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1 Úvod 

Mzdová problematika je široká oblast, která se dotýká téměř každé osoby, která byla, 

je nebo se chystá být zaměstnancem či zaměstnavatelem. Každý člověk se musí rozhodnout, 

jak rozdělí svůj čas mezi práci a volný čas. Ve volném čase má osoba potřebu uspokojovat své 

potřeby, aby předešla pocitu deprivace. K uspokojení potřeb potřebují lidé převážně peněžní 

prostředky, které získají za vykonání určité práce. Jedna z možností vykonávání práce je při 

uzavření pracovněprávního vztahu, ve kterém můžeme dostávat odměnu v podobě mzdy. 

Pojem mzda znamená peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty, která je poskytovaná 

zaměstnavatelem zaměstnanci v soukromém sektoru. 

Cílem bakalářské práce je charakteristika mzdového systému a jeho právních aspektů. 

Dále se práce zaměřuje na analýzu mzdového systému z účetního pohledu a v neposlední řadě 

i analýzu daňových aspektů dané problematiky. 

V oblasti mzdové problematiky dochází často ke změnám, proto se bakalářská práce 

v první části zaměřuje na legislativu uvedené problematiky. Následně se kapitola zabývá 

vznikem pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr. Následně je práce 

věnována základním pojmům, které je nutno znát k danému tématu. Dále se první kapitola 

zaměřuje na formy základní mzdy a fungování platebního mechanismu, ve kterém jsou 

zodpovězené otázky ohledně splatnosti a výplaty mzdy. Poslední část první kapitoly je 

věnována změně a ukončení pracovního poměru. 

Začátek následující kapitoly je věnován registračním povinnostem zaměstnavatele při 

přijetí zaměstnance. Dále je část práce zaměřena na činnosti, které jsou spjaté s evidencí mezd. 

Následně se práce zabývá výpočtem mezd, kde jsou zodpovězeny mimo jiné i otázky týkající 

se sociálního pojištění, zdravotního pojištění, náhrad a srážek mezd. Poslední část třetí kapitoly 

je věnována účtování mezd. 

Poslední kapitola je zaměřena na daňové aspekty mzdového systému. Uvedená část 

bakalářské práce se na začátku věnuje příjmům ze závislé činnosti z pohledu, co spadá do 

kategorie předmětu daně a které částky jsou osvobozeny od zdanění. Další část práce se 

zaměřuje na výpočet a odvod zálohové daně z mezd a následného ročního zúčtování 

odvedených záloh. Poslední část práce je věnovaná praktické části, v niž se aplikují teoretické 

informace, které jsou uvedeny v předešlých kapitolách. 

Při zpracování bakalářské práce byly použity metody deskripce, analýzy, komparace 

a syntézy. 
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2 Charakteristika mzdového systému a jeho právní aspekty 

V první části této kapitoly je popsána právní legislativa dané problematiky. V další 

pasáži tohoto oddílu je vysvětlen vznik pracovněprávního vztahu, základní pojmy mzdové 

problematiky, formy mzdových plnění, splatnost a výplata mzdy a v neposlední řadě změna 

a ukončení pracovního poměru. 

2.1 Právní předpisy 

Odměna za vykonanou práci ve formě mzdy přísluší zaměstnancům, kteří pracují 

v podnikatelské sféře.  S výplatou mezd je spojena rozsáhlá škála povinností. Aby byly tyto 

úkoly splněny řádně, je potřeba se obeznámit se základními právními předpisy, které upravují 

mzdovou problematiku. 

Pracovněprávní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem jsou prvkem práva 

soukromého. To znamená, že jsou zakládány smlouvami. Nejobecnějším zákonem, 

který upravuje tyto vztahy je zákon č. 89/2012 Sb., zákon občanský zákoník (dále jen občanský 

zákoník). Na občanský zákoník pak dále navazuje základní právní předpis, který upravuje vztah 

mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce). Tato právní norma je považována též za obecný 

předpis. V zákoníku práce a v zákoně č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání je též 

definována působnost odborových organizací. 

Neméně důležitá právní norma, která upravuje danou problematiku je i zákon o daních 

z příjmu č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmu). Tato 

právní legislativa upravuje předmět daně z příjmu fyzických osob, příjmy osvobozené od daně 

z příjmu, základ daně, nezdanitelné části základu daně, sazbu daně, zdaňovací období atd. 

Mezi další důležité právní předpisy řadíme především: 

• zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvků na státní 

politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů, 

• zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými 

organizacemi a zaměstnavateli, 

• a další. 
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2.2 Vznik pracovněprávních vztahů 

Pracovněprávní vztah vzniká mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a může mít dvě 

podoby. První formou pracovněprávního vztahu je pracovní poměr. Pracovní poměr se může 

rozdělit dle doby trvání, způsobu vzniku, místa výkonu, rozsahu pracovní doby nebo podle 

charakteru zaměstnavatele. Druhou formou je vznik pracovněprávních vztahu pomocí dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr, které se dělí na dohody o pracovní činnosti nebo 

o provedení práce. 

Vznik pracovního poměru   

 Vznik pracovního poměru je založen na dvou různých právních skutečnostech. 

Právními skutečnostmi jsou: Podepsání pracovní smlouvy nebo jmenování do funkce. Na 

Obr. 2.1 je schéma, které zobrazuje rozdělování pracovního poměru, dle různých hledisek. 

 Jmenování či volba do dané funkce je méně obvyklý způsob vzniku pracovního 

poměru. Tento způsob vzniku pracovního poměru přichází k úvahu tam, kde to zvláštní právní 

předpisy stanovují. Pokud zvláštní předpis nestanoví, v § 33 zákoníku práce jsou uvedeny 

zvláštní případy, které přímo stanovují vznik pracovního poměru volbou nebo jmenováním. 

Druhým způsobem je uzavření smlouvy mezi daným zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

Od 1. 1. 2007 existují pouze tři základní pracovněprávní vztahy. První možností je uzavření 

pracovního poměru, dalšími možnostmi je uzavření dohod mimo pracovní poměr. Dohody 

mimo pracovní poměr mají dvě varianty. První varianta je dohoda o provedení práce, 

druhou variantou je dohoda o pracovní činnosti. Od uvedeného data též přestal existovat institut 

vedlejšího pracovního poměru i vedlejší činnosti (Kocourek, 2016). 

Obr. 2.1 Rozdělení pracovního poměru 

Zdroj: FLEK.CZ. Druhy pracovních poměrů, vlastní zpracování (flek.cz, 2013) 
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Nejčastější vznik pracovněprávního vztahu je podepsání pracovní smlouvy. Pracovní 

smlouva je právní akt mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, který musí splňovat jisté 

formální a obsahové příslušnosti. Zaměstnavatel musí uzavřít smlouvu v psané podobě. Může 

být ručně psaná nebo tištěná. Danou smlouvou se zavazuje jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel 

k plnění svých závazků plynoucích z pracovněprávního vztahu. 

V § 34 zákoníku práce je uvedeno, že smlouva musí být zpracována a podepsána 

nejpozději k datu nástupu zaměstnance do zaměstnání. Pracovní poměr vzniká nástupem do 

práce. Pokud zaměstnanec nenastoupí v daný termín do práce, aniž by mu v tom bránila 

překážka v dané práci, nebo pokud se zaměstnavatel do týdne nedozví o určité překážce, 

může osoba v pozici zaměstnavatele odstoupit od smlouvy. 

V zákoníku práce je uvedeno, že pracovní smlouva musí obsahovat určité náležitosti, 

které musí zaměstnavatel uvést ve smlouvě.  Dané podmínky jsou uvedeny v § 34 zákoníku 

práce takto: 

a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, 

b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterém má být práce podle písmene 

a) vykonávána, 

c) den nástupu do práce. 

Podle § 35 v zákoníku práce má dále zaměstnavatel právo sjednat ve smlouvě zkušební 

dobu. Zkušební doba slouží k tomu, aby zaměstnanec i zaměstnavatel navzájem ověřili 

podmínky a rozsah práce, které jsou uvedené ve smlouvě. Dále pak zaměstnavatel může 

otestovat zaměstnancovy schopnosti a dovednosti. V této uvedené době mohou obě strany 

ukončit pracovní poměr bez uvedení důvodu k následujícímu dni. Zkušební doba může být 

maximálně na tři měsíce po sobě jdoucími ode dne vzniku pracovního poměru, případně 

u vedoucího zaměstnance na šest měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru. 

Pracovní poměr je uzavírán na dobu trvání. Doba trvání se rozlišuje na dva způsoby. 

Může to být uzavření poměru na dobu určitou nebo neurčitou. Tyto způsoby jsou popsánu 

v § 39 zákoníku práce. 

Pracovní poměr sjednaný na dobu neurčitou znamená, že výslovně sjednaná doba jeho 

trvání není smluvně zanesena v pracovní smlouvě. Tento poměr trvá od doby podepsání 

smlouvy až po její výpověď. 
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Pracovní poměr sjednán na dobu určitou je omezen určitými nutnými podmínkami, 

které jsou uvedeny v § 39 zákoníku práce: ,,Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou 

mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního 

poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát.“ 

Vznik práce konané mimo pracovní poměr  

Práce konané mimo pracovní poměr jsou zvláštní doplňkové pracovněprávní vztahy, 

které umožňují zaměstnanci vykonávat pro zaměstnavatele konkrétní práci. Tyto 

pracovněprávní vztahy se rozdělují na dva druhy. Jedná se o dohodu o provedení práce a dohodu 

o pracovní činnosti.  

Důvodem vzniku těchto dohod je, že zaměstnavatel potřebuje zaměstnance na 

nepravidelnou výpomoc. U těchto úkolů, které mají krátkodobý nebo sezonní charakter, by se 

nevyplatilo přijímat zaměstnance na základě pracovní smlouvy. Při práci, která je vykonávaná 

mimo pracovní poměr, přísluší zaměstnanci odměna, ne mzda.  

Pro tyto pracovněprávní vztahy platí přibližně stejná úprava jako pro pracovní poměr 

založený na základně pracovní smlouvy s výčtově vymezenými výjimkami uvedenými v § 77 

zákoníku práce (Kocourek, 2016). 

Dohoda o provedení práce se uzavírá, pokud daný zaměstnanec nepřesáhne časový 

rozsah u jednoho zaměstnavatele v příslušném kalendářním roce 300 hodin. Do rozsahu práce 

se započítává i doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele ve stejném kalendářním 

roce na základě jiné dohody o provedení práce. Též podle § 75 zákoníku práce musí být uvedena 

doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. 

Dohodu o pracovní činnosti může fyzická osoba uzavřít se zaměstnavatelem, i když 

rozsah práce nebude přesahovat v témže roce 300 hodin. Na základě této dohody není možné 

provozovat práci v rozsahu, která by překračovala průměrnou polovinu stanovené týdenní 

pracovní doby. Dle § 76 v zákoníku práce musí být v dohodě sjednané práce, sjednaný rozsah 

pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. 

Dohody konané mimo pracovní poměr musí být uzavřené v písemné podobě. Jedno 

vyhotovení dohody musí vydat zaměstnavatel zaměstnanci. Další společná ustanovení jsou 

uvedena v zákoníku práce v § 77. 
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2.3 Základní pojmy 

V mzdové problematice je nespočet pojmů. Tato pasáž vysvětluje základní pojmy, 

jejichž zvládnutí je nutné pro pochopení dalších informací v této práci. 

Zaměstnanec 

Zaměstnanec je charakterizován v zákoníku práce v § 6 jako fyzická osoba, která je 

v pracovně právním vztahu se zaměstnavatelem a nazývá se zaměstnanec. Její povinností je 

vykonávat předepsanou práci a za ní jí náleží odměna.  

Zaměstnavatel 

V § 7, 9 a 11 zákoníku práce je zaměstnavatelem fyzická nebo právnická osoba, 

pro kterou se fyzická osoba zavázala v pracovněprávním vztahu k výkonu závislé práce. 

Rozdíl mezi mzdou a platem  

Mzda je odměna neboli peněžité plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzda), 

kterou dostává zaměstnanec za vykonanou práci v určitém pracovním poměru. Zaměstnavatel 

odměňuje zaměstnance za práci, a to podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, dále pak 

podle obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních 

výsledku. Zaměstnavatel působí v soukromém sektoru.  

Plat je též odměna, kterou dostává zaměstnanec za vykonanou práci, ale zaměstnavatel 

působí ve veřejném sektoru. V takovém případě může být zaměstnavatelem: 

• stát, 

• územní samosprávný celek, 

• státní fond, 

• příspěvková organizace, 

• školská právnická osoba, 

s výjimkou peněžitého plnění poskytovaného občanům cizích států s místem výkonu práce 

mimo území České republiky (Vybíhal, 2017). 

Naturální mzda  

Podle § 120 zákoníku práce může naturální mzdu poskytovat zaměstnavatel pouze 

pokud zaměstnanec s tím souhlasí a za dohodnutých podmínek, a to v rozsahu přiměřeném jeho 

potřebám. Dále je zaměstnavatel povinen vyplatit zaměstnanci mzdu v peněžitém plnění 
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nejméně ve výši příslušné sazby minimální mzdy nebo příslušné sazby nejnižší úrovně zaručené 

mzdy. Pro rok 2018 činí minimální mzda 12 200 Kč. 

Dále je v § 119 stejného zákonu uvedeno, že naturální mzda se nesmí poskytovat 

v podobě lihovin, tabákových výrobků nebo jiných návykových látek, výkonů, práce nebo 

služeb. Daná mzda se vyjadřuje v peněžní formě tak, aby odpovídala ceně, nebo částce, o kterou 

je úhrada zaměstnance za výrobky, výkony, práce nebo služby poskytnuté zaměstnavatelem 

nižší než obvyklá cena. 

Pracovní doba 

Tento pojem je definován v § 78 zákoníku práce jako doba, kdy zaměstnanec musí být 

přítomen na pracovišti a připraven vykonávat svou práci podle zaměstnavatelových pokynů. 

Do této doby se nezapočítává čas odpočinku.  

V § 79 zákoníku práce je dále uvedená maximální délka stanovené týdenní pracovní 

doby, která činní 40 hodin. U osob mladších 18 let nesmí pracovní doba v jednotlivých dnech 

překročit 8 hodin. Pracovníci v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin nebo v důlní 

výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu nesmí přesáhnout 37,5 hodin 

týdně. Dále u zaměstnanců pracujících v třísměnném a nepřetržitém provozu se nesmí 

přesáhnout 37,5 hodin a u pracovníků v dvousměnném provozu 38,75 hodin týdně.  

Rozvržení pracovní doby stanovuje zaměstnavatel a zpravidla se rozvrhuje do 

pětidenního pracovního týdne. Zaměstnavatel při rozvrhování pracovní doby musí dbát na to, 

aby nebyla rozvržena v nesouladu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce. Délka 

směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Pracovník musí být na začátku směny na svém pracovišti 

a odcházet z něho smí až po skončení směny. 

Pružná rozvržená pracovní doba je definována v § 85 zákoníku práce tak, 

že zaměstnavatel stanoví tzv. základní pracovní dobu, kdy musí být pracovník na pracovišti. 

Zbytek pracovní doby je volitelnou dobou zaměstnance, ale musí být dodržována průměrná 

týdenní pracovní doba naplněna ve vyrovnávacím období určeném zaměstnavatelem, nejdéle 

však v období 26 týdnů po sobě jdoucích. Pouze kolektivní smlouva toto období může 

prodloužit na 52 týdnů po sobě jdoucích. 

Podle § 88 a 89 zákoníku práce mají zaměstnanci nárok na přestávky v práci na jídlo 

a oddech. Zaměstnavatel má ze zákona povinnost umožnit zaměstnanci přestávku maximálně 

po 6 hodinách nepřetržité práce v minimální délce 30 minut. Zaměstnanci, který nedovršil 
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18 let, musí zaměstnavatel poskytnout přestávku po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Tento limit 

přestávky může být rozdělen na více částí, přitom alespoň jedna část musí trvat 15 minut.  

Nepřetržitý odpočinek  

Dále v § 90 zákoníku práce je uvedeno, že nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami 

musí trvat alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. U zaměstnanců mladších 18 let 

musí odpočinek trvat minimálně 12 hodin.  

Dny pracovního klidu  

Za dny pracovního klidu se považují svátky a dny, na které pracovníkům přísluší 

nepřetržitý odpočinek v týdnu. V těchto dnech může být zaměstnanci nařízená práce pouze 

výjimečně. 

Minimální mzda  

Pojem minimální mzda znamená podle § 111 zákoníku práce nejnižší přípustnou mzdu, 

kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci za práci v pracovněprávním vztahu. 

Pokud nedosáhne mzda zaměstnance zákonného minima, tak je zaměstnavatel povinen 

poskytnout zaměstnanci doplatek do dané zákonné minimální částky mzdy. 

