

součástí mzdy. 

Jsou to tyto příplatky: 

-za práci přesčas 

-za práci v noci 

- za práci ve svátek 

- za práci o sobotách a nedělích 

- osobní příplatek 

- příplatek za vedení 

-příplatek za práci ve škodlivém a zdraví nebezpečném prostředí 

-zvláštní příplatek za náročnost práce 

Tyto příplatky se týkají mzdy úkolové a časové.  

Tarifní mzda, všechny příplatky, odměny a prémie tvoří mzdu hrubou. 

Mzdu zaměstnanec obdrží nejpozději v dalším kalendářním měsíci po vykonání 

práce. Termíny výplaty stanová zaměstnavatel, mzda musí být vyplacena na 

pracovišti. Zaměstnanec se může se zaměstnavatelem dohodnout na převodu 

mzdy na bankovní účet. Mzda se vyplácí v penězích. Pouze výjimečně a se 

souhlasem zaměstnance lze poskytnout část odměny za práci ve výrobcích – 
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naturáliích. Tato mzda se nazývá naturální. Nesmějí to být návykové látky a 

alkohol. 

 

Srážky ze mzdy, mzda hrubá a čistá 

Z hrubé mzdy zaměstnavatel odečte srážky určené zákonem. To znamená, že 

každý odvádí ze mzdy určitou část státu. 

Mezi srážky ze mzdy, které jsou povinné pro všechny zaměstnance, patří: 

-záloha na daň z příjmu 

- pojistné na sociální zabezpečení 

-pojistné zdravotního pojištění 

Zaměstnavatel může ze mzdy odečíst další druhy srážek – částky stanovené 

rozhodnutím soudu – výživné. 

Mzda po odečtení těchto srážek se nazývá mzda čistá. Jsou to peníze, které 

zaměstnanec skutečně dostane. 

Zdroj: Občanská výchova pro odborná učiliště II – Septima 2005 


