Důležité INFORMACE
Pokud si u nás vyberete práci na hlavní pracovní poměr (HPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ), mzda, kterou uvádíme je vždy
v hrubém. Z Vašeho výdělku nad 2499 Kč se podle zákona musí odvádět sociální (6,5%) a zdravotní pojištění (4,5%), celkem tedy 11% (tudíž
se Vám i brigáda započítává do výpočtu důchodu). Na začátku nového roku si u nás můžete vyzvednout potvrzení o příjmech za
předcházející rok.
Co je prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti (růžový formulář)?
Jedná se o prohlášení, kterým nárokujete uplatnění slevy na dani z příjmu. Toto prohlášení smíte podepsat v jednom měsíci pouze u
jednoho zaměstnavatele. Od roku 2008 si můžou slevu na dani z příjmu uplatnit také starobní důchodci. Nesmí jej podepsat lidé, kteří si u
nás pouze přivydělávají, tudíž mají své zaměstnání (uplatňují ho tam, kde mají větší výdělek). Ostatní (studenti, částečně nebo plně invalidní
důchodci, lidé na úřadu práce) ho smí podepsat v případě, že ho daný měsíc nepodepsali jinde.
Základní sleva na dani na poplatníka činí 2070,- Kč měsíčně. Studenti mladší 26 let mají navíc nárok na slevu na dani ve výši 335,-Kč
měsíčně (musí se donést platné potvrzení o studiu). Nárok na další slevy mají například poživatelé invalidních důchodů (210-1345,-Kč) –
musí donést rozhodnutí, od kdy jim byl přiznán důchod, dále daňové zvýhodnění na dítě 890,-Kč (čestné prohlášení o tom, že není
uplatňována sleva u jiného zaměstnavatele – rodná čísla dětí).
Zaměstnavatel, u něhož zaměstnanec neuplatňuje slevu na dani, srazí zaměstnanci z příjmu:
• pokud měsíční příjem nepřesáhne 5.000,- Kč - srážkovou daň ve výši 15 %
• pokud měsíční příjem přesáhne 5.000,- Kč - zálohu na daň ve výši 15%
Veškeré ZMĚNY, které chcete provést, musí být oznámeny písemně - zápisem do prohlášení, dopisem, e-mailem, formuláře k vyzvednutí u
nás v kanceláři) nejpozději do konce měsíce, za nějž má být změna provedena.
Samoplátci (lidé, kteří nejsou nikde evidování) si za normálních podmínek platí pojištění sami. POZOR, pokud u nás uzavřete DPČ nebo HPP,
jsme povinni za Vás pojištění odvádět MY, tudíž Vy si ho platit individuálně nemusíte.
Pokud je člověk v předčasném důchodu, nesmí pracovat na DPČ !!! (U nás je možnost v předčasném důchodu pracovat pouze pro firmy,
kde uzavíráte dohodu o provedení práce – Balino, A-Pack, Prospecto).
Uchazeči o zaměstnání, kteří jsou evidováni na ÚP: Podpora v nezaměstnanosti nebude poskytována uchazečům o zaměstnání, kteří ke
dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, vykonávají tzv. nekolidující zaměstnání. Podpora v nezaměstnanosti tak
nebude poskytována po dobu trvání právního vztahu, na jehož základě uchazeč o zaměstnání vykonává činnost na základě pracovního nebo
služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, tj. 4000 Kč hrubého.
Doba pro vyplácení peněz

VYPLÁCENÍ ZÁLOH
Pondělí - Pátek

8:15-11:00 hod

15:00-17:45 hod

SAMOPLÁTCŮM ZÁLOHY NEVYPLÁCÍME z důvodu odvodu povinné minimální částky na zdravotním pojištění 1080,- Kč!!!
Firma Toptrans: záloha se vyplácí vždy v pátek - 50% odpracovaného z předchozích dnů od čtvrtka do středy
Prospecto, Balino - nesepisuje se žádná smlouva, tu uzavírají brigádníci přímo ve firmě, kde se práce vykonává (my pouze vyplácíme mzdu
za tyto firmy v naší provozovně na základě dohody s těmito společnostmi) – sepisují s firmou dohodu o provedení práce.
Výplata (doplatek) – vždy se vyplácí jednou měsíčně za předcházející měsíc, peníze posíláme na účet, pokud si chcete peníze vybrat
osobně, je vždy určen jeden den v měsíci, kdy je to možné. Peníze na účet jsou posílány s větším časovým předstihem oproti možnosti
výplaty v hotovosti.

Pokud jste si Vaši mzdu nestihli vyzvednout v řádném výplatním termínu, bude Vám zaslána na účet!

POHOTOVOST: na mobilní číslo 604 376 770 volejte Po-Ne, také svátky 08-18:00 hod (Pokud Vám nás zaměstnanec telefon nezvedá,
zašlete SMS). V případě, že se nemůžete dostavit na brigádu z důvodu nemoci, je potřeba se omluvit hodinu před nástupem na směnu a
poté do 2 pracovních dnů doručit potvrzení od lékaře. Pokud se nemůžete dostavit na brigádu z jakýchkoli jiných důvodů, je potřeba se
omluvit 24 hodin před nástupem na směnu.
U prací, kde je vyžadován zdravotní průkaz a u prací s hmotnou odpovědností je potřeba se omluvit 72 hodin před nástupem na směnu.
Pokud tak neučiníte, dáme Vám k úhradě škodu, kterou nám vyúčtuje uživatel v případě nedostavení se na směnu.
Provozní doba: v kanceláři nás najdete od pondělí do pátku v termínu 8-18:00 hodin. Polední přestávku máme 11-13:00 hodin. O víkendu
nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 604 376 770 (nejsme v kanceláři). Pokud dostanete nabídku práce o víkendu a nemáte s námi
sepsanou smlouvu, je možnost jít na brigádu a smlouvu sepsat zpětně k danému datu. Je ovšem nutné upozornit pracovníka agentury na
to, že práce byla vykonána bez příslušné smlouvy a zpětně ji sepsat.
Zasílání nabídek formou SMS nebo emailem: tyto nabídky jsou zasílány na Vaše přání. Jsou zcela nezávazné a ZDARMA. V případě, že Vás
nějaká nabídka zaujme, musíte nás kontaktovat a brigádu si tzv. ZAREZERVOVAT. Při rezervaci musíte uvést jméno, příjmení, telefonní
kontakt a termín, do kdy si chcete brigádu zarezervovat (termín a hodinu). Aktuální nabídky brigád naleznete také na našich webových
stránkách www.unijob.cz.