Smyslem stanovení této mzdy je ochrana zaměstnance i zaměstnavatele. Plní dvě 

funkce: 

1. sociálně-ochrannou – zaměstnanci má zaručit, aby příjmy neklesaly pod sociálně 

akceptovatelnou úroveň, tzn. chránit zaměstnanou osobu před chudobou a umožnit 

jí žít na úrovni skromné hmotné spotřeby a sociálních kontaktů. Zaměstnavatelům 

zajišťuje rovné podmínky konkurence 

2. ekonomicko-kriteriální – vytváří příjmovou motivaci zaměstnanců k vyhledávání, 

přijetí a vykonávání pracovní činnosti (mpsv.cz, 2010) 
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V minulém roce činila výše minimální mzdy 11 000 Kč (při pracovní době 40 hodin 

týdně činí hodinová sazba 66 Kč).  V roce 2018 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy 

o 1 200 Kč na 12 200 Kč za měsíc. Při pracovní době 40 hodin týdně činí hodinová sazba 

73,20 Kč (mpsv.cz, 2018). Vývoj minimální mzdy na území České republiky za poslední čtyři 

roky je znázorněn v Grafu 2. 1. 

Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby než 40 hodin se hodinové sazby 

minimální mzdy zvyšují úměrně zkrácení týdenní pracovní doby. Toto ustanovení platí pro 

jinou délku stanovené týdenní pracovní doby, nikoliv pro sjednanou kratší pracovní dobu. 

Tab. 2.1 Sazby minimální mzdy při změně týdenní pracovní doby 

Týdenní pracovní doba v hod. 

Minimální mzda v Kč/hod. (zaokrouhleno na 0,10 

Kč) 

rok 2017 rok 2018 

40,00 66,00 73,20 

38,75 (dvousměnný režim) 68,10 75,60 

37,50 (třísměnný režim) 70,40 78,10 

Zdroj: POMOCNÍK MZDOVÉ ÚČETNÍ K 1. 1. 2017 a MINISTERSTVO PRÁCE 

A SOIÁLNÍCH VĚCÍ. Sazby minimální mzdy, vlastní úprava (mpsv.cz, 2018) 

a (Pomocník mzdové účetní, 2017). 

Nedosáhne-li zaměstnancova mzda v kalendářním měsíci minimální výši, je 

zaměstnavatel povinen poskytnout doplatek, bez ohledu na zavinění či nezavinění nižší 

výkonnosti, což platí i pro zaměstnance s úkolovou mzdou. Pro vznik doplatku do minimální 

mzdy se započítávají všechna mzdová plnění kromě zákoných povinných příplatků a plnění 

poskytování v souvislosti se zaměstnáním např. náhrady mzdy, cestovní náhrady a odstupné 

(mpsv.cz, 2018). 

Zdroj:  MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vývoj minimální mzdy od roku 

2015, vlastní zpracování (mpsv.cz, 2017) 
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Graf 2.1 Vývoj minimální mzdy v České republice v letech 2015 – 2018  
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Zaručená mzda  

Zaručená mzda se liší od minimální mzdy v tom, že stanoví nejnižší cenu práce 

s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost vykonávané práce. V § 12 zákoníku práce 

je napsáno: ,,Jedná se o mzdu nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle zákona, 

smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového nebo platového výměru (§113 odst. 4 a §136).“ 

Nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou odstupňovány podle výše uvedených stanovisek do 

osmi skupin. Dané odstupňování je uvedeno v Tab. 2.2. 

Tab. 2.2 Přehled nejnižších úrovní zaručené mzdy 

Skupina 

prací 

Nejnižší úroveň zaručené mzdy 

v Kč za hodinu v Kč za měsíc 

do 31. 12. 

2016 

od 1. 1. 

2017 

od 1. 1. 

2018 

do 31. 12. 

2016 

Od 1. 1. 

2017 

od 1. 1. 

2018 

1. 58,70 66,00 73,20 9 900 11 000 12 200 

2. 64,80 72,90 80,80 10 900 12 200 13 500 

3. 71,60 80,50 89,20 12 100 13 400 14 900 

4. 79,00 88,80 98,50 13 300 14 800 16 400 

5. 87,20 98,10 108,80 14 700 16 400 18 100 

6. 96,30 108,30 120,10 16 200 18 100 20 000 

7. 106,30 119,60 132,60 17 900 19 900 22 100 

8. 117,40 132,00 146,40 19 800 22 000 24 400 

Zdroj:  POMOCNÍK MZDOVÉ ÚČETNÍ K 1. 1. 2017. Nejnižší úrovně zaručené mzdy, vlastní 

úprava (Pomocník mzdové účetní, 2017) 

Průměrná mzda  

Průměrná hrubá měsíční mzda představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů 

připadající na jednoho zaměstnance evidenčního počtu1 za měsíc.  

Do mezd se zahrnují základní mzdy a platy, příplatky a doplatky, odměny, náhrady, 

odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, které byly v daném období 

                                                 
1 Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách (čtvrtletní) je vypočten jako aritmetický 

průměr z (příslušných tří) měsíčních průměrných počtů (vypočítávají se jako součet denních stavů dělený 

počtem kalendářních dnů v měsíci). 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený je přepočtem průměrného evidenčního počtu 

zaměstnanců ve fyzických osobách podle délky jejich pracovních úvazků na zaměstnavatelem stanovenou 

(plnou) pracovní dobu. 
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zaměstnancům zúčtovány k výplatě. Nezahrnují se náhrady mzdy nebo platu za dobu trvání 

dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény placené zaměstnavatelem. 

Jinak řečeno se jedná o hrubé mzdy, tj. před snížením o pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné 

nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky (czso.cz, 2018). 

V Grafu 2.2 lze vidět vývoj průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v jednotlivých 

čtvrtletí roku 2016 a 2017.  

Pobídkové složky mzdy  

Pobídkové složky mzdy neboli jinak řečeno motivační složky mzdy, jsou používané 

převážně pro stimulaci zaměstnance k lepšímu pracovnímu výkonu. Osobní ohodnocení 

vyjadřuje kvalitu práce zaměstnance, nebo důležitost dané osoby ve firmě. Slouží k rozlišení 

pracovních dovedností, jež mají u jednotlivých zaměstnanců vliv na jejich vykonávanou práci. 

Daná částka je stanovena absolutní hodnotou a bývá nepravidelnou složkou mzdy. 

Prémie se vyplácí při předem známé události, přitom je přiznaná za splnění určitých 

podmínek. Vymezení způsobu výpočtu a proplacení má být uvedeno v tzv. prémiovém řádu, 

který je součástí vnitropodnikového mzdového předpisu. Zpravidla jsou stanoveny procentem 

ze základní mzdy. Též mohou být pravidelnou složkou mzdy jako osobní ohodnocení nebo 

může mít podoby jednorázové odměny. Odměny jsou vyplácené jednorázově při mimořádné 

události nebo za mimořádné pracovní zásluhy. 

Příplatky přísluší za práci konanou za zvláštních podmínek. Tato pobídková složka 

mzdy je poskytována ke mzdě za účelem kompenzace. Uvedené složky mzdy můžeme rozlišit 
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Graf 2.2 Vývoj průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v období 2016 a 2017 
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na zákonné nebo ostatní. Dobrovolné příplatky jsou většinou sjednány s odbory, mezi tyto 

příplatky patří např. příplatek za údržbu vozidla nebo za vedení čety. Zákonné příplatky jsou 

upraveny zákoníkem práce a jedná se například o příplatky za práci v sobotu a v neděli, za noční 

práci, za práci přesčas nebo za práci ve ztíženém pracovním prostředí. V zákoníku práce jsou 

uvedeny výpočty pro stanovení minimální výše daných příplatků (Koubek, 2015).  

V níže uvedené Tab. 2.3 je možné vidět kritéria pro výpočty zákonných příplatků.  

Tab. 2.3 Kritéria výpočtů pro stanovení minimální výše zákonných příplatků 

Druh příplatku Minimální výše příplatků 

Příplatek za práci přesčas 25 % průměrného výdělku 

Náhrada mzdy za svátek – zaměstnanec 

pracuje ve svátek 

Náhradní volno nebo příplatek ve výši 

průměrného výdělku 

Náhrada mzdy za svátek – zaměstnanec 

nepracuje ve svátek 

Pokud připadl svátek na pracovníkův 

obvyklý pracovní den, přísluší náhrada 

mzdy  ve výši průměrného výdělku 

Příplatek za práci v noci 10 % průměrného výdělku 

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním 

prostředí 
10 % ze sazby minimální mzdy 

Příplatek za práci v sobotu a v neděli 10 % průměrného výdělku 

Zdroj: ZÁKONÍK PRÁCE, vlastní zpracování 

Hrubá mzda 

Hrubá mzda se skládá z určitých složek. Zásadní složkou je základní mzda za daný 

měsíc, od které se odečítají dny dovolené a nemoci. Následně se do hrubé mzdy započítávají 

tzv. pobídkové (motivační) složky mzdy. Mohou to být například osobní ohodnocení, prémie, 

příplatky a odměny. Tyto položky se mohou lišit v každém měsíci a proto i hrubá mzda není 

každý měsíc stejná. 

Superhrubá mzda  

Pojem superhrubá mzda vstoupil v platnost v roce 2008 v rámci reformy veřejných 

financí. Jedná se o název metody výpočtu daně z příjmu ze závislé činnosti, která je ukotvena 

v § 6 odst. 12 zákona o daních z příjmů. 

Superhrubou mzdu můžeme definovat jako přesný účetní náklad zaměstnavatele 

za zaměstnance. Princip této metody spočívá v tom, že se k hrubé mzdě zaměstnance připočítá 

povinné pojistné placené zaměstnavatelem. V roce 2018 činí zdravotní pojištění hrazené 
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zaměstnavatelem 9 % a sociální pojištění 25 %. Supehrubá mzda se před výpočtem daně 

zaokrouhluje na 100 koruny nahoru. 

2.4 Formy základní mzdy 

Jak již bylo zmíněno v této kapitole, základní mzda je hlavní složkou hrubé mzdy. Jak 

tvrdí Vybíhal (2017, s. 90) ,,rozlišují se různé formy základní mzdy. Je to především: 

• časová, 

• úkolová, 

• podílová, 

• provizní, 

• osobní“. 

Časová mzda 

Tato forma mzdy se uplatňuje především v činnostech, u nichž nelze zcela objektivně 

měřit výsledek práce pomocí hodnotových ukazatelů, nebo jsou dané práce různého charakteru, 

nebo jde o činnosti tvůrčího či řídícího charakteru. Rovněž se používá v případech, kde by byly 

jiné mzdové formy příliš nákladné, administrativně náročné nebo by to mohlo vést k ohrožení 

bezpečnosti a zdraví při práci. Základem pro výpočet časové mzdy je odpracovaný čas. Výše 

mzdy se stanoví jako součin mzdové sazby tarifu příslušného zaměstnance a skutečně 

odpracované doby. 

Dále pak můžeme rozlišovat časovou mzdu na dílčí formy. Tyto formy jsou: 

• časová mzda s pevným tarifem znamená, že zaměstnanci jsou zařazeni do 

určitých tarifních stupňů podle odborné náročnosti, složitosti a namáhavosti 

výkonové práce, 

• výkonová mzda s rozpětím tarifů je, když konkrétní sazba tarifu 

se pracovníkovi určí tzv. mzdovým dekretem, 

• mzda s odstupňovaným tarifem znamená, že pro zařazení do tarifních stupňů 

jsou stanovena kritéria kvantitativní (počet let praxe, počet let odpracovaných 

ve firmě) nebo kvalitativní (kvalita práce, stupeň zmetkovitosti aj.), 

• časová mzda diferencovaná je, pokud tarif bude ovlivněn koeficientem 

vyjadřujícím plnění výkonu a kvality práce (Vybíhal, 2017).  
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Úkolová mzda 

Tato forma základní mzdy je závislá na výkonu práce. Výhodou této základní mzdy je, 

že se jednodušeji motivují pracovníci ve srovnání s časovou mzdou. Podmínkou zavedení této 

mzdy je možnost stanovení objektivní výkonové normy a spolehlivá evidence rozsahu a kvality 

práce. Úkolová mzda má též dílčí formy: 

• úkolová mzda přímá, 

a) stanovena pro konkrétního pracovníka, 

b) pro volnou četu (společný úkolový výdělek = skutečný společný výkon 

∙ úkolová sazba), 

c) vázanou četu (rozdílnou vůči volné četě v tom, že tarifní mzda se násobí 

koeficientem plnění výkonu). 

• akordní mzda je zvláštní druh úkolové mzdy, kdy skupině zaměstnanců je 

uloženo vykonat určité dílo v předem stanoveném termínu za předem 

dohodnutou částku (Vybíhal, 2017). 

Podílová mzda  

Podílová mzda se určuje jako podíl v procentech z jednotky vyjádřené v Kč. 

Provozní mzda 

Uvedená mzda se stanovuje jako podíl v procentech z realizovaných obchodů, zakázek, 

množství získaných klientů apod. 

Osobní mzda  

Osobní mzda se používá u zaměstnanců, kteří mají v delším časovém období stabilní 

pracovní tempo a požadovanou kvalitu práce. 

2.5 Platební mechanismus 

Splatnost mzdy  

Splatnost mzdy nebo výplata mzdy spadá do kategorie platebního mechanismu. 

Platebním mechanismem lze označit sled, funkčnost a termínové vymezení určitých výkonů, 

které vedou k vyplacení odměny za vykonanou práci. Platební mechanismus zahrnuje tyto 

úkony: 

• splatnost odměny, 

• výplatu odměny, 

• srážku mzdy nebo platu (Abeceda mzdové účetní, 2018). 
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Dle § 141 v zákoníku práce je definováno, že mzda je splatná po vykonání práce, a to 

nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém zaměstnanci 

vznikl nárok na mzdu nebo na některou její složku. V období, kdy je mzda splatná, musí 

zaměstnavatel sjednat, stanovit nebo určit pravidelný výplatní termín. Tento termín může být 

sjednán na základě kolektivní smlouvy nebo individuální smlouvou. Pokud připadne sjednaný 

termín na sobotu, neděli nebo svátek, musí být vyplacená mzda v nejbližším předcházejícím 

dni, nebude-li stanoveno v kolektivní nebo jiné smlouvě, že se tak stane následující pracovní 

den. 

Zvláštní situace pro splatnost mezd nastává při nástupu zaměstnance na dovolenou a při 

ukončení zaměstnání. Zaměstnavatel musí zaměstnanci vyplatit mzdu před nástupem dovolené, 

pokud by termín splatnosti a výplaty mzdy připadl na období dovolené. Pouze za předpokladu 

domluvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem lze vyplatit mzdu v pozdějším dni výplaty. 

Pokud je ukončen pracovní poměr se zaměstnancem, tak zaměstnavatel je podle § 141 

v zákoníku práce povinen na žádost pracovníka vyplatit mzdu v den skončení pracovního 

poměru, pokud to neumožňuje technika výpočtu mezd, tak v nejpozději v obvyklém výplatním 

termínu. 

Výplata mzdy 

Výplata mzdy je v § 142 zákoníku práce stanovena tak, že se provádí v pracovní době 

a na pracovišti, pokud není stanoveno v kolektivní nebo pracovní smlouvě jinak. Zaměstnavatel 

se složitými provozními podmínkami může zaslat mzdu i bez předchozí dohody pracovníkovi. 

Manželce nebo jiné osobě, může zaměstnavatel vyplatit zaměstnancovu mzdu zásadně jen na 

základě písemné plné moci dané zaměstnancem. 

Dále pak v § 143 zákoníku práce je uvedeno, že výplata bezhotovostním způsobem je 

výjimka z obecné zásady, že mzda se vyplácí na pracovišti a v pracovní době. Zaměstnavatel 

je povinen po provedení příslušných srážek ze mzdy poukázat mzdu, respektive část určenou 

zaměstnanci, na jeden platební účet u poskytovatele platebních služeb, a to na svůj náklad 

a nebezpečí. Pokud zaměstnanec zažádá o poukázání mzdy na více svých účtů, může to 

zaměstnavatel odmítnout nebo podmínit tím, že mu pracovník uhradí náklady spojené 

s bankovními převody na druhý a každý další účet. Po novelizaci zákoníku práce z roku 

2012 již tyto transakce mohou být prováděny na základě dohody zaměstnavatele 

se zaměstnancem. Dohodou jsou obě strany vázány, a proto zaměstnavatel nemusí vyhovět 

požadavku zaměstnance, že chce opětovně vyplácet mzdu v hotovosti. 
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Srážky mzdy  

Srážky ze mzdy mohou být buď obligatorní, nebo fakultativní. Uvedené druhy srážek 

se liší v tom, zda potřebuje zaměstnavatel před sražením částky ze mzdy souhlas od pracovníka, 

či ne.  

Zaměstnavatel může bez souhlasu pracovníka srazit ze mzdy obligatorní srážky. Do této 

skupiny srážek patří: 

• záloha na daň z příjmů fyzické osoby ze závislé činnosti, 

• záloha na mzdu, kterou je pracovník povinen vrátit z důvodu nesplnění 

podmínek pro přiznání mzdy, 

• exekuce nařízené soudem, soudním exekutorem, správcem daně, orgánem 

správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného 

celku, řídí se zákonem č. 99/1963 Sb.2 a zákonem č. 119/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů3, 

• nevyúčtované zálohy na cestovní náhrady, 

• ostatní nevyúčtované zálohy poskytnuté zaměstnanci k výkonu pracovních 

úkolů, 

• náhrady mzdy za dovolenou na zotavení, na niž pracovník ztratil nárok, případně 

mu nárok nevznikl, 

• příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na všeobecné zdravotní 

pojištění a pojistné na sociální zabezpečení (Vybíhal, 2017). 

