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Penzisté: šance ve službách
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Tip pro důchodce: prázdninová babička

Při ročních příjmech vyšších než 840 tisíc korun musí penzista danit důchod

NELA VEJVODO VÁ

K

olik penzistů si ke
svému starobnímu
důchodu přivydělává, o tom žádná oficiální statistika nehovoří. Ministerstvo financí ale
přináší alespoň nějaká čísla, byť
aktuálně jen za rok 2013: důchodci vydělali tolik, že jim byly na daních vráceny tři miliardy korun
oproti plánovaným dvěma.
Daňová sleva se vrátila,
přišel ale nový limit
Peníze se vracely kvůli dočasnému zrušení slevy na dani pro pracující důchodce, které schválila
vláda Petra Nečase. Když pak nařízení v září 2014 zrušil Ústavní
soud, žádost o takzvanou vratku
podalo za první tři měsíce 146 tisíc penzistů.
Jednáním ve sněmovně ale nakonec prošla novela zákona o daních z příjmu, která limit pro výdělky lidí pobírajících důchod vrátila opět do hry. Stanovila, že pokud roční příjmy ze zaměstnání,
podnikání či třeba pronájmu přesáhnou 840 tisíc korun, bude muset penzista zdanit celý svůj důchod a v roce 2016 podat daňové
přiznání.
Zvláštní pravidla se vztahují
na ty, kteří odešli do předčasného
důchodu. „Do doby, než dosáhnou věku pro řádných odchod do
starobního důchodu, platí pro ně
důležitá omezení. Aby neohrozili
svůj nárok na předčasný důchod,
nemohou mít příjem podléhající
platbě sociálního pojištění. V praxi tedy bývají zaměstnáváni na
základě dohody o provedení práce, kdy jejich příjem z dohody nepřesáhne 10 000 Kč za kalendářní měsíc,“ vysvětluje JUDr. Lucie Kalašová, právnička spolupracující s advokátní kanceláří bpv
Braun Partners s. r. o.
Bývalý zaměstnavatel je první
místo, kde hledání začít
Důchodci tedy mají možnost pracovat, nejčastěji na některou z dohod (DPP, DPČ – viz rámeček na
protější straně). Žádné univerzálně platné poučky, jak si práci v důchodovém věku spolehlivě najít,

Maximálně dva týdny dovolené,
školka zavřená – co má rodina
s menšími dětmi dělat přes
prázdniny, když je nemůže svěřit
vlastním babičkám? Nějakou si
najme. Hlídacích babiček z řad
důchodkyň hledajících přivýdělek
v poslední době přibývá a maminky
jim svoje děti často svěřují raději
než mladým studentkám. Babičky
přinášejí benefity nejen ve formě
výchovných zkušeností, ale třeba
i dobrého oběda.
Na hlídací babičky se přímo
specializují některé pracovní
agentury, samy se ale nabízejí
i v místě bydliště. Obvykle vyvěsí
inzerát třeba na nástěnku místní
školky nebo školy, kde si ho rodiče
snadno všimnou. Právě nyní,

Tip pro důchodce: vrátný
Věkovitá ostraha je k vidění často, lepší šanci ale mají penzisté ve službách a administrativě

ale neexistují. Jde spíš o štěstí.
Obecná zkušenost říká, že pokud
se na brigádnickou pozici přihlásí
zároveň student a důchodce, firma většinou sáhne po mladším.
Personalisté to anonymně přiznávají a rozhodují se tak, i když jim
ze studentů neplynou žádné administrativní výhody – brigádník
jako brigádník.
Penzista má nejvyšší šance
uspět u bývalého zaměstnavatele, kde se může nabídnout třeba
jako pomocná síla. U hledání práce vždy platí, že větší šance mají
ti aktivní – a u penzistů tomu
není jinak. Při hledání brigády
nebo jiné příležitostné práce dů-

