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DOTAZNÍK NOVÉHO ZAMĚSTNANCE
zaměstnavatel
IČO:
DIČ:

osobní údaje

trvalé bydliště

Titul:
Jméno:
Příjmení:
Rodné příjmení:
Předchozí příjmení:

Ulice:
Č. P.:
Obec:
PSČ:

přechodné bydliště
Rodné číslo:
Datum narození:
Místo narození:
Stav:
Státní občanství:
Zdravotní pojišťovna:

cizinec
Cizinec:
je cizinec rezidentem ČR:

ano

ne

ano

ne

Jedná se o první zaměstnání v ČR:
Povolení k trvalému pobytu v ČR:

ano

ne

ano

ne

Číslo pasu:
Číslo občanského průkazu (pokud není pas):
Číslo přidělené zdravotní pojišťovnou v ČR:

bezhotovostní platba
Mzdu posílat na účet:
variabilní číslo:
specifický symbol:

kategorie
student
důchodce (starobní nebo invalidní)
Jsem poživatelem důchodu:
starobního
předčasného starobního
vdovského (vdoveckého)
invalidita 1. nebo 2. stupně
invalidita 3. stupně

držitel průkazu ZTP
držitel průkazu ZTP/P

cizinec bez účasti na ZP

důchod přiznán od:
nárok na důchod od:
důchod je vyplácen od:
plátce důchodu:

pracovněprávní vztahy
ano

ne

mám pouze tento pracovněprávní vztah

U jiného zaměstnavatele mám dále (uveďte název zaměstnavatele):
pracovní poměr:
dohodu o provedení práce:
dohodu o pracovní činnosti:
jiné příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP):
jsem osoba samostatně výdělečně činná:
Máte-li více zaměstnavatelů, označte toho, který respektuje minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění.
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DOTAZNÍK NOVÉHO ZAMĚSTNANCE
kontakt
E-mail:

Telefon:

ostatní údaje
Datum ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání:
Druh vzdělání:
Student: dokládám potvrzení školy (název školy):
ano
ano

ne

žádám jako student o slevu na dani (§ 35ba/1f)

ne

jsem pojištěncem, za kterého platí pojistné stát
jsem evidován na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání
odevzdávám zápočtový list od předchozího zaměstnavatele
Zápočtový list musí být vždy doložen, pokud se nejedná o první vstup do zaměstnání.
Pokud pracovník nebyl delší dobu v pracovním poměru, napsat čestné prohlášení.
u zaměstnavatele podepisuji daňové prohlášení
budu uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dět i
v případě vstupu do pracovního poměru v průběhu měsíce byly na tentýž měsíc uplatněny slevy
na dani u předchozího zaměstnavatele
Doložit potvrzení předchozího zaměstnavatele nebo čestné prohlášení.
Jazykové znalosti:

DÁLE VYPLNÍ ORGANIZACE
pracovní vztah

činnost pro OSSZ

pracovní poměr
dohoda o pracovní činnosti
dohoda o pracovní činnosti (malý rozsah)
dohoda o provedení práce
společník/jednatel s. r. o.
společník/jednatel s. r. o. (malý rozsah)
statutární orgán
statutární orgán (malý rozsah)
odměny žáků SOU
neuvolněný zastupitel
autorský honorář

1 - jeden pracovní poměr
2 - druhý souběžný pracovní poměr
3 - třetí souběžný pracovní poměr
A - dohoda o pracovní činnosti
B - druhá dohoda o pracovní činnosti
C - třetí dohoda o pracovní činnosti
S - společník, jednatel
O - člen družstva (§ 5 písm. a) bod 4 ZNP)
Q - členové kolektivních orgánů práv. osob
T - dohoda o provedení práce
L - domáčtí pracovníci

dodatky
Pracovní poměr na dobu:
Zkušební doba:
Nárok na dovolenou:

pracovní podmínky

neurčitou

určitou

ano

ne

ano

ne

mzdové podmínky

Funkce:
Profese:
Úvazek hod/den:
Pracovní doba:
Místo výkonu práce:

Skupina prací:

Datum nástupu:

Prémie:

Datum:

Druh mzdy:

měsíční

hodinová

Základní mzda:
Osobní ohodnocení:

Podpis zaměstnance:

Tiskopis uložit