Fakultativní srážky musí být podložené uzavřenou dohodou mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem. Tato dohoda musí mít písemnou podobu a měla by obsahovat: 

• osobní informace o zaměstnanci, 

• druh a výši srážky, 

• důvod provedení srážky, 

• výše splátek v jednotlivých měsících a termín poslední splátky, 

• podpis pracovníka a oprávněného zástupce zaměstnavatele, 

• datum uzavření dohody (Vybíhal, 2017). 

                                                 
2 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 
3 Zákon č. 119/2001 Sb., zákon, kterým se stanový pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů 

rozhodnutí 
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2.6 Změna a ukončení pracovního poměru 

Změna pracovního poměru  

V průběhu pracovního vztahu může docházet ke změnám obsahu pracovních smluv, 

v těchto případech musí souhlasit obě smluvní strany. Ke změnám může docházet z těchto 

příčin: 

• jmenování na vedoucí pracovní místo (§ 33 zákoníku práce), 

• převedení na jinou práci (v případech stanovených zákonem a to: ze zdravotních 

důvodů, z trestněprávních důvodů, z pracovněprávních důvodů, a nebo skrz 

objektivní překážky), 

• pracovní cesty (zaměstnavatel může vyslat pracovníka pouze na dobu nezbytně 

nutnou a pouze na základě dohody s ním), 

• přeložení (pouze se souhlasem zaměstnance nebo po uzavření dohody 

o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli, ale až po uplynutí 

6 měsíců od vzniku pracovního poměru) (Vybíhal, 2017). 

Ukončení pracovního poměru  

Pracovněprávní vztah může být rozvázán několika způsoby, které jsou uvedeny v § 48 

zákoníku práce. 

Prvním způsobem je ukončení pracovního poměru dohodou. Tento způsob nastává, 

pokud se obě smluvní strany písemně shodnou na tom, že pracovní vztah bude ukončen. Návrh 

na skončení pracovněprávního vztahu může podat kterákoliv strana. Pokud pracovník trvá na 

uvedení důvodu ukončení vztahu, musí mu zaměstnavatel vyhovět. V obráceném případě to 

neplatí. Nejpodstatnější náležitostí této dohody je určení dne, kdy pracovněprávní vztah končí. 

Každá smluvní strana musí získat jedno vyhotovení písemné dohody o rozvázání pracovního 

poměru (Vybíhal, 2017). 

Dalším způsobem je výpověď, kterou může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel či 

zaměstnanec. Musí být písemnou formou a doručena druhé straně, jinak je neplatná. 

Zaměstnanec má právo podat výpověď bez udání důvodu, ale zaměstnavatel může rozvázat 

pracovní poměr pouze ze zákonných příčin, které jsou uvedeny § 52 zákoníku práce. Tyto 

příčiny jsou: 

• zaměstnavatel se ruší, přemísťuje nebo jeho část, 
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• zaměstnanec se stane nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo 

příslušného orgánu 

• pracovník podle lékařského posudku je dlouhodobě nezpůsobilý vykonávat 

dosavadní práci, 

• zaměstnanec nesplňuje požadavky pro řádný výkon práce podle stanovených 

právních předpisů nebo nesplňuje nároky bez zavinění zaměstnavatele, který na 

ně písemně upozornil, vyzval pracovníka k odstranění nedostatků a ten je 

neodstranil. 

• u zaměstnance jsou známé důvody, při kterých by mohl zaměstnavatel okamžitě 

zrušit pracovní poměr, neboť pracovník závažně porušil pracovní kázeň: 

soustavně méně závažně porušoval pracovní kázeň a za posledních 6 měsíců byl 

na daný problém písemně upozorněn na možnost výpovědi, 

• pracovník porušil zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost, která je uvedená 

v § 301 zákoníku práce, tj. nedodržel stanovený režim v období prvních 

14 kalendářních dní pracovní neschopnosti, pokud jde o zdržování se v době 

pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených 

vycházek podle zákona č. 187/2006 Sb.4 

Zaměstnavatel má pravomoc, že může dát zaměstnanci výpověď skrz porušení pracovní 

kázně, pouze ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k výpovědi dozvěděl. Pokud začne 

šetřit pracovníkovo porušení pracovní kázně jiný orgán, zaměstnavatel má právo dát 

zaměstnanci výpověď ještě do 2 měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel dozvěděl o tomto šetření 

(Abeceda mzdové účetní, 2018). 

Třetím způsobem ukončení pracovněprávního poměru je okamžitým zrušením. Podle 

zákoníku práce se tento způsob ukončení poměru označuje jako výjimečný a rozlišují se 

důvody, pro které může ukončit pracovněprávní poměr okamžitě zaměstnavatel, 

resp. zaměstnanec. Zaměstnavatel může realizovat okamžité zrušení pracovního poměru ze tří 

níže uvedených důvodů: 

• zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok, 

                                                 
4 Zákon č. 187/2006 Sb., zákon o nemocenském pojištění 
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• pracovník byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při 

plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému 

trestu odnětí svobody na domu nejméně šest měsíců 

• zaměstnanec porušil pracovní kázeň, tj. povinnost vyplývající z právních 

předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, zvlášť hrubým způsobem. 

Též je ze zákona stanoveno, že zaměstnavatel nesmí pracovní poměr okamžitě zrušit 

s těhotnou pracovnicí, se zaměstnankyní na mateřské dovolené nebo s pracovníkem, 

který čerpá rodičovskou dovolenou (Abeceda mzdové účetní, 2018). 

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr, jestliže dle lékařského posudku 

nemůže dále vykonávat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu do 15 dnů 

ode dne předložení posudku neumožnil výkon jiné vhodné práce. Dalším důvodem daného 

způsobu ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance může být, pokud zaměstnavatel 

nevyplatil danému pracovníkovi mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu, 

anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti (Vybíhal, 2017). 

Podle § 56 zákoníku práce, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu od 

zaměstnavatele ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. 

Při okamžitém zrušení pracovního poměru je předepsána písemná forma, důvod musí být 

přesně skutkově vymezen zaměstnavatelem i pracovníkem tak, aby ho nebylo možné zaměnit 

a nelze ho dodatečně měnit. Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr ve lhůtě 

pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu ke zrušení pracovního poměru dověděl, nejpozději 

do 1 roku ode dne kdy tento důvod vznikl. 

Zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který nedovršil věku 16 let, může okamžitě 

zrušit pracovní poměr nezletilému zaměstnanci, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje 

nebo zdraví tohoto zaměstnance. Pro platnost tohoto okamžitého zrušení pracovního poměru je 

nutné přivolení soudu. Zákonný zástupce má povinnost doručit stejnopis okamžitého zrušení 

pracovního poměru a přivolení soudu nezletilému zaměstnanci. 

Čtvrtý způsob, jak skončit pracovní poměr je zrušení ve zkušební době. Dané zrušení 

pracovního poměru se musí provádět písemně. Strany nemusí uvádět důvod ukončení 

pracovního poměru a poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li uveden den pozdější. 

Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době rozvázat pracovněprávní vztah v období 

14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance (Vybíhal, 2017). 
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Poslední způsobem je ukončení pracovního poměru po uplynutí sjednané doby. 

Pracovní poměr na dobu určitou může skončit uplynutím sjednané doby, dohodou, výpovědí, 

okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době a smrtí zaměstnance. Dále u osob bez státní 

příslušností nebo cizinců lze ukončit pracovní poměr dnem skončení jejich pobytu podle 

vykonavatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu, nebo dnem, kterým nabyl právní 

moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z dané země a v neposlední řadě 

uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k vykonávání daného zaměstnání, nebo 

povolení k dlouhodobému pobytu za cílem vykonávání zaměstnání (Abeceda mzdové účetní, 

2018).
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3 Analýza mzdového systému z účetního pohledu 

Daná část práce je zaměřena na účetní aspekty mzdového systému. Zaměstnavatelé už 

při zaměstnání prvního zaměstnance zjišťují, že pro ně vzniká nelehký úkol, kdy musí 

dodržovat různé předpisy, které jsou spjaté s pracovním právem a s problematikou zdanění 

příjmů ze závislé činnosti včetně otázek souvisejících se zdravotním a sociálním pojištěním. Při 

vyšším nebo narůstajícím počtu pracovníků se vrcholné vedení začne zabývat rolí mzdových 

účetních ve firmě, které mají za úkol metodicky, věcně i prakticky zvládnout širokou oblast 

předpisů, vztahujících se k zaměstnávání pracovníků. První část kapitoly je orientovaná na 

povinnosti zaměstnavatele vůči různým institucím, které jsou spjaté při zaměstnávání osob. 

Dále je část práce věnovaná evidenci mezd. Následně se část kapitoly zabývá problematikou 

výpočtu čisté mzdy a na závěr je část oddílu věnována účtování mezd. 

3.1 Registrační povinnosti zaměstnavatele při přijetí zaměstnance 

Při sjednání pracovněprávního vztahu nevznikají pouze povinnosti zaměstnavatele 

k přijatému zaměstnanci na dané pracovní místo, ale i k různým institucím. Mezi dané instituce, 

ke kterým má zaměstnavatel registrační povinnost patří zdravotní pojišťovny, Česká správa 

sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ), Finanční správa, Úřad práce ČR či státem určená 

pojišťovna pro pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. V některých případech má taktéž 

povinnosti k exekučním orgánům či zpravodajské povinnosti. 

Povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám  

Povinnosti při zaměstnávání pracovníků upravuje zákon č. 592/1992 Sb.5 a zákon 

č. 48/1997 Sb.6, ve kterých je uvedeno, že při zaměstnání prvního zaměstnance je spjatá 

registrační povinnost vůči zdravotní pojišťovně, v níž je zaměstnanec veden v registru 

pojištěnců. Uvedenou registrační povinnost plní zaměstnavatel formou ,,Přihlášky 

zaměstnavatele – plátce pojistného“, případně jinak nazvaného tiskopisu. Ve zmíněném 

formuláři se uvádějí veškeré změny údajů, ukončení své činnosti, zrušení organizace nebo vstup 

do likvidace a to do 8 dnů od jejich zjištění. Každá pojišťovna má svůj formulář. V první příloze 

je uveden formulář s názvem ,,Přihláška a evidenční list pro zaměstnavatele“, který vyplňuje 

zaměstnavatel ve Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.  

Zaměstnavatel je též povinen na příslušnou zdravotní pojišťovnu oznámit nástup 

nového zaměstnance a to do 8 pracovních dnů. Tento úkon se provádí pomocí tiskopisu 

,,Hromadné oznámení zaměstnavatele“, který je součástí druhé přílohy. V uvedeném formuláři 

                                                 
5 Zákon č. 592/1992 Sb., zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 
6 Zákon č. 47/1997 Sb., zákon o veřejném zdravotním pojištění 
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se též oznamují všechny další změny, jako je odhlášení zaměstnance při ukončení 

pracovněprávního vztahu nebo změna zdravotní pojišťovny, případně ostatní skutečnosti 

rozhodující pro pojistné plnění státem, opět do 8 pracovních dní od zjištění změny. 

Dále je zaměstnavatel povinen do 20. dne každého následujícího měsíce zaslat na 

příslušnou zdravotní pojišťovnu formulář, který je věnovaný platbám pojistného za každý 

kalendářní měsíc. Zaměstnavatel (plátce) je povinen vypočítat z vyměřovacího základu neboli 

z hrubé mzdy částky, které odvádí za sebe i zaměstnance. Pojistné musí být odepsané z účtu 

nejpozději v den stanovený pro výplatu mezd. Pokud daný termín není smluven, tak je pojistné 

splatné nejpozději do 8 dnů po uplynutí měsíce, za nějž se pojistné hradí (portal.pohoda.cz, 

2017). 

Povinnosti vůči ČSSZ  

Dalším neméně důležitým úkolem pro zaměstnavatele je registrační povinnost u ČSSZ. 

Ohlašovací povinnost zaměstnavatele k uvedené instituci je zakotvena v zákonu 

č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (Meritum mzdy, 2017). Zaměstnavatel podává 

formulář pod názvem ,,Přihláška do registru zaměstnavatelů“, tento formulář může být pro 

právnické nebo fyzické osoby a podává se za předpokladu, že zaměstnání budoucích 

zaměstnanců založí účast na nemocenském pojištění. Zmíněný formulář lze nalézt v příloze 

č. 3. 

Dalšími povinnostmi k dané organizaci jsou např. přihlásit každou svou mzdovou 

účtárnu do registru, oznámit den nástupu a skončení zaměstnání daného zaměstnance, vést 

evidenci o zaměstnancích apod. Jak již bylo zmíněno, zaměstnavatel musí každého nového 

zaměstnance přihlásit na OSSZ pomocí předepsaného tiskopisu ,,Oznámení o nástupu do 

zaměstnání – (skončení zaměstnání)“, a to nejpozději do 8 dnů od vzniku nové skutečnosti. 

(cssz.cz, 2018).  Uvedený formulář je obsahem přílohy č. 4. 

Povinnost vůči finančnímu úřadu  

Dle § 125 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu má každý zaměstnavatel 

povinnost se přihlásit na příslušný finanční úřad k platbě daně z příjmů ze závislé činnosti 

a funkčních požitků. Na uvedený úřad se musí registrovat zaměstnavatel, i pokud začne 

zaměstnávat zaměstnance pouze na dohodu. Uvedenou registraci může vyplnit pomocí 

formulářů, které jsou zvlášť rozdělené pro osoby fyzické a právnické. Přihlášky lze vyplnit 

i online. Vzor přihlášky pro fyzické osoby je přiložen v příloze č. 5. Povinnost registrace je 

do 15 dnů od vzniku povinnosti srážet daň nebo zálohy na daň z příjmů.  
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3.2 Evidence mezd 

Evidence mezd slouží k zaznamenávání docházky jednotlivých pracovníků do práce, 

k shromažďování veškerých podkladů pro výpočty mezd zaměstnanců a k následnému 

zaúčtování. 

Osobní spis zaměstnance  

Při přijetí nového zaměstnance je potřeba uzavřít pracovněprávní vztah. Před 

vyhotovením pracovní smlouvy je nutné získat od budoucího zaměstnance osobní dokumenty, 

které se ukládají do osobního spisu zaměstnance. Dané doklady mohou být: 

• zápočtový list, 

• osobní dotazník, 

• souhlas s předáním osobních údajů, 

• výpis z trestního rejstříku, 

• prohlášení o příslušnosti ke zdravotní pojišťovně, 

• potvrzení o zdravotní způsobilosti vykonávat danou činnost,  

• doklady o ukončení vzdělání, 

•  a další doklady nutné k výkonu funkce. 

Zaměstnanec má povinnost poskytnout nebo podepsat veškeré uvedené dokumenty 

zaměstnavateli. Dále pak ještě může zaměstnanec se zaměstnavatelem podepsat dohodu 

o převodu mzdy na účet, ve které musí být uvedeno číslo účtu, kam má být mzda zasílána 

(Vybíhal, 2017). 

Evidence docházky  

Dle § 96 zákoníku práce má každý zaměstnavatel povinnost vést u jednotlivých 

zaměstnanců evidenci docházky. V dané dokumentaci musí být přesně vyznačený začátek 

odpracované směny, práce přesčas, další dohodnuté práce přesčas, doba v době pracovní 

pohotovosti. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen umožnit danému pracovníkovi 

nahlédnout do jeho účtu nebo evidence pracovní doby. Zaměstnanec má pravomoc si z dané 

evidence pořizovat výpisy, případně stejnopisy na náklady zaměstnavatele.  
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Zúčtovací a výplatní listina  

Jedná se o interní dokumentaci, která se vypracovává za každý kalendářní měsíc. Listina slouží 

jako analytická evidence k mzdovým nákladovým účtům. Při kontrolách nebo auditech slouží 

zúčtovací a výplatní listina jako prostředek pro kontrolu personálních procesů. Na níže 

uvedeném Obr. 3.1 lze vidět položky, které jsou obsaženy v zúčtovací a výplatní listině. 

Výplatní páska  

Jedná se o doklad, který vydává zaměstnavatel každému zaměstnanci. Zásadně se 

vydává osobně z důvodu ochrany osobních údajů, které jsou uvedeny na pásce. Na výplatní 

pásce musí být uvedeno jméno zaměstnance, období za které se vydává doklad a výše hrubé 

mzdy. Dále pak jsou uvedeny prémie, srážky ze mzdy, čerpání dovolené nebo nemocenské 

a další informace spjaté s výpočtem čisté mzdy. Každý zaměstnavatel si vytváří pásku sám, 

a proto se u každého zaměstnavatele může daný doklad vzhledově lišit. Na níže uvedeném 

Obr. 3.1 Zúčtovací a výplatní listina 

 Zdroj: ÚČETNÍČEK.CZ. Zúčtovací a výplatní listina (ucetnicek.cz, 2012) 
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Obr. 3.2 je vzor výplatní pásky, ve které jsou obsaženy všechny potřebné náležitosti, které by 

měl daný doklad obsahovat. 