chodci brzy zjistí, že mnohem
méně než věk je limitující zdravotní stav.
Ideální prací pro ně většinou je
administrativa, v omezenější
míře služby, poměrně častá je třeba i ostraha. Hledání práce ve
službách ale spíš přinese úspěch
– podle dat portálu Jobs. cz se brigády v tomto odvětví podílí na
celkovém objemu inzerátů 13,5
procenty, téměř stejně je na tom
administrativa, kdežto inzerátů
na ostrahu a další bezpečnostní
služby jsou pouhá tři procenta.
Důchodci také často vypomáhají s úklidem (třeba ve školách) –
zde už je šance na úspěch při hle-
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dání větší, protože podobné brigády se obsazují spíš na základě
osobních doporučení než přes pracovní portály.
Hlavně nenaletět
Penzisté jsou častými cíli podvodníků všeho druhu. Pověstné
„šmejdy“ ale bohužel najdeme
i mezi těmi, kdo důchodcům hledajícím práci nabízejí příležitosti
k výdělku. Zejména se to týká nabídek práce z domova – obvyklý
scénář vypadá tak, že z penzisty
vylákají „vstupní“ investici v řádu
stokorun třeba na první várku součástek, které mají být zkompletovány, a pak už se neozvou.

Příležitostná práce: kde ji sehnat
V

dnešní době není shánění brigády nijak obtížné.
Stačí se projít po některém z nákupních center, zejména
v patrech s větší koncentrací fast
foodů, a jistě narazíte minimálně
na jednu výzvu „Hledáme výpomoc“. Nejsnazší je ovšem samozřejmě zalovit v internetových vodách. Pracovních portálů, agentur
a nabídek na práci na stránkách
konkrétních firem je nepřeberné
množství. Chce to jen si sednout
a zasvětit hledání nějaký ten čas.
Podle statistik portálu Jobs.cz je
zhruba polovina volných míst,
která firmy inzerují, obsazena právě díky online inzerci.
Dopředu je dobré stanovit si
priority: náplň práce, plat, délku
dojíždění, pracovní dobu. Většina stránek nabídky podle zadaných kritérií automaticky vyfiltruje. Dále je důležité datum uveřejnění inzerátu – relevantní jsou většinou ty, jež jsou staré maximálně
dva týdny; starší jsou již většinou
neaktuální a v nich nabízené pozice už bývají obsazené.
Ideální čas na hledání letní brigády jsou tak dva až tři měsíce předem, i teď se ale dá leccos najít.
Pracovní agentura...
„Kromě pracovních portálů, které
se zaměřují na brigády, lze narazit také na specializované personální agentury. Někteří si však letní brigádu hledají úplně sami a životopisy aktivně posílají vytipovaným společnostem,“ upřesňuje

s letními prázdninami na dohled, je
ideální doba na kontakt – obě
strany budou mít čas se poznat
před „ostrým provozem“ a doladit
program. „Děti si na mne rychle
zvykly, oslovovaly mě dokonce
‚babi‘,“ sdílí jedna z důchodkyň
svoje zkušenosti na internetu.
„Chodila jsem s nimi do parku a na
hřiště, na lavičce jsem jako správná
babička pletla nebo luštila křížovku
a děti si samy hrály. Vychovala
jsem tři vlastní děti, takže mi
nedělalo problém se do režimu
opět dostat.“
Výdělek se pohybuje mezi 100
a 150 korunami za hodinu – záleží
na počtu dětí a objemu povinností,
které bude náhradní, hlídací
babička mít. nea

Karolína Fialová z personálněporadenské společnosti McROY
Czech.
Vložit se do rukou personálních agentur nemusí být na škodu, zvláště pokud se daná agentura specializuje hlavně na shánění
brigádníků. Agentura totiž svým
klientům, kteří hledají práci, pomůže se všemi náležitostmi. Její
pracovníci si navíc společnosti,
se kterými spolupracují, prověřují. Seriózní agentura navíc od svého klienta-brigádníka ani nevyžaduje poplatky nebo procenta ze
mzdy.

