
 

KLEMPÍŘ 

Popis činnosti: 

 provádí ruční a strojní zpracování a spojování tenkých plechů a zhotovuje z nich výrobky 

 zhotovuje rovné i tvarové potrubní díly a příslušenství potrubí dle technické dokumentace a 
technologických postupů 

 zhotovuje potrubní elementy a usazuje je do potrubních dílů dle výrobní dokumentace 

 vykonává práci na tvarových strojích, bodových svářečkách, ručních elektrických a 
pneumatických strojích včetně seřízení 

Požadavky: 

 vyučení nebo praxe v oboru, zaškolení umožníme  
 čtení výkresové dokumentace 

 spolehlivost, pečlivost při práci a ochota učit se novým věcem 

 

Základní hrubá mzda: 

 20 000,- až 25 500,- Kč v závislosti na praxi a zkušenostech  

Příplatky a mzdová vyrovnání:  

Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vznikl za tuto práci nárok a dále 
příplatek ve výši 50 % průměrného výdělku. 

Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a dále zvýhodnění ve výši 8,- Kč/hod. 

Ve vícesměnném provozu za práci v odpolední směně, odpracovanou zaměstnancem v rámci rozvrhu 
pracovních směn v pracovních dnech v době od 14.00 – 22.00 hod., a to při odpracování alespoň 6 
hodin v odpolední směně, příplatek ve výši 10,- Kč/hod. 

V nerovnoměrně rozvrženém pracovním režimu provozu za práci v odpolední směně, od-pracovanou 

zaměstnancem v rámci rozvrhu pracovních směn v době od 17.00 do 22.00, a to při odpracování celé 
této doby ve výši 10,- Kč/hod. 

Mzdové zvýhodnění práce v noci (od 22.00 do 6.00 hod.) je poskytováno ve výši 12% průměrného 
výdělku. 

Mzdové zvýhodnění práce o sobotách, nedělích se poskytuje za každou hodinu práce spadající do doby 
od 06.00 v sobotu do 06.00 hod. v pondělí ve výši 10% průměrného výdělku.  

Za dobu pracovní pohotovosti vykonávané mimo pracoviště bude zaměstnancům poskytnuta od-měna 
ve výši 10 % průměrného výdělku zaměstnance. 

Příplatek za vedení čety se poskytuje dělníkům, kteří jsou pověřeni organizováním a řízením práce v 
četě, a to při počtu zaměstnanců včetně agenturních a vedoucího čety ve výši: 

 3-7 členů 9,- Kč/hod. 
 8-15 členů  14,- Kč/hod. 
 16 a více  18,- Kč/hod 

  



 
 

Další benefity:  

 čištění oděvů 150 Kč/měsíc, podmínkou je odpracování poloviny pracovních dnů v měsíci  
 příspěvek na dojíždění 
 příspěvek na stravování 
 Dovolená 5 týdnů 

Variabilní složka - Nenárokové:  

Měsíční výkonnostní ohodnocení až 10% základní mzdy (celková výše výkonnostního ohodnocení je 
stanovena procentem ze skutečně vyplacené základní mzdy).  

Roční odměna (13. plat) – Nenárokové:  

13. plat může být vyplacen až do výše měsíční určené nebo sjednané základní mzdy zaměstnance 

v případě splnění podmínek uvedených ve vnitřním předpisu zaměstnavatele.  

U zaměstnance, který pracuje v hodnoceném období u zaměstnavatele déle než 3 měsíce a zároveň 
kratší dobu než 1 rok, bude celková výše roční odměny zaměstnance stanovena násobkem 1/12 roční 
odměny a počtem odpracovaných měsíců. Při předpokládaném nesplnění plánu HV jednotlivých 
společností může představenstvo společnosti rozhodnout o krácení či nevyplacení roční odměny. 

Doplňující informace:  

V současné době ranní směna.  