Mzdový list 

List slouží jako podklad pro rekapitulaci o sražených zálohách na daň z příjmu ze závislé 

činnosti a zaplacených částkách na pojistné na sociální zabezpečení a na příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti, který je povinen platit zaměstnanec (Meritum mzdy, 2017). Povinné 

vedení mzdového listu zaměstnavatelem je právně zakotveno v § 38j v zákonu o daních 

z příjmu, ve kterém je též stanoveno, co vše musí být obsaženo v listech. V mzdovém listu musí 

být uvedeno: 

a) nynější i dřívější jméno poplatníka, 

b) rodné číslo, 

c) bydliště, 

d) jména a rodná čísla osob, na které poplatník uplatňuje nárok na snížení daně 

(slevu na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění na dani podle § 35) a dále 

výši jednotlivých nezdanitelných částek základu daně podle § 15, 

e) den nástupu poplatníka do zaměstnání, 

f) za každý kalendářní měsíc 

1. souhrn zúčtovaných mezd bez ohledu, zda jsou vypláceny v penězích nebo 

v naturáliích, 

2. částky osvobozené od daně z úhrnu zúčtovacích mezd, 

3. základ pro výpočet zálohy na daň nebo daně podle zvláštní sazby, 

4. vypočtenou zálohu na daň sraženou podle zvláštní sazby daně, 

5. měsíční slevu na dani a zálohu sníženou o měsíční slevu na dani, 

Obr. 3.2 Vzor výplatní pásky s potřebnými náležitostmi 

 Zdroj: ZAMĚSTNEJ.CZ. Výplatní páska (zamestnej.cz, 2014) 
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6. měsíční daňové zvýhodnění, měsíční slevu na dani, měsíční daňový bonus a 

zálohu sníženou o měsíční slevu na daní, 

7. skutečně sražené zálohy, 

g) součet údajů za zdaňovací období uvedených v písmenu f) a úhrn vyplacených 

měsíčních daňových bonusů, 

h) údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového 

zvýhodnění. 

Povinnost archivace mzdových listů je předepsaná v § 35a odst. 4 zákona č. 582/1991 

Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (dále jen zákon o OaPSZ). Zde vyplývá 

povinnost uchovávat uvedené listy a jiné údaje pro účely důchodového pojištění po dobu 

30 kalendářních let, které následují po roce, kterého se týkají. V příloze č. 7 lze nalézt mzdový 

list zaměstnance. 

Evidenční list důchodového pojištění  

Zaměstnavatel je povinen dle zákona o OaPSZ vést evidenční list důchodového pojištění 

(dále jen ELDP). Ke každému pracovníku, který je účastný důchodového pojištění nebo je 

poživatel starobního důchodu se musí vést ELDP za jednotlivé kalendářní roky. Pokud se 

výdělečnou činností nevytváří účast na nemocenském a důchodovém pojištění, nevzniká účast 

na důchodovém pojištění a ELDP se nevede u zaměstnance. 

V § 38 zákona o OaPSZ je uvedeno, že každý rok po účetní závěrce, nejpozději však 

do 30. dubna následujícího roku daného kalendářního roku se do ELDP zapisují: 

• identifikační údaje zaměstnavatele, 

• jméno, poslední příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo 

trvalého pobytu a rodné číslo občana 

• druh výdělečné činnosti, 

• doba účasti na důchodovém pojištění, 

• doba důchodového pojištění, 

• vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti, 

• doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu při výpočtu 

důchodu vylučují, 

• doby, které se ode dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní 

důchod nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní 

výměry starobního důchodu. 



 

30 

 

Zaměstnavatel je povinen vyhotovit stejnopis ELDP a jeden stejnopis předloží 

pracovníkovi k podpisu a následně podepsaný spis založí do evidence. Druhý stejnopis ponechá 

zaměstnanci. ELDP se předkládá ČSSZ pomocí OSSZ, která se nachází v okresu 

zaměstnavatele. ELDP se může podávat buď elektronicky pomocí Portálu veřejné správy 

a nebo v papírové podobě na předepsaných tiskopisech. 

Zaměstnavatel má povinnost předložit evidenční list:  

• do 30 dnů ode dne zápisu údajů do evidenčního listu, skončilo-li zaměstnání před 

31. prosincem a je nepochybné, že občan nejpozději do 3 měsíců opět ve stejném 

kalendářním roce do zaměstnání u stejného zaměstnavatele vstoupí, nemusí být 

evidenční list předložen a lze pokračovat v záznamech na dřívějším evidenčním 

listu, 

• do 30 dnů ode dne svého zániku, 

• do 8 dnů ode dne obdržení výzvy orgánů sociálního zabezpečení 

• Při úmrtí občana se předkládá ELDP na vyžádání orgánu sociálního 

zabezpečení ve lhůtě jím určené, nebo do 3 měsíců od úmrtí, nebyl-li do té doby 

evidenční list vyžádán orgány sociálního zabezpečení (cssz.cz, 2017). 

3.3 Výpočet čisté mzdy 

Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, k základní mzdě se připočítává výkonnostní 

složka, kterou tvoří příplatky, prémie, odměny a osobní ohodnocení. Součtem těchto složek se 

získá hrubá mzda. 

Pokud se od hrubé mzdy odečte sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem 

a záloha na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činností, tak se získá čistá mzda pracovníka.  

Jestliže se k této mzdě přičtou náhrady mzdy za nemoc nebo dávky nemocenského pojištění 

a odečtou se ostatní srážky, vznikne mzda k výplatě. 

 Hrubá mzda = základní mzda + výkonnostní složka (2.1) 

 Čistá mzda = hrubá mzda − sociální pojištění − zdravotní pojištění − záloha na daň (2.2) 

 Mzda k výplatě = čistá mzda + náhrady mzdy − ostatní srážky (2.3) 

 

Sociální pojištění  

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, 

neboli sociální pojištění (dále jen SP), odvádí zaměstnanec i zaměstnavatel za své pracovníky. 

Zaměstnanec má povinnost odvádět 6,5 % a zaměstnavatel 25 %. Vyměřovacím základem jsou 
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zaměstnancovy příjmy v peněžní i nepeněžní formě. Vypočítané pojistné se zaokrouhluje na 

celé Kč nahoru.  

V níže uvedené Tab. 3.1 lze vidět daná procenta z vyměřovacího základu, která se 

odvádí na nemocenské pojištění, důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti.  

Tab. 3.1  Sociální pojištění 

Zaměstnanec platí celkem 6,5 % z hrubé mzdy 

Důchodové pojištění 6,5 % 

Nemocenské pojištění 0 % 

Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 % 

Zaměstnavatel za zaměstnance platí celkem 25 % z hrubé mzdy 

Důchodové pojištění 21,5 % 

Nemocenské pojištění 2,3 % 

Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % 

Zdroj: ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, Výše a platba pojistného (cssz.cz, 

2017) 

V § 4 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen zákon o nemocenském 

pojištění) je uvedeno, že SP se poskytuje: 

• ,,nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, 

• ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, 

• peněžité a věcné dávky“. 

Rozhodným obdobím se rozumí kalendářní měsíc, v rámci kterého se zjišťuje 

vyměřovací základ a následně se vypočítá pojistné. Vyměřovací základ pro odvod pojistného 

se dá definovat jako úhrn příjmů, které podléhají zdanění, nejsou od daně osvobozeny a jsou 

zaměstnanci vyúčtovány, ať už ve formě peněžní či nepeněžní odměny za vykonanou práci. Pro 

zaměstnavatele i zaměstnance je určen maximální vyměřovací základ, a to je 48násobek 

průměrné mzdy na daný rok. Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo vyhlášku 

č. 343/2017 Sb., ve které zveřejnilo informace o průměrné mzdě pro rok 2018. Z této vyhlášky 

vyplývá, že průměrná mzda na daný rok činí 29 979 Kč a to znamená, že maximální vyměřovací 

základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení činí 1 438 992 Kč. Minimální výše 

vyměřovacího základu stanovena není (Ženíšková, 2018).  
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Zdravotní pojištění  

Pojistné na zdravotní pojištění (dále jen ZP) je upraveno zákonem č. 48/1997 Sb., 

o veřejném zdravotním pojištění a o změny některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Při nástupu do pracovního poměru má zaměstnanec povinnost oznámit 

zaměstnavateli zdravotní pojišťovnu, u které je pojištěn. Oznamovací povinnost má i pracovník 

při změně zdravotní pojišťovny. ZP odvádí zaměstnanec ve výši 4,5 % a zaměstnavatel za své 

zaměstnance ve výši 9 %. Vyměřovacím základem jsou též hrubé mzdy zaměstnanců. 

Vyměřené pojistné se rovněž zaokrouhluje na celé Kč směrem nahoru. Ze ZP se hradí zdravotní 

služby poskytnuté s cílem zlepšit nebo zachovat zdravotní stav pojištěnce nebo zmírnit jeho 

utrpení. 

Náhrady mzdy za pracovní neschopnosti  

Daná položka je upravena dle § 192 – 194 zákoníku práce. Za prvních 14 kalendářních 

dní trvání pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci náhrada mzdy za každý pracovní den 

kromě prvních tří dnů nemoci. Danou náhradu poskytuje zaměstnavatel ze svých prostředků.  

V prvním kroku se musí zjistit průměrný výdělek zaměstnance, který se zjišťuje jako 

průměrný hrubý hodinový výdělek dosažený zaměstnancem v rozhodném období, kterým je 

kalendářní čtvrtletí. Vzorec 2.4 znázorňuje výpočet průměrného hodinového výdělku (dále jen 

∅HV). 

 

∅HV se pak musí upravit pomocí hodinových redukčních hranic odvozených z denních 

redukčních hranic pro nemocenské, které lze vidět v Tab. 3.2. 

Tab. 3.2 Redukční hranice pro hodinovou náhradu mzdy 

Redukční hranice pro 

hodinovou a denní náhradu 

mzdy 

rok 2017 rok 2018 

I. 942 Kč 164,85 Kč 1 000 Kč 175,00 Kč 

II. 1 412 Kč 247,10 Kč 1 499 Kč 262,33 Kč 

III. 2 824 Kč 524,65 Kč 2 998 Kč 495,20 Kč 

Zdroj: PODNIKATEL.CZ. Náhrada mzdy pro rok 2018. Marodit bude výhodnější, vlastní 

úprava (podnikatel.cz, 2018) 

 
∅𝐻𝑉 =

ℎ𝑟𝑢𝑏ý 𝑝ří𝑗𝑒𝑚 𝑧𝑎 𝑟𝑜𝑧ℎ𝑜𝑑𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 𝑝𝑟𝑜 úč𝑒𝑙𝑦 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛éℎ𝑜 𝑣ý𝑑ě𝑙𝑘𝑢

𝑜𝑑𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑎𝑛á 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑣 𝑟𝑜𝑧ℎ𝑜𝑑𝑛é𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 𝑣 ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑐ℎ
 (2.4) 
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Z každé redukční hranice lze započítat pouze určité procento z částky. Tyto procenta lze 

vidět v Tab. 3.3. Pomocí navýšených hodinových redukčních hranic se upraví zjištěný PHV 

stanovený pro pracovněprávní účely.  

Tab. 3.3 Přehled procent započitatelných částek z redukčních hranic pro náhrady za 

pracovní neschopnost 

Redukční hranice Procento započitatelných částek 

do I. redukční hranice (0 – 175,00 Kč) 90 % 

do II. redukční hranice (175,01 Kč – 262,33 Kč) 60 % 

do III. redukční hranice (262,34 Kč – 495,20 Kč) 30 % 

nad III. redukční hranici (nad 495,20 Kč) nepřihlíží se 

Zdroj: PODNIKATEL.CZ. Náhrada mzdy pro rok 2018. Marodit bude výhodnější, vlastní 

úprava (podnikatel.cz) 

Výše náhrady se pak vypočítá jako 60 % z průměrného redukovaného výdělku, který se 

následně vynásobí počtem pracovních dní a pracovní dobou. Výsledná náhrada za pracovní 

neschopnost se zaokrouhluje na celé Kč nahoru. 

Od 15. dne pracovní neschopnosti začíná vyplácet náhrady příslušná správa sociálního 

zabezpečení a to za každý kalendářní den. Důležité je obě dávky rozlišovat. 

Náhrada mzdy za dovolenou  

Dovolená je upravena v § 211 až § 223 zákoníku práce. V § 213 je stanoveno, že 

minimální délka dovolené za kalendářní rok je 4 týdny. Avšak jsou i výjimky, které jsou 

vyjmenované v § 109 uvedeného zákonu.  

Zaměstnanec, který odpracoval u daného zaměstnavatele celý kalendářní rok, má nárok 

na vyčerpání celé stanovené dovolené. Zaměstnanec, který neodpracoval u svého 

zaměstnavatele celý kalendářní rok, ale pouze část roku, nemá nárok na celou dovolenou, nýbrž 

jen na poměrnou část, jenž se vypočítá jako jedna dvanáctina každého odpracovaného 

kalendářního měsíce. 

 𝑁áℎ𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑧𝑎 𝑑𝑜𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜𝑢 = ∅𝐻𝑉 ∙ 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 (2.5) 
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Dávka otcovské poporodní péče  

Nově od 1. února 2018 se z nemocenského pojištění poskytuje dávka otcovské 

poporodní péče tzv. otcovská. Nárok na uvedenou dávku vzniká v případech, kdy se dítě 

narodilo do 21. prosince 2017 nebo později. 

Existují dvě situace, kdy si může zaměstnanec uplatnit nárok na dávku. První možností 

je, že pojištěnec, který je otcem dítěte, pečuje o dítě. Druhým důvodem, kdy si může pracovník 

uplatňovat nárok na dávku je, pokud pojištěnec pečuje o dítě, u kterého převzal péči za rodiče 

na základě rozhodnutí příslušného orgánu. U daného způsobu uplatnění dávky je ještě 

podmínka, že dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku. 

Základní podmínkou nároku na otcovskou je účast na pojištění v době nástupu na tuto 

péči. Otcovská dávka přísluší za předpokladu, že nastal nástup na otcovskou v období 6 týdnů 

ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. 

Doba poskytování dávky činí 7 kalendářních dnů a začíná nástupem na otcovskou. 

Nástupem se rozumí den, který si pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo 

ode dne převzetí dítěte do péče. Otcovskou se nelze čerpat přerušovaně. 

Výše otcovské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní 

den. Denní vyměřovací základ (dále jen DVZ) se u otcovské zjistí: 

 
𝐷𝑉𝑍 =

𝑍𝑃

𝑍𝐾𝐷𝑃𝑛𝑅𝑂
 

(2.6) 

 

ZP  Započitatelný příjem       

 ZKDPnRO Započitatelné kalendářní dny připadající na rozhodné období 

Přičemž započitatelný příjem se rozumí jako úhrn příjmů, které podléhají odvodu 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v rozhodném 

období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích před kalendářním měsícem, 

ve kterém zaměstnanec nastupuje na otcovskou). Nejčastěji se jedná o úhrn hrubých mezd za 

kalendářní měsíce. 

Stanovený DVZ podléhá redukci, která se u otcovské provede takto: 

Tab. 3.4 Přehled procent započitatelných částek z redukčních hranic pro výpočet otcovské 

dávky 

Redukční hranice Procento započitatelných částek 

do I. redukční hranice (do 1 000 Kč) 100 % 

do II. redukční hranice (nad 1 000 Kč do 1 499 Kč) 60 % 
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do III. redukční hranice (nad 1 499 Kč do 2 998 Kč ) 30 % 

nad III. redukční hranici (nad 2 998 Kč) nepřihlíží se 

Zdroj: DAŇOVÁ A HOSPODÁŘSKÁ KARTOTÉKA. Otcovská poporodní péče (otcovská) 

(DHK, 2018) 

Rozmezí redukčních hranic, které jsou platné od 1. 1. 2018 jsou uvedené v Tab. 3.2. 

Stejně jako u ostatních dávek nemocenského pojištěni, pracovníci žádají o otcovskou 

prostřednictvím zaměstnavatele. 

Srážky stanovené zákonem  

Kromě srážek s příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a pojistného na sociální 

a zdravotní pojištění se zde zařazují i srážky na pohledávky zaměstnavatelem nebo srážky 

nařízené soudem případně např. správcem daně. Zaměstnavatel si srážky ze mzdy z důvodu 

pohledávky vůči zaměstnanci může srazit, i pokud nemá souhlas daného pracovníka. Do těchto 

srážek se mohou zařadit zálohy na mzdu nebo nevyúčtované zálohy na cestovní náhrady.  

Dohodnuté srážky ze mzdy  

Dle nového občanského zákonu se nově nevyžaduje písemná forma dohod o srážkách 

ze mzdy, avšak doporučuje se. Dohoda se uzavírá mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 

k uspokojení závazků zaměstnance vůči zaměstnavateli nebo k uspokojení jiného závazku, 

který vznikl k třetí osobě. V případě kdy se jedná o srážku, která neuspokojuje práva 

zaměstnavatele, musí ještě před uzavřením dohody zaměstnavatel podat souhlas. Vznikající 

náklady při srážkách ze mzdy nese plátce mzdy. Jestliže ale vzniká dohod o srážkách více, 

od druhé a další následující dohody platí náklady zaměstnanec, pokud se obě strany 

nedohodnou jinak. 

Srážky odborových členských příspěvků  

Pokud jsou v kolektivní smlouvě nebo v písemné dohodě mezi odborovou organizací 

a daným zaměstnancem sjednané úhrady členských příspěvků zaměstnance, je možno tyto 

srážky provádět se souhlasem zaměstnance (Meritum mzdy, 2017). 

