
PŘÍLOHA č.1 
 

P R É M I O V Ý   L I S T  č. …/…. 
 

 
Zaměstnanec :  ……………………………………….  os. č. ……………………………  

 
 

Datum narození : ……………………… Organizační útvar : ……………/…………..  
 
 

 

 

Kategorie prémie : 

 
 

I.  Prémie  za plnění pracovní cílů                                - dle přílohy  ČÁST A)  

II. Prémie za plnění ekonomických cílů                      -  dle přílohy  ČÁST B) 

 
 
 
Obecná ustanovení : 
 
1) Nedílnou součástí prémiového listu jsou přílohy – ČÁST A), ČÁST B), které  vymezují 

konkrétní podmínky pro přiznání prémií. 
 
2) Výše prémie k výplatě je přiznávána na základě skutečně dosahovaných výsledků 

hodnocených ve smyslu stanovených  prémiových ukazatelů. 
 
3) Zásady a podmínky pro vymezení a stanovení prémie jsou dále upraveny samostatným 

předpisem nebo jeho jednotlivými částmi, které jsou součástí mzdového předpisu 
podniku. 

 
4) Prémiový list je platný v rozsahu platností  jeho samostatných příloh. 
 
 
 

V   Rožnově pod Radhoštěm, dne ……………… 
 
 
 
 

            ..…..……………………………...                                ..……………………………………… 

Převzal – podpis zaměstnance                              Vystavil – podpis vedoucího  úseku 

 

 



ČÁST  A) – prémie za plnění pracovních cílů 

1. I.  Základní podmínky pro stanovení měsíční  prémie 
 
1. Prémiový ukazatel         :  název 
2. Základní sazba prémie  :    .…%,  případně   (…. Kč/hod.) 
3. Hodnocené období         :   měsíc 
4. Prémiová základna        :   skutečně vyplacená základní mzda běžného měsíce 
5. Platnost sazby prémie    :   od …do … 
 

 
II. Pravidla pro hodnocení prémiových ukazatelů 
 

 

- popis ukazatele – charakteristika (definice, vysvětlení) ukazatele,  

- odkaz na podklad nebo informační zdroj, který bude sloužit k vyhodnocení,  

- kritéria pro hodnocení  ukazatelů a přiznání  prém, 

- hodnotitel(kdo) a způsob vyhodnocení (kdy, jakým způsobem – osobně, písemně). 

 

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Katalog prací upravený pro podmínky společnosti XYT, s.r.o 

 

1. stupeň     

     Výkon pomocných prací spojený s manipulací s jednotlivými předměty různé velikosti a 

hmotnosti v souvislosti s určitou fyzickou námahou, popřípadě rizikem pracovního úrazu 

nebo výkon přípravných a obslužných prací výrobního, provozního či provozně 

manipulačního charakteru bez dalších návazností podle přesně určených postupů. 

 

 

2. stupeň 

     Výkon pomocných a přípravných prací spojený s prováděním jednoduchých operací nebo 

souborů operací, např. s jednotlivými částmi strojů, zařízení nebo objektů, měřidly, 

mechanizovanými nástroji, jednotlivými dopravními či konvenčními výrobními zařízeními 

nebo s jednotlivými částmi písemné, grafické jednoduché konstrukční, technologické, 

provozní, obchodní a jiné dokumentace nebo rutinní agendy podle daných postupů (návodů),      

prováděných zpravidla v souvislosti s určitou hmotnou odpovědností nebo smyslovou zátěží, 

popř. zvýšenou fyzickou námahou nebo rizikem pracovního úrazu. 

 

 

3. stupeň 

     Výkon obslužných a rutinních prací spojený s prováděním ucelených prací nebo souborů 

operací, např. s různými druhy výrobků a zboží, jednoúčelovými konvenčními výrobními, 

dopravními nebo provozními zařízeními nebo s jednotlivými částmi technologické, 

konstrukční, projektové, provozní, obchodní a jiné dokumentace, provozní nebo provozně 

technické agendy, popř. spojených s prováděním ucelených prací nebo souborů operací, např. 

v menších stavebních objektech nebo částech větších objektů, podle daných provozních 

režimů nebo technologických postupů prováděných zpravidla v souvislosti se zvýšenou 

hmotnou odpovědností a smyslovou zátěží nebo vysokou fyzickou námahou a rizikem 

pracovního úrazu.  