Internet zprostředkuje zhruba polovinu obsazených pracovních míst

Kde hledat brigády na webu
René Kuchár z Agentury STUDENT
doporučuje každému, aby si nejprve
ověřil, zda má pracovní agentura, se
kterou se rozhodl spolupracovat,
povolení od ministerstva práce
a sociálních věcí. Lehce se to dá zjistit
na adrese http://portal.mpsv.cz
/sz/zamest/zpr_prace.
■

Při hledání na webu lze začít
i jednoduchým zadáním slova
„brigáda“ do vyhledávače, nabídky
se ale koncentrují zejména na
pracovních portálech. Za pozornost
určitě stojí: www.prace.cz,
www.jobs.cz, nabrigadu.cz, flek.cz
a www.student.cz.
■

... nebo na vlastní pěst?
Hledání práce vlastní cestou bývá
náročnější. Člověk sice má větší
volnost, co se volby pracovní pozice týče, na druhou stranu ale
musí rozeslat hodně životopisů,
které z valné části zůstanou bez
odpovědi – taková je bohužel současná praxe.
Při hledání letního přivýdělku
je praktické na webu vyhlédnuté
firmy začít na záložce „Kariéra“,
kam se často umisťují nejen nabídky dlouhodobějších zaměstnání,
ale i brigád. Mnoho firem je sice
na svých stránkách neinzeruje vůbec, přesto však brigádníky hledají – zde se vyplatí aktivní přístup
a nabízení svých dovedností.
Brigádu na léto lze snadno získat i přes známé či rodinu a může
se stát, že po přímluvě je místo
pro brigádníka jednoduše vytvořeno.
nea

Není to brigáda ani přivýdělek
vyloženě na léto, zato je k sehnání
kdykoli v průběhu celého roku.
Velkou šanci na pozici vrátného má
zejména ten, kdo se pro ni nabídne
bývalému zaměstnavateli –
pravděpodobně tak má kladné
reference zajištěny. Může třeba
zastoupit jiného, nemocného
zaměstnance, zaskočit během letních
dovolených nebo pomoci s večerními
směnami. Často jde o pohodlné
sezení v kukani s novinami, ne
náhodou bývá v inzerátech na tuto
práci uvedeno „vhodné pro
důchodce“. Ty je nejlepší hledat
v místním tisku nebo se aktivně
zeptat. Výdělek je značně variabilní,
hodinová sazba se ale většinou
pohybuje kolem sta korun. Zvýšit ji
mohou třeba příplatky za práci
v noci. Je jen potřeba počítat s tím,
že obvyklým předpokladem pro tuto
práci je dobrý zdravotní stav. nea

Tip pro důchodce: úprava školních textů
V posledních letech se etabluje nová
služba pro studenty: korektura
a stylistické doladění bakalářských
a diplomových prací. Přestože je s ní
spojeno i několik medializovaných
kauz (pár studentů si text nenechalo
upravit, ale za úplatu přímo napsat),
jako zdroj přivýdělku nebo drobné
práce na doma je například pro
bývalé učitelky českého jazyka
a vysloužilé redaktory ideální.
A přes letní prázdniny se dají ulovit
studenti, kteří své práce
odevzdávají v srpnu.
Korektura se nejlépe nabízí
na nástěnkách vysokých škol nebo
na internetu. Užitečným zdrojem
zákazníků se může stát také Facebook
a zdejší studentské skupiny (s tím

mohou pomoci vnuci). Korektury
a další úpravy textu se většinou
platí podle počtu zpracovaných
normostran. Velké překladatelské
a jazykové agentury si účtují
i osmdesát korun za stránku, obvyklá
sazba za domácí opravu je ale zhruba
kolem třiceti. Kdo to s touto prací
myslí vážně, musí být vybaven
počítačem a přístupem na internet.
„Třicet let jsem učila češtinu
a dějepis, byla jsem první čtenářkou
bakalářské práce mojí vnučky a při
tom mě napadlo, že bych korekturu
mohla nabídnout i dalším,“ líčí svoje
zkušenosti češtinářka v důchodu
Blažena. A daří se jí: v období
odevzdávání podobných prací se jí
většinou sejdou dvě až tři. nea