Pořadí srážek ze mzdy  

Srážky ze mzdy mají své pořadí, kterým se musí řídit každý zaměstnavatel. Nejprve se 

sráží ze mzdy záloha na daň z příjmů fyzických osob, pojistné na sociální zabezpečení včetně 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a případně 

ještě pojistné na důchodové spoření. Dále pak jsou sraženy zaměstnancovy pohledávky. V prvé 

řadě se sráží pohledávky, které jsou stanovené soudem, správcem daně nebo orgánem správního 

úřadu. Tyto srážky musí být podložené nařízením rozhodnutí nebo exekucí. Následně se ze 
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mzdy sráží částky podložené na základě dohody o srážkách ze mzdy, srážky bez souhlasu 

zaměstnance a srážky odborových příspěvku (Meritum mzdy, 2017). 

3.4 Účtování mezd 

Mzda zaměstnance je významný náklad pro každého zaměstnavatele. S danou 

problematikou se váží i otázky spojené s výpočtem a odvodem ZP a SP za zaměstnance 

i zaměstnavatele. Dále pak s touto oblastí souvisí i výpočet a odvod záloh na daň z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti. Výpočtem záloh se práce zabývá ve čtvrté kapitole, v této 

části se řeší pouze účtování již vypočtené zálohy. Dále se zde řeší otázky penzijního připojištění 

a ostatních srážek ze mzdy. Podkladem pro účtování mezd je zúčtovací a výplatní listina, 

která zahrnuje úkolové a časové mzdy, příplatky a náhrady mezd, prémie, odměny a další 

potřebné informace pro výpočet a zaúčtování mzdy určitého zaměstnance. 

Zúčtovací vztahy se zaměstnanci a zaměstnavateli  

Zúčtovací vztahy k zaměstnancům a k institucím sociálního a zdravotního pojištění jsou 

upraveny Českými účetními standardy a vyhláškou č. 500/2002 Sb. Díky uvedené vyhlášce se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen zákon o účetnictví). 

Dané vztahy tvoří vzájemné vazby mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem v oblasti 

mzdového systému. S danou problematikou se váže zaúčtování mzdy, srážek ze mzdy, záloh 

na daň z příjmů ze závislé činnosti, jiných srážek ze mzdy pro vnější subjekty, ostatních 

pohledávek nebo závazků aj. 

Tab. 3.5 zahrnuje nejčastěji se vyskytující účetní případy, které jsou předmětem 

zúčtovacích vztahů se zaměstnanci a zaměstnavateli. Pro zaúčtování účetních případů 

v Tab. 3.5 a Tab. 3.6 byl použit účtový rozvrh pro rok 2018, který lze nalézt v příloze č. 6. 

Tab. 3.5 Zúčtovací vztahy se zaměstnanci a zaměstnavateli 

Popis účetního případu MD Dal 

1. Zaúčtování hrubých mezd 521 331 

2. SP hrazené zaměstnavatelem (25 %) 524 336 

3. ZP hrazené zaměstnavatel (9 %) 524 336 

4. SP hrazené zaměstnavatelem nad rámec zákona 525 336 

5. Zaúčtování záloh na daň z příjmů FO 331 342 

6. SP hrazené zaměstnancem (6,5 %) 331 336 

7. ZP hrazené zaměstnancem (4,5 %) 331 336 

8. Ostatní zákonné srážky ze mzdy (alimenty) 331 379 
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9. Ostatní srážky ze mzdy (manka) 331 648 

10. Výplata čisté mzdy z běžného účtu 331 221 

11. Úhrada daně finančnímu úřadu z běžného účtu 342 221 

12. Úhrada závazků vůči institucím ZP a SP z běžného účtu 336 221 

13. Úhrada jiných závazků z běžného účtu 379 221 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pasivní účet 331 (Zaměstnanci) se vztahuje na závazky vznikající z pracovněprávních 

vztahů včetně sociálního zabezpečení a ZP k zaměstnancům, případně jiným fyzickým osobám 

(kromě závazků ke společníkům ze závislé činnosti), a jejich zúčtování. Daný účet se může vést 

pomocí analytické evidence podle jednotlivých pracovníků na mzdových listech. Pokud se 

účtuje o mzdách, které náleží společníkům a členům družstva, tak se používá účet 366 (Hrubé 

mzdy společníků a členů družstev ze závislé činnosti). 

Dalším zásadním účtem, který se používá v mzdové problematice je účet 336 (Zúčtování 

s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění). Ve prospěch tohoto pasivního 

účtu se účtují závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k příslušným 

institucím. 

Účet 342 (Ostatní přímé daně) patří mezi účty pasivní rozvahové a účtuje se zde 

o daních z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků u zaměstnanců. 

Na účet 521 (Mzdové náklady) se účtuje o veškerých požitcích zaměstnanců. Zásadně 

se zde účtuje o hrubých mzdách pracovníků. Daný účet je nákladový a vyjadřuje spotřebu práce 

pracovníků. Pokud se potřebuje vystihnout spotřeba práce společníků nebo členů družstev, 

tak se v dané situaci používá účet 522 (Příjmy společníků obchodní korporace ze závislé 

činnosti) nebo 523 (Odměny členům orgánů obchodní korporace). 

Na nákladový účet 524 (Zákonné sociální a zdravotní pojištění) účtuje zaměstnavatel 

o svých nákladech z titulu sociálního a zdravotního pojištění hrazeného za své zaměstnance dle 

platných zákonů. Další nákladový účet, který se může vyskytovat, je účet 525 (Ostatní sociální 

pojištění). Na tento účet se účtují pojištění hrazené zaměstnavatelem nad rámec zákona. 

Zúčtování ostatních závazků a pohledávek za zaměstnanci  

Pokud se nejedná o závazky nebo pohledávky, které vznikly z titulu mezd, používají se 

pro jejich zaúčtování účty 333 (Ostatní dluhy vůči zaměstnancům) a pak dále účet 

335 (Pohledávky za zaměstnanci). Účet 333 patří mezi účty pasivní a účtuje se na něm například 

o nárocích zaměstnanců na cestovní náhrady nebo o krátkodobých půjčkách poskytnuté 
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zaměstnancům. Na aktivní účet 335 se účtuje například v případě vyúčtování záloh, které byly 

poskytnuté danému pracovníku na pracovní cestu. 

Tab. 3.6 Příklady ostatních závazků a pohledávek za zaměstnanci 

Popis účetního případu MD Dal 

1. Vypočítané, dosud nevyplacené cestovné 512 333 

2. Úhrada vypočítaného cestovného v bankovního účtu 333 221 

3. Úhrada bolestného při pracovních úrazech z bankovního 

účtu 
333 221 

4. Vyúčtování náhrad za čištění pracovních oděvů 548 333 

5. Vyplacení zálohy na pracovní cestu z pokladny 335 211 

6. Zúčtování služební cesty 512 335 

7. Částku za stravenky si hradí zaměstnanci 335 213 

8. Úhrada stravenek zaměstnanci ze mzdy 331 335 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  



 

39 

 

4 Analýza mzdového systému z daňového pohledu 

U každého zaměstnance, který pobírá odměnu za vykonanou práci, vzniká závazek vůči 

státu. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), 

upravuje zdaňování příjmů fyzických i právnických osob. Z uvedeného zákonu plyne zásada, 

že všechny příjmy daňového subjektu jsou zdaňovány jedinou daní, a to daní z příjmu. Pro 

správné zdanění mzdy je potřeba rozeznat příjmy fyzických osob, které jsou předmětem daně, 

které jsou osvobozeny od daně a v neposlední řadě, které nejsou předmětem daně. Proto se 

první část dané kapitoly zaměřuje na uvedenou problematiku. Poté je práce zaměřena na odvod 

zálohových daní, které strhává zaměstnavatel svým zaměstnancům z jejích hrubých příjmů. 

Následně kapitola řeší problematiku ročního zúčtování zálohových daní a výpočtu roční daně. 

Poslední část práce je zaměřena na aplikaci teoretických informací, které byly zmíněny 

v předešlých kapitolách, do praxe. 

4.1 Příjmy ze závislé činnosti, které jsou a nejsou předmětem daně a 

osvobozené příjmy 

Příjmy fyzických osob jsou velmi různorodé a podstatně se od sebe liší, proto se v ZDP 

rozeznává několik kategorií předmětu daně z příjmu.  

Co je předmětem daně  

Dle § 3 v ZDP můžeme rozdělit příjmy, které jsou předmětem daně takto: 

• ,,příjmy ze závislé činnosti (§ 6), 

• příjmy ze samostatné činnosti (§ 7), 

• příjmy z kapitálového majetku (§ 8), 

• příjmy z nájmu (§ 9) a 

• ostatní příjmy (§ 10)“. 

Příjmy v podobě mzdy se řadí do kategorie příjmů ze závislé činnosti, které jsou dále 

upraveny v § 6 ZDP. Do daných příjmů se zařazují plnění v podobě příjmů ze současného nebo 

dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru, v nichž poplatník při výkonu 

práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazu plátce. Dále zde jsou zařazeny plnění v podobě 

funkčního požitku, příjmů za práci člena družstva, společníka společnosti s ručením 

omezeným, komanditisty komanditní společnosti nebo odměny likvidátora a člena orgánu 

právnické osoby. 

Příjmy ze závislé činnosti jsou chápany jako příjmy pravidelné či jednorázové bez 

ohledu na to, zda je na ně právní nárok či nikoliv. Taktéž nezáleží, zda zaměstnavatel dává 
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částku pracovníkovi nebo jiné osobě. Dále nezávisí, zda zaměstnavatel vyplácí částku, přepisuje 

ji k dobru nebo zda spočívá v jiné formě plnění. 

Dle § 6 odst. 6 ZDP vyplývá, že pokud zaměstnavatel poskytuje pracovníkovi bezplatně 

motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé cesty, tak se za příjem považuje též 

částka 1 % ze vstupní ceny automobilu. Vstupní cena vozidla se navyšuje o daň z přidané 

hodnoty. Za předpokladu, kdy je vypočítaná částka nižší než 1 000 Kč, započítává se do příjmu 

částka ve výši 1 000 Kč. V případě, kdy zaměstnanec používá současně více vozidel, považuje 

se za příjem částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen. Pokud nastane situace, kdy v jednom 

měsíci zaměstnanec používá více automobilů postupně za sebou, vychází se ze vstupní ceny, 

která je vyšší. Dané sumy se započítávají zaměstnanci, vždy při započetí kalendářního měsíce, 

kdy měl pracovník propůjčené vozidlo či vozidla.  

Zmíněný nepeněžní příjem se zahrnuje od roku 2008 jak do výpočtu daně, tak i do 

vyměřovacího zakladu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a odvod pojistného na 

zdravotní pojištění (Pelech, 2018). 

Co není předmětem daně  

 V § 6 odst. 7 ZDP je uvedeno, které příjmy nejsou předmětem daně. Mezi příjmy, 

které jsou vyjmuté ze základu daně, patří: 

• náhrady cestovních výdajů v souvislosti s výkonem závislé činnosti do výše 

stanovené zákoníkem práce, předmětem daně není taktéž hodnota bezplatného 

stravování poskytovaná zaměstnavatelem na pracovních cestách, 

• hodnoty osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů, obuvi, 

mycích, čistících a desinfekčních prostředků a ochranných nápojů, hodnoty 

poskytnutých stejnokrojů, včetně příspěvků na jejich udržování, 

• náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení, předmětů potřebných pro 

práci, 

• částky přijaté zálohově od zaměstnavatele, aby je zaměstnanec vydal jeho 

jménem nebo částky, kterými zaměstnavatel hradí zaměstnanci prokázané 

výdaje. 

Příjmy osvobozené od daně  

Zaměstnanec má možnost si snížit základ daně o položky, které jsou dle § 4, § 4a, § 6 

a § 10 v ZDP uvedeny jako osvobozené od daně. V uvedených paragrafech jsou popsány 
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podmínky, dle kterých si může jednotlivé hodnoty plátce uplatnit. Mezi nejčastěji vyskytující 

položky patří například: 

• prodej rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo bytové jednotky, která 

nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep, komoru a souvisejícího 

pozemku, pokud v něm prodávající mel bydliště minimálně 2 roky bezprostředně 

před prodejem, 

• příjmy z prodeje nemovitosti (za předpokladu, že mezi koupi a prodejem 

uplynulo alespoň 5 let), 

• příjmy z prodeje movitých věcí (pokud uplynulo mezi koupí a prodejem alespoň 

1 rok), 

• Nepeněžní plnění, které je vynaložené zaměstnavatelem na odborný rozvoj 

zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo nepeněžní 

plnění vynaložená zaměstnavatelem na rekvalifikaci zaměstnanců, 

• Nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho 

rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, na dosažení, 

zajištění a udržení příjmu v uvedených formách (např. příspěvek na kulturní 

akci), 

• příjem získaný ve formě dávky nebo služby z nemocenského pojištění, 

důchodového pojištění, peněžní pomoc obětem trestného činu, sociálního 

zabezpečení, plnění z uplatněných nástrojů státní politiky zaměstnanosti a 

veřejného zdravotního pojištění, 

• dary poskytnuté odborovou organizací (pokud nemají povahu odměn za práci 

pro danou organizaci nebo za výkon funkce), 

• příjem v podobě úroku ze státního dluhopisu, 

• úrokové výnosy ze stavebního spoření. 

4.2 Zálohová daň 

Placení zálohových daní slouží jako zajišťující prostředek k zaplacení konečné daně za 

zdaňovací období. Zdaňovacím obdobím daně z příjmů fyzických osob se rozumí dle § 16b 

ZDP kalendářní rok. Povinnost platit zálohovou daň vzniká ve dvou ze zákona stanovených 

případech. Uvedená podkapitola se zaměřuje na odvody daňových záloh tykající se 

zaměstnanců dle § 38h ZDP, kdy zajišťuje odvod měsíčních daní ze mzdy zaměstnanců jejich 

zaměstnavatel.  
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Základ zálohové daně  

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen daň ze mzdy) sráží 

zaměstnavatel z úhrnu příjmů ze závislé činnosti zúčtovaných nebo vyplácených poplatníkovi. 

Následně vypočtenou zálohu odvádí daňové správě. Zaměstnavatel odpovídá za správnost 

výpočtu a včasné odvedení daní ze mzdy resp. záloh na daň ze mzdy. Pokud se dopustí 

zaměstnavatel nesprávného výpočtu zálohové daně, bude ji daňová správa vymáhat na něm. 

Záloha na daň ze mzdy se platí z jakkoliv vysokého měsíčního příjmu, nicméně pokud 

zaměstnanec podepsal u daného zaměstnavatele ,,Prohlášení k uplatnění slev na dani“, tak se 

může zcela anulovat (Hnátek, 2018). 

Princip zdanění mezd spočívá v tom, že zdaňovaný příjem je navýšen o ZP a SP hrazené 

zaměstnavatelem. V praxi se používá též postup, kdy se hrubá mzda zaměstnance vynásobí 

koeficientem 1,34. Uvedený koeficient odpovídá odváděnému pojistnému za zaměstnavatele 

(25 % SP a 9 % ZP). Uvedený druhý způsob znázorňuje vzorec 4.2. Při výpočtu měsíční zálohy 

na daň se základ daně zaokrouhluje na 100 Kč směrem nahoru. Uvedený vztah lze vyjádřit 

následovně: 

 𝑍á𝑘𝑙𝑎𝑑 𝑑𝑎𝑛ě = ℎ𝑟𝑢𝑏á 𝑚𝑧𝑑𝑎 + 𝑝𝑜𝑗𝑖𝑠𝑡𝑛é (𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙) (4.1) 

 nebo  

 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟ℎ𝑟𝑢𝑏á 𝑚𝑧𝑑𝑎 = ℎ𝑟𝑢𝑏á 𝑚𝑧𝑑𝑎 ∙ 1,34 (4.2) 

 

Sazba zálohové daně  

V § 38h ZDP je stanovena výše sazby pro výpočet zálohové daně ve výši 15 % ze 

základu. 

Výše slev (zvýhodnění) pro účel snížení zálohové daně 

Při podepsání ,,Prohlášení k uplatnění slev na dani“ vzniká zaměstnanci nárok na slevy 

a daňové zvýhodnění, které může uplatňovat při výpočtu zálohové daně. Slevy a bonusy 

snižující zálohovou daň jsou uvedeny v Tab. 4.1. Uvedené položky lze nalézt v § 35ba, § 35bb, 

§ 35c a § 35d ZDP. 

Tab. 4.1 Slevy na dani z příjmů a daňové zvýhodnění u zaměstnanců 

Název slevy (zvýhodnění) 

Výše slevy 

(bonusu) za 

měsíc v KČ 

Základní sleva na poplatníka 2 070 
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Základní sleva na invaliditu (invalidita prvního a druhého stupně 

za předepsaných podmínek) 
210 

Rozšířená sleva na invaliditu (za předepsaných podmínek) 420 

Držitel průkazu ZTP/P 1 345 

Soustavná příprava na budoucí povolání 335 

Na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící 

domácnosti (za předepsaných podmínek) 
 

• jedno dítě 1 267 

• druhé dítě 1 617 

• třetí a každé další dítě 2 017 

Maximální výše daňového bonusu 5 025 

Minimální výše daňového bonusu 50 

Zdroj: PRÁCE A MZDA. Slevy na dani z příjmů a daňová zvýhodnění u zaměstnanců 

(poplatníků) a daňový bonus, vlastní úprava (Práce a mzda, 2018) 

Nejčastěji odčitatelná položka od zálohové daně je sleva na poplatníka. Uvedená sleva 

náleží všem, kteří učinili prohlášení k dani bez výjimky. Bez výjimky znamená, že na uvedenou 

slevu má nárok zaměstnanec, podnikatel, student, důchodce či žena na mateřské dovolené.  

