
Dov. Nárok dni nárok v zmysle ZP Os.číslo

Dov. čerpanie celkom: dni
kumul.čerp.od zač.

kal.roka
Tarifný plat:

k ......................... dni čerpanie dovolenky za daný mesiac

Priemer PPÚ €/hod.

priem.hod.zárobok, ktorým sa 

prepočítava náhrada mzdy za 

dovolenku, nadčas, sviatok, 

dôl.osobné prekážky v práci...

Úväzok:

Org. Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.

Základná mzda hod. €
mzda za odpracovaný čas v danom 

mesiaci
Mimoriadne odmeny

súčet zákonných odvodov do ZP a 

SP a daň za využívanie firemnej 

dopravy (hradí ZĽ)

Daňový bonus €
daňové zvýhodnenie na dieťa, t.j. zákonom 

stanovená suma, o ktorú sa môže znížiť preddavok 

na daň, na každé vyživované dieťa

Nadčas hod. € nadčasové hodiny Životné poist. € poistné, ktoré hradí ZĽ Základ dane €
hrubý zdaniteľný príjem znížený o povinné poistné a 

nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka

Nadčas prípl. hod. € 25 % nadčas.príplatok  Úrazové poist. € poistné, ktoré hradí ZĽ Daň mesačná €
povinná platba na daň, ktorú ZC zaplatí v príslušnom 

kalendárnom mesiaci, vypočíta sa príslušnou %-nou 

sadzbou zo zdaniteľnej mzdy

Práca sobota/práca sobota MIN hod. € príplatok za prácu v sobotu Náhrada PN hod. €
peňažné plnenie, ktoré poskytuje 

ZĽ ZC-ovi počas trvania prvých 10 

dní práceneschopnosti

Ročné zúčtovanie dane €

vykonáva ZĽ  raz ročne  na základe žiadosti ZC-a

Mínusová položka znamená daňový nedoplatok, 

ktorý bude ZC-ovi odčítaný z výplaty. 

Plusová položka znamená preplatok, ktorý bude ZC-

ovi pripočítaný k výplate.

Práca nedeľa/práca nedeľa MIN hod. € príplatok za prácu v nedeľu Platené voľno hod. €
prekážky v práci na strane ZĽ-a, 

darovanie krvi, odvoz manželky do 

pôrodnice a späť...

Čistý príjem €
Hrubý zdaniteľný príjem znížený o povinné poistné, 

o preddavok na daň upravený o daňový bonus

Komp. prípl. hod. €
mesačný príplatok na základe 

zručností zamestnanca
Dovolenka hod. €

čerpanie dovolenky v aktuálnom 

mesiaci
DDP-prísp. € príspevok ZC-a na doplnkové dôchodkové sporenie

Rekvalifikačný príp. hod. €
mesačný príplatok pre 

rekvalifikantov
Doktor hod. € návšteva lekára (§) DDP zam..teľ € príspevok ZĽ-a na doplnkové dôchodkové sporenie

Nočná hod. € príplatok za prácu v noci Doktor sprievod hod. €
návšteva lekára s členom rodiny 

(§)
Osob. účet EUR €

suma, ktorá je pripísaná na účet ZC-a = čistý príjem - 

iné zrážky, DDP ZC

Práca sviatok hod. € prípaltok za prácu vo sviatok 100% Práeneschop. hod.
PN nad 10 dní vyčíslené v 

hodinách (hradí sociálna 

poisťovňa)

Cena práce €
hrubá mzda + zákonné poistenie, ktoré odvádza ZĽ 

za ZC-a do SP a ZP

Funkčný príplatok €
mesačný príplatok za dodatočnú 

mieru zodpovednosti v triede B
Iné zrážky (-) €

príspevok na stravu zo strany ZC

príspevok za vozidlo zo strany ZC

pokuty za dopr.priestupky ak má 

ZC pridelené služ.vozidlo

exekúcie atď

Zdr. poist. ORG €

Retušerský príplatok €
mesačný priplatok pre retušerskú 

pozíciu
Nem. poist. ORG €

Technický príplatok € mesačný príplatok pre SQA auditor Star. poist. ORG €

Prí. na dopravu hod. €
mesačný priplatok na cestovanie 

do práce
Inv post. ORG €

Prísp. na ubytovanie €
týka sa rekvalifikantov bývajúcich 

v Bratislave 
Hrubá mzda €

mzdové plnenia zúčtované a 

vyplatené v príslušnom 

kal.mesiaci za vykonanú prácu

PvN ORG €

JLR Benefity €
benefitycafe - suma, ktorú ZC 

využil na nákup benefitov v danom 

mesiaci

Vym. zákl. poist. € hrubá mzda + ost.benefity Garan. fond ORG €

Výrobný bonus € mesačný výrobný bonus Zák. poistenie €
súčet odvodov ZC-a do sociálnej a 

zdravotnej poisťovne 
Rez. fond ORG €

Rekvalifik. bonus € bonus pre rekvalifikantov Zdr. poist. ZC € odvod ZC na zdravotné poistenie

Globálny bonus € ročný bonus Nem. poist. ZC €
odvod ZC na nemocenské 

poistenie

13. plat €
tarifný plat, ktorý je vyplácaný: 

1/2 v aprílovej mzde

1/2 v októbrovej mzde 

Dôch. poist. ZC €
odvod ZC na dôchodkové 

poistenie

Lump Sum € jednorazová platba PvN ZC €
odvod ZC  na  poistenie v 

nezamestnanosti

Vozidlo 1% €
1% z obstarávacej

ceny vozidla, t.j. hodnota z ktorej 

ZC odvádza daň z príjmu
Inv. poist ZC € odvod ZC  na invalidné poistnie

Doprava €
mesačný náklad ZĽ-a na firemnú 

dopravu pripadajúci na ZC-a 

prihláseného na túto dopravu
Odpočet na daňovníka €

daňová úľava, t.j. časť mzdy, ktorá 

je oslobodená od platenia dane

Zdr. poisť.: .............................. DSS:

Vysvetlivky: ZC - zamestnanec

ZĽ - zamestnávateľ

ZP - Zákonník práce

Komp. prípl. - Kompetenčný príplatok

Zák. poistenie - zákonné poistenie

Meno zamestnanca

základná mzda dohodnutá

v pracovnej zmluve

Obdobie: mesiac, za ktorý je mzda spracovaná

pracovný fond dohodnutý v pracovnej zmluve

výška zákonného poistenia, ktoré odvádza ZĽ za ZC-

a do SP a ZP