 

 

4. stupeň 

     Výkon rutinních odborných prací a různorodých, kontrolovatelných, zčásti opakovaných 

prací spojených s prováděním souborů operací s technologickými nebo provozními 

návaznostmi na další procesy, např. s jednoúčelovými konvenčními zařízeními pracujícími se 

vzájemnými technologickými nebo provozními vazbami, popř. s konstrukční, technologickou, 

provozní, obchodní nebo jinou dokumentací podle rámcových pokynů, pop. řízení a 

organizace jednotlivých snadno ovladatelných technologických, provozních a jiných procesů 

a technických zařízení podle přených postupů se zvýšenými nároky na přesnost a spolehlivost 

v souvislosti se zvýšenou odpovědností za bezpečnou práci a bezpečnost druhých osob a 

zvýšenou smyslovou zátěží nebo vysokou hmotnou odpovědností; počátek výkonu 

individuálních řemeslných prací.  

 

 

5. stupeň 

     Výkon rutinních a odborných prací různorodého charakteru spojený s prováděním souborů 

operací nebo podstatných úseků výrobních i nevýrobních procesů, např. s dopravními 

zařízeními spojenými se zařízeními pro manipulaci s náklady, jednoúčelovými pružně 

automatizovanými zařízeními nebo zařízeními i pozemní hromadné dopravě osob, 

konstrukční, projektovou, obchodní, provozní a jinou dokumentací a provozní nebo provozně 



technickou agendou podle obecných postupů souvislosti s vysokou hmotnou odpovědností 

nebo odpovědností za bezpečnou práci a bezpečnost druhých osob; řízení a organizace 

podstatných úseků technologických a provozních procesů a technických zařízení s 

omezenými možnostmi volby postupu v souvislosti s vysokou smyslovou zátěží; výkon 

individuálních řemeslných prací.  

 

6. stupeň 

     Výkon odborných prací spojený s prováděním komplexu odborných prací výrobních i 

nevýrobních procesů, např. s účelovými řídícími systémy pružné automatizace, 

jednoúčelovými pružně automatizovanými zařízeními, samostatnými konvenčními 

zařízeními, konstrukční, projektovou, obchodní, provozní a jinou dokumentací a provozní 

nebo provozně technickou agendou podle obecných postupů v souvislosti se zvýšenou 

hmotnou odpovědností nebo zvýšenou odpovědností za zdraví a bezpečnost spolupracovníků 

nebo dalších osob a se zvýšenou smyslovou námahou; řízení a organizace technologických a 

provozních procesů a technických zařízení s možností volby postupu prací v souvislosti se 

zvýšenou intelektuální námahou; výkon individuálních řemeslných prací se značným podílem 

tvůrčí invence nebo výkon individuálních řemeslně vysoce odborných prací.  

 

7. stupeň 

       Výkon odborně specializovaných prací spojený s případným řízením komplexu 

odborných prací jednodušších výrobních i nevýrobních procesů, samostatným zajišťováním 

odborných agend nebo provádění dílčích koncepčních metodických nebo tvůrčích prací 

výrobního i nevýrobního charakteru např. práce spojené s řízením skupiny samostatných 

konvenčních zařízení nebo skupiny pružně automatizovaných zařízení, s tvorbou nebo 

aplikací konstrukční, projektové, obchodní, provozní a jiné dokumentace, popř. s účelovými 

řídícími systémy pružné automatizace v souvislosti s vysokou hmotnou odpovědností nebo 

vysokou odpovědností za zdraví a bezpečnost spolupracovníků, a se zvýšenou smyslovou 

námahou; řízení a organizace jednodušších provozních a technologických procesů a souborů 

technických zařízení podle obecných postupů v souvislosti s vysokou intelektuální námahou; 

výkon individuálních tvůrčích mistrovských řemeslných prací.   

 