Další uvedená položka v tabulce, která se nazývá sleva na invaliditu, se uplatňuje 

předložením výměru o přiznání důchodu a současně potvrzením o výplatě daného důchodu při 

přiznání. Musí se jednat o příjemce důchodu. Dle současného zákona není rozhodující při 

uplatňování slevy okamžik přiznání invalidity, nýbrž okamžik zahájení výplaty daného 

důchodu (podnikatel.cz, 2017).  

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě se uplatňuje v případech stanovené v § 35c ZDP. 

Do kategorie vyživované dítě spadá nezletilé dítě žijící ve společné domácnosti s poplatníkem. 

Dále pak zletilé dítě do 26 let, který nepobírá invalidní důchod třetího stupně a zároveň se 

soustavně připravuje na budoucí povolání. Při narození dítěte se sleva uplatňuje vždy v měsíci 

narození.  

Daňový bonus vzniká, pokud je daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost. Jedná 

se o situaci, kdy plátce daně nejenom že neodvádí na zálohové dani nic, ale ještě je mu 

finančním úřadem vyplacen vzniklý bonus.  
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Solidární zvýšení daně u záloh  

Solidární zvýšení daně u záloh vzniká u zaměstnanců, u nichž zúčtovaný měsíční 

zdanitelný příjem přesáhne 4násobek průměrné mzdy podle zákona o pojistném na sociální 

zabezpečení.  V roce 2018 činí 4násobek průměrné mzdy 119 916 Kč (Pelech, 2018). 

Postup výpočtu zálohové daně  

Pro zrekapitulování dané podkapitoly slouží níže uvedená Tab. 4.2, která vysvětluje 

postupně jednotlivé kroky výpočtu zálohové daně.  

Tab. 4.2 Postup výpočtu zálohové daně 

Položka  Postup výpočtu 

 

Výpočet základu daně před úpravou 

 

 

Hrubá mzda 

+ pojistné na sociálním zabezpečení hrazené 

zaměstnavatelem (25 %) 

+ pojistné na zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnavatelem (9 %) 

Základ daně upravený 

(superhrubá mzda) 

 

 Částka zaokrouhlena na celé stovky Kč nahoru 

Částka pro výpočet solidární daně 

 

 Rozdíl mezi vyššími příjmy a 4násobkem 

průměrné mzdy 

Výpočet zálohy 

 

 15 % ze supehrubé mzdy 

Výpočet solidární daně 

 

7 % z částky pro výpočet solidární daně 

Záloha celkem 

 

Zálohová daň + solidární daň 

(zaokrouhlená na celé Kč nahoru) 

Odpočet slev  Sleva na poplatníka, invaliditu atd. 

Záloha po slevách 

 

 Pokud vyjde výsledek v záporné částce, tak se 

zaokrouhluje na 0 

Odpočet daňového zvýhodnění Daňové zvýhodnění na děti 

Daňová záloha ke sražení 

Daňový bonus k výplatě 

 Pokud vychází záloha v kladné částce 

 Pokud vychází záloha po odečtení daňového 

zvýhodnění záporně 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.3 Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění a výpočet 

celoroční daně 

Roční zúčtování se provádí, pokud poplatník pobíral ve zdaňovacím období příjmy ze 

závislé činnosti a z funkčních požitků. O zúčtování nemohou žádat zaměstnanci, kteří mají 

souběžně též příjmy dle § 7, § 8,  §9 a § 10, pokud nejsou zdanění osvobozeny a u nichž úhrn 

uvedených příjmů činil za rok více než 6 000 Kč hrubého (Pelech, 2018). 

Roční zúčtování provádí plátce na požádání. Zaměstnavatel je povinen vést pro 

poplatníka mzdový list, který musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dále dle § 38j 

ZDP plyne  povinnost pro plátce vést rekapitulaci o sražených zálohách a dani sražené podle 

zvláštní sazby daně za každý kalendářní měsíc i za celé zdaňovací období.  

O roční zúčtování záloh může zaměstnanec požádat svého zaměstnavatele nejpozději 

do 15. února následujícího roku, ale pouze za podmínky, že v předepsaném termínu pracovník 

podepsal ,,Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních 

požitků“, anebo bylo prohlášení podepsané dodatečně. Dále podle Hnátka (2018, s. 54) musí 

splňovat zaměstnanec podmínky, kdy pobíral: 

• Zdanitelnou mzdu po celý kalendářní rok pouze od jednoho zaměstnavatele, 

nebo 

• Zdanitelnou mzdu od více zaměstnavatelů postupně, tzn., že se pracovněprávní 

vztahy nepřekrývaly, nebo 

• Zdanitelný příjem od jednoho nebo více plátců pobíral postupně, i když obdržel 

doplatek mzdy od předchozího plátce v měsíci, ve kterém již nebyl 

v pracovněprávním vztahu. 

Zaměstnavatel má pak povinnost provést z celkového úhrnu mezd roční zúčtování záloh 

a daňového zvýhodnění nejpozději do 31. března. 

Důvod ročního zúčtování záloh 

Zaměstnavatel v průběhu roku sráží zaměstnanci ze mzdy zálohu na daň z příjmu. 

Vybraná měsíční záloha není definitivní stanovená daňová povinnost. Ročním zúčtování je 

možné uplatnit nezdanitelné částky a slevy na dani, které nebylo možné uplatnit v průběhu roku. 

Jak tvrdí Hnátek (2018, s. 51) jedná se zejména o : 

• dary, 

• úroky, 
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• životní a penzijní pojištění, 

• manžel/manželka jako osoba vyživovaná. 

Nezdanitelné části základu daně jsou uvedeny v § 15 ZDP. V uvedeném paragrafu jsou i 

uvedené podmínky uplatnění pro odečet daných položek. V níže uvedené Tab. 4.3 jsou uvedeny 

nejčastěji odčitatelné položky s podmínkami uplatnění. 

Tab. 4.3 Nejčastěji se uplatňující nezdanitelné části základu daně 

Položka Podmínka 

Dar 

Bezúplatné plnění poskytnuté 

FO a PO dle § 15 

• Minimálně 2 % ze základu 

daně nebo alespoň 1 000 Kč 

• Maximálně 15 % ze základu 

daně 

Odběr krve 3 000 Kč za jeden odběr 

Odběr orgánu od žijícího dárce 20 000 Kč 

Odběr krvetvorných buněk 20 000 Kč za jeden odběr 

Úvěr 

Zaplacené úroky ze stavebního 

spoření a z hypotečního úvěru na 

bytové potřeby. 

• Maximálně 300 000 Kč 

• Pokud poplatník platil úroky 

pouze část roku, maximálně 

může uplatnit 25 000 Kč za 

každý kalendářní měsíc. 

Penzijní 

pojištění 

Pokud poplatník uzavřel 

smlouvu o doplňkovém 

penzijním spoření či připojištění 

se státním příspěvkem. 

Maximálně 24 000 Kč, 

přičemž zaplacené měsíční 

příspěvky se musí snížit o 

1 000 Kč. (12 000 Kč za rok) 

Životní 

pojištění 

Podmínky v § 15 ZDP Maximálně 24 000 Kč ze 

zaplacených měsíčních 

příspěvku 

Zdroj: ZDP, vlastní zpracování 

Oproti výpočtu zálohové daně si při ročním zúčtování může plátce uplatit i slevu na 

manželku (manžela). Podmínky pro uvedenou slevu jsou definovány v § 35ba ZDP. V daném 

paragrafu je napsáno, že zmíněnou slevu lze uplatnit pouze za předpokladu, pokud manžel 

(manželka) žije ve společné domácnosti s poplatníkem a zároveň její (jeho) vlastní příjem 

nepřesáhne limit 68 000 Kč. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny slevy a daňové zvýhodnění 

s částkami, které se používají při ročním zúčtování. 
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Tab. 4.4 Přehled slev a daňového zvýhodnění, které slouží pro snížení daňové povinnosti 

Položka Částka v Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 

Sleva na druhého z manželů bez příjmů 

Sleva na druhého z manželů bez příjmu – držitel ZTP/P 

24 840  

49 680  

Invalidní důchod prvního a druhého stupně 

Invalidní důchod třetího stupně 

2 520  

5 040  

Držitel ZTP/P 16 140 

Student 4 020 

Daňové zvýhodnění 

Na první dítě 

Na druhé dítě 

Na třetí a každé další dítě 

(pokud je dítě držitelem ZTP/P částka se zdvojnásobuje) 

 

15 204 

19 404 

24 204 

 

Minimální výše daňového bonusu 

Maximální výše daňového bonusu 

100 

60 300 

Zdroj: PRÁCE A MZDA. Sleva na dani z příjmu a daňová zvýhodnění u zaměstnanců 

(poplatníků) a daňový bonus, vlastní úprava (práce a mzda, 2018) 

Výpočet roční daně z  příjmů ze závislé činnosti  

Jak již bylo zmíněno v předešlém textu, tak výpočet zálohové daně z příjmů ze závislé 

činnosti se od výpočtu roční daně podstatně liší. V Tab. 4.5 je uveden přesný postup výpočtu 

roční daňové povinnosti. 

Tab. 4.5 Výpočet roční daně 

Položka  Postup výpočtu 

 

Výpočet základu daně  

(superhrubá mzda) 

 

 

Hrubá mzda 

+ pojistné na sociálním zabezpečení hrazené 

zaměstnavatelem (25 %) 

+ pojistné na zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnavatelem (9 %) 

Odpočet nezdanitelných částek ze 

základu daně 

Částky jsou uvedeny v § 15 ZDP 

Roční základ daně 

 

 Částka zaokrouhlena na celé stovky Kč dolů 



 

48 

 

Výpočet roční daně 

 

 15 % z ročního základu daně 

Odpočet slev  Sleva na poplatníka, invaliditu atd. 

Daňová povinnost 

 

 Pokud vyjde výsledek v záporné částce, tak se 

zaokrouhluje na 0 

Odpočet daňového zvýhodnění Daňové zvýhodnění na děti 

Odpočet zaplacených záloh na daň Zjistí se např. ze mzdového listu 

Doplatek 

Přeplatek 

 Pokud výsledná částka vychází v kladné částce 

Pokud vychází částka v záporné částce 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.4 Praktická část 

Praktická část bakalářské práce je zaměřena na výpočet mezd pro fiktivního 

zaměstnance za uvedené měsíce v kalendářním roce 2018. V dané části práce jsou aplikované 

teoretické informace, které jsou popisovány v předešlých kapitolách. 

Tab. 4.6 Základní informace o zaměstnanci 

Příjmení Novotný 

Jméno Petr 

Rodné číslo 742503/5703 

Datum narození 25.03.1974 

Číslo OP 223020157 

Trvalé bydliště Studentská 158/8, Olomouc – Hodolany 

779 00 

Nástup do zaměstnání 01.01.2017 

Druh pracovního poměru Hlavní pracovní poměr, na dobu neurčitou 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zaměstnanec Petr Novotný má podepsanou pracovní smlouvu se zaměstnavatelem na 

dobu neurčitou. Smlouva obsahuje veškeré ze zákona povinné náležitosti. Petr Novotný má 

stanovenou hodinovou sazbu 200 Kč. V příloze č. 10 lze nalézt fond pracovní doby pro rok 

2018, dle kterého se jednotlivé mzdy počítaly. Pracovník má podepsané prohlášení poplatníka 

daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2018. Prohlášení lze 

nalézt v příloze č. 9. 
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Zaměstnanec se domluvil se zaměstnavatelem, že si nechá ze mzdy srážet měsíčně 

životní a penzijní pojištění. Na penzijní pojištění se rozhodl platit 3 000 Kč a na životní 1 500 

Kč. Uvedené položky se budou uplatňovat při ročním zúčtování jako nezdanitelné částky, které 

budou snižovat základ daně. 

Dále se předpokládá, že manželka v roce 2018 nedosáhla hrubých příjmů nad 68 000 

Kč. Z toho vyplývá, že zaměstnanec si může na konci zdaňovacího období uplatnit slevu na 

manželku. 

Níže uvedené podkapitoly, jsou věnované měsíčním výpočtům mezd k výplatě. 

V každém měsíci nastávají různé situace, které ovlivňují v každém zúčtovacím období výši 

mzdy. Dále se praktická část zabývá výpočtem roční daňové povinnosti zaměstnance a následné 

rekapitulaci roku 2018. 

Vypočet mzdy za leden 2018  

V měsíci lednu zaměstnanec odpracoval 22 dnů při osmihodinové pracovní době. 

Zaměstnanec má stanovenou hodinovou sazbu 200 Kč. Nebyl nemocný a ani nečerpal žádnou 

dovolenou. Pracovník má podepsané prohlášení. Základní mzda pracovníka činí 35 200 Kč a 

v daný měsíc obdržel osobní příplatek v hodnotě 6 000 Kč a odměnu ve výši 4 000 Kč. 

Tab. 4.7 Výpočet zálohové daně a částce k výplatě v měsíci lednu 

Název 

položky 
Postup výpočtu Výpočet 

Částka 

Kč 

Základní 

mzda 
HS ∙ OH 200 ∙ 176 35 200 

OP 
Dobrovolná pobídková složka mzdy 

6 000 

Odměna 4 000 

Hrubá mzda ZM + OP + Odměna 35 200 + 6 000 + 4 000 45 200 

ZP ZC HM ∙ %O 45 200 ∙ 0,045 2 034 

SP ZC HM ∙ %O 45 200 ∙ 0,065 2 938 

ZP ZL HM ∙ %O 45 200 ∙ 0,09 4 068 

SP ZL HM ∙ %O 45 200 ∙ 0,25 11 300 

SHM HM + SP ZL + ZP ZL 45 200 ∙ 1,34 60 568 

SHM 

upravena 
≐ na 100 nahoru 60 600 
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Záloha na 

daň 

vypočtena 

Upravena SHM ∙ s 60 600 ∙ 0,15 9 090 

Sleva 

poplatník 
Dle § 35ba ZDP 2 070 

Záloha 

skutečně 

sražena 

Záloha na daň – Sleva 9 090 – 2 070 7 020 

Čistá mzda HM – ZPZC – SPZC – ZSS 45 200 – 2 034 – 2938 – 7 020 33 208 

PP a ŽP ZC určil sám 3 000 + 1 500 4 500 

Mzda k 

výplatě 
ČM – PP a ŽP 33 208 – 4 500 28 708 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výpočet mzdy za únor 2018  

Fond pracovní doby v měsíci únor 2018 činí 160 hodin. V měsíci únoru zaměstnanec 

onemocněl. Dočasná pracovní neschopnost pracovníka trvala od 5. 2. do 18. 2. 2018. Pro 

výpočet průměrného hodinového výdělku je třeba znát hrubý příjem za rozhodné období, pro 

zjednodušení výpočtu je určeno, že průměrný hodinový výdělek zaměstnance činí 200 Kč. 

Tab. 4.8 Výpočet náhrady za pracovní neschopnost 

I. Průměrný hodinový výdělek 200 Kč 

II. Náhrada za neschopnost  

a) Nepřísluší náhrada 

b) Náhrada co hradí zaměstnavatel 

Od 5. 2. 2018 do 7. 2. 2018 

Od 8. 2. 2018 do 18. 2. 2018 (7 pracovních 

dní) 

(Čt, Pa, Po, Út, St, Čt, Pa)  

III. Výpočet Ø redukčního výdělku 

1. Redukční hranice (do 175 Kč) 

2. Redukční hranice (do 262,33 Kč) 

3. Redukční hranice (do 524,65 Kč) 

4. Redukční hranice (nad 524,65 Kč) 

Součet Ø redukčních výdělků 

 

175 ∙ 0,9 

(200 – 175) ∙ 0,6 

0 

Nad 524, 65 se nic nezapočítává 

157,5 + 15 = 172,5 Kč 
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IV. Náhrada za jednu odpracovanou 

hodinu 
172,5 ∙ 0,6 = 103,5 Kč 

V. Celková náhrada 103,5 ∙ 56 = 5 796 Kč 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Pokud by celková náhrada za pracovní neschopnost nevycházela na celé koruny, tak se 

zaokrouhluje na celé Kč nahoru. 

Tab. 4.9 Výpočet zálohové daně a částce k výplatě v měsíci únoru 

Název 

položky 
Postup výpočtu Výpočet 

Částka 

Kč 

Základní 

mzda 
HS ∙ OH 200 ∙ 80 16 000 

HM ZM 16 000 

ZP ZC HM ∙ %O 16 000 ∙ 0,045 720 

SP ZC HM ∙ %O 16 000 ∙ 0,065 1 040 

ZP ZL HM ∙ %O 16 000 ∙ 0,09 1 440 

SP ZL HM ∙ %O 16 000 ∙ 0,25 4 000 

SHM HM ∙ 1,34 16 000 ∙ 1,34 21 440 

SHM 

upravena 
≐ na 100 nahoru 21 500 

Záloha na 

daň 

vypočtena 

Upravena SHM ∙ s 21 500 ∙ 0,15 3 225 

Sleva 

poplatník 
Dle § 35ba ZDP 2 070 

Záloha 

skutečně 

sražena 

Záloha na daň – Sleva 3 225 – 2 070 1 155 

Čistá mzda HM – ZPZC – SPZC – ZSS 45 200 – 720 – 1 040 – 1 155 13 085 

Náhrada za 

neschopnost 
Viz. výpočet nad tabulkou 5 796 

PP a ŽP ZC určil sám 3 000 + 1 500 4 500 

Mzda k 

výplatě 
ČM + náhrada – PP a ŽP 13 085 + 5 796 –  4 500 14 381 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Výpočet mzdy za březen 2018  

V měsíci březnu se zaměstnanci narodila dcera. Zaměstnanec si začal uplatňovat daňové 

zvýhodnění na narozené dítě. Od února 2018 je možné čerpat dávky otcovské poporodní péče. 

Zaměstnanec se uvedenou dávku rozhodl čerpat v termínu od 12. do 16. března. Pro 

zjednodušení výpočtu je pro rozhodné období stanovena průměrná měsíční mzda 35 000 Kč. 

Tab. 4.10 Postup výpočtu odpracovaných hodin a trvání otcovské za daný měsíc 

Fond pracovní doby daného měsíce 168 hodin 

Počet hodin proplacené otcovské 5 ∙ 8 = 40 hodin 

Skutečně odpracované hodiny v daný měsíc 168 – 40 = 128 hodin 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tab. 4.11 Výpočet náhrady za otcovskou 

I. Odhadnutý Ø výdělek za den (35 000 ∙ 12) ÷ 365 = 1 150,68 Kč 

II. Výpočet Ø redukčního výdělku 

1. Redukční hranice (do 1 000 Kč) 

2. Redukční hranice (do 1 499 Kč) 

3. Redukční hranice (do 2 998 Kč) 

4. Redukční hranice (nad 2 998 Kč) 

Součet Ø redukčních výdělků 

 

1 000 ∙ 1 = 1 000 Kč 

150,68 ∙ 0,6 = 90,408 Kč 

0 

Nezapočítává se 

1 000 – 90,408 = 1 090,408 Kč 

III. Náhrada za jeden neodpracovaný den  1 090,408 ∙ 0,7 = 763,2856 Kč 

IV. Úprava náhrady za neodpracovaný den ≐ na celé Kč nahoru 

764 Kč 

V. Celková náhrada 764 ∙ 5 = 3 832 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 4.12 Výpočet zálohové daně a částce k výplatě v měsíci březnu 

Název 

položky 
Postup výpočtu Výpočet 

Částka 

Kč 

Základní 

mzda 
HS ∙ OH 200 ∙ 128 25 600 

HM ZM 25 600 

ZP ZC HM ∙ %O 25 600 ∙ 0,045 1 152 

SP ZC HM ∙ %O 25 600 ∙ 0,065 1 664 

ZP ZL HM ∙ %O 25 600 ∙ 0,09 2 304 

SP ZL HM ∙ %O 25 600 ∙ 0,25 6 400 

SHM HM ∙ 1,34 25 600 ∙ 1,34 34 304 
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SHM 

upravena 
≐ na 100 nahoru 34 400 

Záloha na 

daň 

vypočtena 

Upravena SHM ∙ s 34 400 ∙ 0,15 5 160 

Sleva 

poplatník 
Dle § 35ba ZDP 2 070 

Záloha po 

slevě 
Záloha na daň – sleva 5 160 – 2 070 3 090 

Daňové 

zvýhodnění 
Dle § 35c 1 267 

Záloha skut. 

sražená 
Záloha po slevě – zvýhodnění 3 090 – 1 267 1 823 

Čistá mzda HM – ZPZC – SPZC – ZSS 25 600 – 1 152 – 1 664 – 1 823 20 961 

Náhrada za 

otcovskou 
Viz. výpočet nad tabulkou 3 820 

PP a ŽP ZC určil sám 3 000 + 1 500 4 500 

Mzda k 

výplatě 
ČM + náhrada – PP a ŽP 20 961 + 3 820 –  4 500 20 281 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výpočet mzdy za duben 2018  

V dubnu zaměstnanec odpracoval 20 dní při 8 hodinové směně. Na jeden den pracovní 

den v daném měsíci připadá státní svátek. V daný den zaměstnanec nepracoval, a proto mu 

náleží dle zákona náhrada ve výši průměrného výdělku. Průměrný výdělek se vypočítá jako 

podíl mezi celkovým součtem hrubých mezd v rozhodném období a odpracovanými hodinami 

v rozhodném období. Rozhodné období pro daný výpočet je předcházející kalendářní čtvrtletí. 

Daná částka se zjišťuje k 1. dni následujícího kalendářního měsíce. V daném měsíci vzniká u 

výpočtu SP a ZP, že částky vychází v haléřích. V takovém případě se položky zaokrouhlují na 

koruny nahoru.  
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Tab. 4.13 Přehled informací za předcházející kalendářní čtvrtletí potřebné k výpočtu 

průměrného výdělku zaměstnance 

Měsíc Hrubá mzda v Kč Odpracované dny v měsíci 

Leden 45 200 22 

Únor 16 000 10 

Březen 25 600 16 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z uvedených informací pak lze vypočítat zaměstnancův průměrný výdělek na hodinu. 

∅𝐻𝑉 =
86 800

48 ∙ 8
= 226,04 𝐾č 

Částka 226, 04 Kč se dále použije v níže uvedené tabulce pro výpočet náhrady za svátek. 

Tab. 4.14 Výpočet zálohové daně a částce k výplatě v měsíci duben 

Název 

položky 
Postup výpočtu Výpočet 

Částka 

Kč 

Základní 

mzda 
HS ∙ OH 200 ∙ 160 32 000 

Náhrada za 

svátek 
∅HV ∙ počet hodin 226,4 ∙ 8 1 808,32 

HM ZM + náhrada 32 000 + 1 808, 32 33 808,32 

Úprava HM ≐ na Kč nahoru 33 809 

ZP ZC HM ∙ %O 33 809 ∙ 0,045 1 522 

SP ZC HM ∙ %O 33 809 ∙ 0,065 2 198 

ZP ZL HM ∙ %O 33 809 ∙ 0,09 3 043 

SP ZL HM ∙ %O 33 809 ∙ 0,25 8 453 

SHM HM ∙ 1,34 33 809 ∙ 1,34 45 304,06 

SHM 

upravena 
≐ na 100 nahoru 45 400 

Záloha na 

daň 

vypočtena 

Upravena SHM ∙ s 45 400 ∙ 0,15 6 810 

Sleva 

poplatník 
Dle § 35ba ZDP 2 070 

Záloha po 

slevě 
Záloha na daň – sleva 6 810 – 2 070 4 740 
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Daňové 

zvýhodnění 
Dle § 35c 1 267 

Záloha skut. 

sražená 
Záloha po slevě – zvýhodnění 4 740 – 1 267 3 473 

Čistá mzda HM – ZPZC – SPZC – ZSS 33 816 – 3 473 – 1 522 -2 198 26 621 

PP a ŽP ZC určil sám 3 000 + 1 500 4 500 

Mzda k 

výplatě 
ČM – PP a ŽP 26 621 –  4 500 22 121 

Zdroj: Vlastní Zpracování 

 

Výpočet mzdy za květen 2018  

V měsíci květnu zaměstnanec odpracoval 21 dní a na dva pracovní dny připadal státní 

svátek. 1. května zaměstnanec nepracoval a 8. května pracoval. Za odpracovaný svátek 

zaměstnanec získal příplatek, který mu přísluší dle zákona ve výši průměrného výdělku. 

Průměrný výdělek je vypočtený už z předešlého měsíce (226,7 Kč). Počet odpracovaných dní 

se vypočítá, že k pracovním dnům se přičte svátek, ve kterém pracovník pracoval.  

Tab. 4.15 Výpočet zálohové daně a částce k výplatě v měsíci květnu 

Název 

položky 
Postup výpočtu Výpočet 

Částka 

Kč 

Základní 

mzda 
HS ∙ OH 200 ∙ 176 35 200 

Náhrada za 

svátek 
∅HV ∙ počet hodin 226,4 ∙ 8 1 808,32 

Příplatek za 

svátek 
∅HV ∙ počet hodin 226,4 ∙ 8 1 808,32 

HM ZM + náhrada + příplatek 35 200 + 1 808, 32 + 1 808,32 38 816,64 

Úprava HM ≐ na Kč nahoru 38 817 

ZP ZC HM ∙ %O 38 817 ∙ 0,045 1 747 

SP ZC HM ∙ %O 38 817 ∙ 0,065 2 524 

ZP ZL HM ∙ %O 38 817 ∙ 0,09 3 494 

SP ZL HM ∙ %O 38 817 ∙ 0,25 9 705 

SHM HM ∙ 1,34 38 817 ∙ 1,34 52 014,78 
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SHM 

upravena 
≐ na 100 nahoru 52 100 

Záloha na 

daň 

vypočtena 

Upravena SHM ∙ s 52 100 ∙ 0,15 7 815 

Sleva 

poplatník 
Dle § 35ba ZDP 2 070 

Záloha po 

slevě 
Záloha na daň – sleva 7 815 – 2 070 5 745 

Daňové 

zvýhodnění 
Dle § 35c 1 267 

Záloha skut. 

sražená 
Záloha po slevě – zvýhodnění 5 745 – 1 267 4 478 

Čistá mzda HM – ZPZC – SPZC – ZSS 38 832 – 1 747 – 2 524 – 4 478 30 083 

PP a ŽP ZC určil sám 3 000 + 1 500 4 500 

Mzda k 

výplatě 
ČM – PP a ŽP 30 083 –  4 500 25 583 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výpočet mzdy za červen 2018  

V měsíci červnu odpracoval pracovník 22 dní. V daný měsíc byl zaměstnanci poskytnut 

firemní automobil pro soukromé účely. Pořizovací cena automobilu je stanovena na 600 000 

Kč. 

Tab. 4.16 Výpočet zálohové daně a částce k výplatě za měsíc červen 

Název 

položky 
Postup výpočtu Výpočet 

Částka 

Kč 

Základní 

mzda 
HS ∙ OH 200 ∙ 176 35 200 

automobil 1 % z pořizovací ceny 600 000 ∙ 0,01 6 000 

HM ZM + 1 % z automobilu 35 200 + 6 000 41 200 

ZP ZC HM ∙ %O 41 200 ∙ 0,045 1 854 

SP ZC HM ∙ %O 41 200 ∙ 0,065 2 678 

ZP ZL HM ∙ %O 41 200 ∙ 0,09 3 708 
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SP ZL HM ∙ %O 41 200 ∙ 0,25 10 300 

SHM HM ∙ 1,34 41 200 ∙ 1,34 55 208 

SHM 

upravena 
≐ na 100 nahoru 55 300 

Záloha na 

daň 

vypočtena 

Upravena SHM  ∙ s 55 300 ∙ 0,15 8 295 

Sleva 

poplatník 
Dle § 35ba ZDP 2 070 

Záloha po 

slevě 
Záloha na daň – sleva 8 295 – 2 070 6 225 

Daňové 

zvýhodnění 
Dle § 35c 1 267 

Záloha skut. 

sražená 
Záloha po slevě – zvýhodnění 6 225 – 1 267 4 958 

Čistá mzda HM – ZPZC – SPZC – ZSS 35 200 – 1 854 – 2 678 – 4 958 25 710 

PP a ŽP ZC určil sám 3 000 + 1 500 4 500 

Mzda k 

výplatě 
ČM – PP a ŽP 25 701 –  4 500 21 210 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Výpočet mzdy za červenec 2018  

V červenci si zaměstnanec vybral 5 dnů dovolené. Dovolenou čerpal v termínu 9. – 13. 

7. 2018. Dále zaměstnanec obdržel od zaměstnavatele částku 5 000 Kč na dovolenou. V daném 

měsíc jsou dva státní svátky, které připadají na pracovní dny. V dané svátky zaměstnanec 

nepracuje. 

Tab. 4.17 Přehled informací za předcházející kalendářní čtvrtletí potřebné k výpočtu 

průměrného výdělku zaměstnance 

Měsíc Hrubá mzda v daném 

měsíci v Kč 

Odpracované dny v daný 

měsíci 

Duben 33 816 20 

Květen 38 832 22 

Červen 41 200 22 

Zdroj: Vlastní zpracování 

∅𝐻𝑉 =
113 848

64 ∙ 8
= 222,36 𝐾č 



 

58 

 

Tab. 4.18 Výpočet zálohové daně a částce k výplatě v měsíci červenci 

Název 

položky 
Postup výpočtu Výpočet 

Částka 

Kč 

Základní 

mzda 
HS ∙ OH 200 ∙ 120 24 000 

Náhrada za 

svátek 
∅HV ∙ počet hodin 222,36 ∙ 16 3 557,76 

Dovolená ∅HV ∙ počet hodin 222,36 ∙ 40 8 894,4 

Příspěvek na 

dovolenou 
Dobrovolná pobídková složka mzdy 5 000 

HM ZM + náhrady + příspěvek 
24 000 + 3 557,76 + 8 894,4 + 5 

000 
41 452,16 

Úprava HM ≐ na Kč nahoru 41 453 

ZP ZC HM ∙ %O 41 453 ∙ 0,045 1 865 

SP ZC HM ∙ %O 41 453 ∙ 0,065 2 694 

ZP ZL HM ∙ %O 41 453 ∙ 0,09 3 731 

SP ZL HM ∙ %O 41 453 ∙ 0,25 10 363 

SHM HM ∙ 1,34 41 453 ∙ 1,34 55 547,02 

SHM 

upravena 
≐ na 100 nahoru 55 600 

Záloha na 

daň 

vypočtena 

Upravena SHM ∙ s 55 600 ∙ 0,15 8 340 

Sleva 

poplatník 
Dle § 35ba ZDP 2 070 

Záloha po 

slevě 
Záloha na daň – sleva 8 340 – 2 070 6 270 

Daňové 

zvýhodnění 
Dle § 35c 1 267 

Záloha skut. 

sražená 
Záloha po slevě – zvýhodnění 6 270 – 1 267 5 003 

Čistá mzda HM – ZPZC – SPZC – ZSS 41 453 – 1 865 – 2 694 -5 003 31 891 

PP a ŽP ZC určil sám 3 000 + 1 500 4 500 

Mzda k 

výplatě 
ČM – PP a ŽP 31 891 –  4 500 27 391 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Výpočet mzdy za srpen 2018  

Zaměstnanec v srpnu odpracoval 23 dní. Dále pak za měsíc odpracoval ještě 5 hodin 

přesčasu. Pracovník za daný měsíc obdržel osobní ohodnocení ve výši 6 000 Kč. V daný měsíc 

se počet odpracovaných hodin vypočítá takto: 

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑑𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛 = 23 ∙ 8 + 5 = 189 ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛 

Tab. 4.19 Výpočet zálohové daně a částce k výplatě v měsíci srpnu 

Název 

položky 
Postup výpočtu Výpočet 

Částka 

Kč 

Základní 

mzda 
HS ∙ OH 200 ∙ 189 37 800 

Příplatek za 

přesčas 
25 % z (∅HV ∙ počet hodin) (222,36 ∙ 5) ∙ 0,25 277,95 

Osobní 

ohodnocení 
Dobrovolná pobídková složka mzdy 6 000 

HM 
ZM + příspěvek + 

ohodnocení 
37 800 + 277,95 + 6 000 44 077,95 

Úprava HM ≐ na Kč nahoru 44 078 

ZP ZC HM ∙ %O 44 078 ∙ 0,045 1 984 

SP ZC HM ∙ %O 44 078 ∙ 0,065 2 866 

ZP ZL HM ∙ %O 44 078 ∙ 0,09 3 968 

SP ZL HM ∙ %O 44 078 ∙ 0,25 11 020 

SHM HM ∙ 1,34 44 078 ∙ 1,34 59 064,52 

SHM 

upravena 
≐ na 100 nahoru 59 100 

Záloha na 

daň 

vypočtena 

Upravena SHM  ∙ s 59 100 ∙ 0,15 8 865 

Sleva 

poplatník 
Dle §  35ba ZDP 2 070 

Záloha po 

slevě 
Záloha na daň – sleva 8 865  – 2 070 6 795 

Daňové 

zvýhodnění 
Dle § 35c 1 267 
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Záloha skut. 

sražená 
Záloha po slevě – zvýhodnění 6 795 – 1 267 5 528 

Čistá mzda HM – ZPZC – SPZC – ZSS 44 078 – 1 984 – 2 866 – 5 528 33 700 

PP a ŽP ZC určil sám 3 000 + 1 500 4 500 

Mzda k 

výplatě 
ČM – PP a ŽP 33 700  –  4 500 29 200 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výpočet mzdy za září 2018  

V září zaměstnanec pracoval 19 dní. V měsíci je jeden svátek, za tento den dostane 

náhradu. Průměrný výdělek použitý k výpočtu je již vypočítaný v měsíci červenci. 

Tab. 4.20 Výpočet zálohové daně a částce k výplatě v měsíci září 

Název 

položky 
Postup výpočtu Výpočet 

Částka 

Kč 

Základní 

mzda 
HS ∙ OH 200 ∙ 152 30 400 

Náhrada za 

svátek 
∅HV ∙ počet hodin 222,36 ∙ 8 1 778,88 

HM ZM + náhrada 30 400 + 1 778,88 32 178 

Úprava HM ≐ na Kč nahoru 32 179 

ZP ZC HM ∙ %O 32 179 ∙ 0,045 1 449 

SP ZC HM ∙ %O 32 179 ∙ 0,065 2 092 

ZP ZL HM ∙ %O 32 179 ∙ 0,09 2 897 

SP ZL HM ∙ %O 32 179 ∙ 0,25 8 045 

SHM HM ∙ 1,34 32 179 ∙ 1,34 43 119,86 

SHM 

upravena 
≐ na 100 nahoru 43 200 

Záloha na 

daň 

vypočtena 

Upravena SHM ∙ s 43 200 ∙ 0,15 6 480 

Sleva 

poplatník 
Dle § 35ba ZDP 2 070 

Záloha po 

slevě 
Záloha na daň – sleva 6 480 – 2 070 4 410 
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Daňové 

zvýhodnění 
Dle § 35c 1 267 

Záloha skut. 

sražená 
Záloha po slevě – zvýhodnění 4 410 – 1 267 3 143 

Čistá mzda HM – ZPZC – SPZC – ZSS 30 400 – 1 449 – 2 092 – 3 143 25 495 

PP a ŽP ZC určil sám 3 000 + 1 500 4 500 

Mzda k 

výplatě 
ČM – PP a ŽP 25 495 – 4 500 20 995 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výpočet mzdy za říjen 2018 

V říjnu zaměstnanec odpracoval 23 dní. V daném měsíci si vzal dovolenou na 5 dnů.  

Tab. 4.21 Přehled informací za předcházející kalendářní čtvrtletí potřebné k výpočtu 

průměrného výdělku zaměstnance 

Měsíc Hrubá mzda v daném 

měsíci v Kč 

Odpracované hodin v daný 

měsíci 

Červenec 41 453 120 

Srpen 44 078 189 

Září 32 179 152 

Zdroj: Vlastní zpracování 

∅𝐻𝑉 =
117 710

461
= 255,35 𝐾č 

Tab. 4.22 Výpočet zálohové daně a částce k výplatě v měsíci říjnu 

Název 

položky 
Postup výpočtu Výpočet 

Částka 

Kč 

Základní 

mzda 
HS ∙ OH 200 ∙ 144 28 800 

Dovolená ∅HV ∙ počet hodin 255,34 ∙ 40 10 213,6 

HM ZM + dovolená 28 800 + 10 213,6 39 013,6 

Úprava HM ≐ na Kč nahoru 39 014 

ZP ZC HM ∙ %O 39 014 ∙ 0,045 1 756 

SP ZC HM ∙ %O 39 014 ∙ 0,065 2 536 

ZP ZL HM ∙ %O 39 014 ∙ 0,09 3 512 

SP ZL HM ∙ %O 39 014 ∙ 0,25 9 754 
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SHM HM ∙ 1,34 39 014 ∙ 1,34 52 278,76 

SHM 

upravena 
≐ na 100 nahoru 52 300 

Záloha na 

daň 

vypočtena 

Upravena SHM  ∙ s 52 300 ∙ 0,15 7 845 

Sleva 

poplatník 
Dle §  35ba ZDP 2 070 

Záloha po 

slevě 
Záloha na daň – sleva 7 845 – 2 070 5 775 

Daňové 

zvýhodnění 
Dle § 35c 1 267 

Záloha skut. 

sražená 
Záloha po slevě – zvýhodnění 5 775 – 1 267 4 508 

Čistá mzda HM – ZPZC – SPZC – ZSS 39 014 – 1 756 – 2 536 – 4 508 30 214 

PP a ŽP ZC určil sám 3 000 + 1 500 4 500 

Mzda k 

výplatě 
ČM – PP a ŽP 30 214 – 4 500 25 714 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výpočet mzdy za listopad 2018  

V listopadu zaměstnanci nenastaly žádné neobvyklé situace při výpočtu. Dle fondu 

pracovní doby odpracoval 22 dní při osmihodinové směně. 

Tab. 4.23 Výpočet zálohové daně a částce k výplatě v měsíci listopad 

Název 

položky 
Postup výpočtu Výpočet 

Částka 

Kč 

Základní 

mzda 
HS ∙ OH 200 ∙ 176 35 200 

HM ZM 35 200 

ZP ZC HM ∙ %O 35 200 ∙ 0,045 1 584 

SP ZC HM ∙ %O 35 200 ∙ 0,065 2 288 

ZP ZL HM ∙ %O 35 200 ∙ 0,09 3 168 

SP ZL HM ∙ %O 35 200 ∙ 0,25 8 800 
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SHM HM ∙ 1,34 35 200 ∙ 1,34 47 168 

SHM 

upravena 
≐ na 100 nahoru 47 200 

Záloha na 

daň 

vypočtena 

Upravena SHM ∙ s 47 200 ∙ 0,15 7 080 

Sleva 

poplatník 
Dle §  35ba ZDP 2 070 

Záloha po 

slevě 
Záloha na daň – sleva 7 080 – 2 070 5 010 

Daňové 

zvýhodnění 
Dle § 35c 1 267 

Záloha skut. 

sražená 
Záloha po slevě – zvýhodnění 5 010 – 1 267 3 743 

Čistá mzda HM – ZPZC – SPZC – ZSS 35 200 – 1 584 – 2 288 – 3 743 27 585 

PP a ŽP ZC určil sám 3 000 + 1 500 4 500 

Mzda k 

výplatě 
ČM – PP a ŽP 27 585 – 4 500 23 085 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výpočet mzdy za prosinec 2018  

V měsíci prosinci zaměstnanec čerpal dovolenou v termínu od 17. do 21. prosince a dále 

pak ještě 27. a 28. prosince. V daném měsíci připadají na tři pracovní dny státní svátky, které 

jsou zaměstnanci proplaceny jako náhrada. Pro výpočet náhrady za dovolenou se použije 

průměrný hodinový výdělek, který je již vypočítán v měsíci říjen (255,34 Kč). 

Tab. 4.24 Výpočty trvání dovolené a svátků 

Počet odpracovaných hodin 11 dní ∙ 8 hodin = 88 hodin 

Počet hodin dovolené 7 dní ∙ 8 hodin = 56 hodin 

Počet hodin náhrady za svátek 3 dny ∙ 8 hodin = 24 hodin 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tab. 4.25 Výpočet zálohové daně a částce k výplatě v měsíci prosinec 

Název 

položky 
Postup výpočtu Výpočet 

Částka 

Kč 

Základní 

mzda 
HS ∙ OH 200 ∙ 88 17 600 

Dovolená ∅HV ∙ počet hodin 255,34 ∙ 56 14 299,04 

Náhrada za 

svátky 
∅HV ∙ počet hodin 255,34 ∙ 24 6 128,16 

HM ZM + dovolená + svátek 17 600 + 14 299,04 + 6 128,16 38 027,2 

Úprava HM ≐ na Kč nahoru 38 028 

ZP ZC HM ∙ %O 38 028∙ 0,045 1 712 

SP ZC HM ∙ %O 38 028 ∙ 0,065 2 472 

ZP ZL HM ∙ %O 38 028 ∙ 0,09 3 423 

SP ZL HM ∙ %O 38 028 ∙ 0,25 9 507 

SHM HM ∙ 1,34 38 028 ∙ 1,34 50 957,52 

SHM 

upravena 
≐ na 100 nahoru 51 000 

Záloha na 

daň 

vypočtena 

Upravena SHM ∙ s 51 000 ∙ 0,15 7 650 

Sleva 

poplatník 
Dle § 35ba ZDP 2 070 

Záloha po 

slevě 
Záloha na daň – sleva 7 650 – 2 070 5 580 

Daňové 

zvýhodnění 
Dle § 35c 1 267 

Záloha skut. 

sražená 
Záloha po slevě – zvýhodnění 5 580 – 1 267 4 313 

Čistá mzda HM – ZPZC – SPZC – ZSS 38 028 – 1 712 – 2 472 – 4 313 29 531 

PP a ŽP ZC určil sám 3 000 + 1 500 4 500 

Mzda k 

výplatě 
ČM – PP a ŽP 29 531 – 4 500 25 031 

Zdroj: Vlastní zpracování  



 

65 

 

Roční zúčtování  

V následující části se řeší výpočet roční daně a následného ročního zúčtování záloh 

zaměstnance. V příloze č. 8 lze nalézt vyplněné zaměstnancovo daňové přiznání za rok 2018. 

Tab. 4.26 Postup ročního zúčtování zálohových daní placené  zaměstnancem 

Název položky Postup výpočtu Výpočet 
Částka 

Kč 

Základ daně 

(ZD) 
HM + SP ZL + ZP ZL 430 578 + 27 990 + 19 379 477 947 

nezdanitelných částek 

Penzijní 

pojištění 
Max. 24 000 Kč 3 000 ∙ 12 24 000 

Životní pojištění Max. 24 000 Kč 1 500 ∙ 12 18 000 

Úprava ročního základu daně a výpočet daně 

Roční základ 

daně 
ZD – nezdanitelné částky 477 947 – 42 000 435 947 

Upravený Roční 

základ daně 
≐ na 100 dolů 435 900 

Výpočet roční 

daně 
Upravený roční ZD ∙ s 435 900 ∙ 0,15 65 385 

Odpočet slev 

Sleva poplatník Dle § 35ba ZDP 24 840 

Sleva na 

manželku 
Dle § 35ba ZDP 24 840 

Daňová 

povinnost 
Roční daň – slevy 65 385 – 49 680 15 705 

Odpočet 

daňového 

zvýhodnění 

Dle § 35c 

(zaměstnanec uplatňuje zvýhodnění na dítě od 3. měsíce 

v roce) 

12 670 

Odpočet 

zaplacených 

záloh na daň 

Součet skutečně sražených záloh 49 145 

Doplatek (+) 

Přeplatek (-) 

Daňová povinnost – 

zvýhodnění – zálohy 
15 705 – 12 670 – 49 145 - 46 110 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Shodnocení roční situace zaměstnance  

Další podkapitola je věnována rozboru vybraných jevů, které se objevily v praktické 

části.  

Z Grafu 4.1 si lze povšimnout, že u většiny měsíců je mezi položkami pod názvy čistá 

mzda a částka k výplatě každého měsíce tendence stejného poklesu a to o 4 500 Kč. Pouze 

měsíce únor a březen se vymykají tomuto tvrzení. Příčinou tohoto výkyvu je, že zaměstnanec 

v daných měsících pobíral náhrady mzdy za pracovní neschopnost a otcovskou péči, které se 

nepřipočítávají do základu daně, ale započítávají se až do částky k výplatě. Z uvedeného tvrzení 

vyplývá, že uvedené náhrady nepodléhají zdanění a proto se ani nepromítnou v ročním 

zúčtování záloh a ani ve výpočtu roční daňové povinnosti zaměstnance. 

Dále pak v níže uvedeném Grafu 4.2 lze zaznamenat, že hlavní příčinou vzniku tak 

vysokého konečného daňového přeplatku je využití daňových slev při výpočtu. Díky učinění 

daňového prohlášení zaměstnancem, se vypočtená roční daň snížila takřka o 96 %. Za tuto 

skutečnost může i fakt, že manželčin hrubý příjem za rok 2018 nedosáhl limitu nad 68 000 Kč 

a proto si zaměstnanec mohl uplatnit na manželku slevu. Další fakt, který zapříčinil dané snížení 

je, že se zaměstnanci v březnu narodilo dítě, na které si začal od uvedeného měsíce uplatňovat 

daňové zvýhodnění. Při následném odečtení zaplacených zálohových daní zaměstnancem, 

vzniká konečný daňový přeplatek ve výši 46 110 Kč. 

Graf 4.1 Vývoj hrubé, čisté mzdy a částky k výplatě zaměstnance za jednotlivé měsíce v 

roce 2018 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 4.2 Jednotlivé etapy snížení vypočtené roční daně zaměstnance 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Plánované změny v mzdové problematice v  roce 2019 

Rok 2019 může být přelomový pro mzdovou problematiku, protože Ministerstvo financí 

ČR předložilo do vnějšího připomínkového řízení tzv. ,,daňový balíček pro rok 2019“. Díky 

tomuto balíčku možná dojde ke zrušení superhrubé mzdy a solidární daně. Dle Ministerstva 

financí ČR uvedené nesystémové instituty zapříčiňují nepřehlednost daňového systému 

v České republice a zároveň zastírají skutečnou míru zdanění (mfcr.cz, 2018). 

V dosavadním způsobu výpočtu daňové povinnosti z příjmů vzniká umělé navýšení 

základu daně a proto sazba daně, která činí 15 %, neodpovídá reálné sazbě. Nová navrhovaná 

výše daně z příjmů by měla činit 19 %. Z níže uvedeného Grafu 4.3 lze poznat, že tímto 

rozhodnutím, by se snížilo daňové zatížení o 1,1 %, neboť dosavadní reálná sazba činí 20,1 %. 

Dále jak již bylo zmíněno, chce Ministerstvo financí ČR zrušit i solidární daň, přičemž 

by pro příjmy, které přesahují čtyřnásobek průměrné mzdy, zavedli druhou sazbu a to ve výši 

23 %. Tato sazba přibližně odpovídá stejnému zatížení s dosavadním systémem (mfcr.cz,2018). 
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Graf 4.3 Zálohová daň před slevami fiktivního zaměstnance pro rok 2018 a při změně 

výpočtu pro rok 2019 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování  
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5 Závěr 

Bakalářská práce se zabývala analýzou právních, účetních a daňových aspektů 

mzdových systémů. Pro splnění cílů práce byla bakalářská práce rozdělena na tři části. V první 

části byl charakterizován mzdový systém a jeho právní aspekty. Vysvětlily se zde základní 

pojmy, které jsou spjaté s tématem a následně byl v kapitole interpretován vznik, změna a zánik 

pracovního poměru. Dále se v této části mohlo dočíst o formách mzdy a platebním mechanismu. 

Následující kapitola byla věnována účetním aspektům mzdového systému, ve kterém se 

objasnily registrační povinnosti zaměstnavatele při přijetí zaměstnance. Následně se oddíl 

věnoval problematice spjaté s evidencí mezd a výpočtem čisté mzdy. Na závěr se kapitola 

zaobírala účtováním mezd. 

Poslední část práce se zaměřila na daňové aspekty mzdového systému. Uvedená 

kapitola se zabývá příjmy ze závislé činnosti, které jsou předmětem daně a které příjmy jsou 

osvobozené od daně z příjmů ze závislé činnosti. Následně se práce věnovala problematice 

zálohových daní, následnému ročnímu zúčtování odvedených záloh a výpočtu celoroční daně. 

Poslední část daného úseku je věnována praktické části. 

 Účtování je většinou obdobné, proto byla praktická část práce zaměřena především na 

výpočty mezd. V uvedené části byl vytvořen fiktivní zaměstnanec, pro kterého se počítaly 

daňové povinnosti a částky k výplatě za jednotlivé měsíce. Následně se na konci zúčtovacího 

období vyčíslila roční daň. Na konci oddílu byla srovnána daňová povinnost pro rok 2018 a 

následné porovnání výpočtu pro následující období 2019, protože se v následujícím roce 

očekávají změny ve zdaňování příjmů fyzických osob.  

Nejdříve práce řešila jednotlivý vývoj čistých mezd a částek k výplatě za jednotlivé 

měsíce. Zde bylo potvrzeno, že čistá mzda může být v některých měsících nižší než částka 

k výplatě. Důvody, které mohou zapříčinit tento jev, jsou např. náhrady za pracovní 

neschopnost nebo otcovská poporodní péče, protože se uvedené částky započítávají až k částce 

k výplatě mzdy a nepodléhají zdanění. 

Dále se v práci zjistilo, že při ročním zúčtování daně lze uplatnit různé nezdanitelné 

částky základu daně a slevy na dani, na které v průběhu roku nemá zaměstnanec nárok. 

V praktické části byla uplatněna sleva na manželku podle § 35ba ZDP a jako nezdanitelné části 

byly použité zaplacené příspěvky na penzijní a životní pojištění. 

V posledním oddíle praktické části bylo zjištěno, že zdaňování mezd není ve výši 15 %, 

jak si většina osob myslí. Ve skutečnosti při zvýšení základu daně o sociální a zdravotní 
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pojištění hrazené zaměstnavatelem se reálná sazba navýší na 20,1 %. Zaměstnanec tedy odvádí 

vyšší zálohy na daň. Toto zastírání skutečné míry zdanění má potlačit nový daňový balíček. 

Uvedená změna by měla platit od roku 2019. Díky uvedenému balíčku by se měla sazba daně 

navýšit na 19 %, ale zároveň základ daně by měl tvořit pouze hrubý příjem zaměstnance. Z toho 

vyplývá, že by se měla zrušit superhrubá mzda a celkové daňové zatížení mezd by se mělo 

snížit o 1,1 %.  
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% O Stanovené procento odvodu 
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ČM Čistá mzda 
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ELDP Evidenční list důchodového pojištění 

FO Fyzická osoba 

HM Hrubá mzda 

HS Hodinová sazba 

OH Odpracované hodiny 

OP Osobní příplatek 

OSSZ  Okresní správa sociálního zabezpečení 

PO Právnická osoba 

PP Penzijní pojištění 

s Sazba daně z příjmů fyzických osob 

SHM Superhurbá mzda 

SP Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti 

SP ZC Sociální pojištění hrazené zaměstnancem 

Zákon o OaPSZ Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 

ZC Zaměstnanec 

ZD Základ daně 

ZDP Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

ZL Zaměstnavatel 

ZM Základní mzda 

ZP Pojistné na zdravotní pojištění 

ZP ZC Zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem 

ZSS Záloha skutečně sražena 

ŽP Životní pojištění 
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