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Anotace 

V mé bakalářské práci bych se chtěl zabývat vývojem metodiky výpočtu čisté mzdy 

v letech 2005-2009. Cílem mé práce je se pokusit vyjasnit problematiku metodiky výpočtu 

čisté mzdy, rozebrat a srovnat metodiky výpočtu čisté mzdy v jednotlivých letech a 

vyhodnotit jaký vliv měly tyto změny na celkovou výši čisté mzdy. V úvodu této práce 

jsou uvedena teoretická východiska, která se týkají mzdy a jsou zde vyjasněny některé 

pojmy jako například mzda, minimální mzda atd. V další části mé práce jsou rozebrány 

jednotlivé metodiky výpočtu mzdy, tak jak se v příslušných letech používaly. Jsou zde 

analyzovány jednotlivé změny ke kterým došlo a tyto změny jsou aplikovány na vzorovém 

příkladu. V poslední části práce bych se chtěl pokusit o celkové zhodnocení dosažených 

výsledků a závěrečné vyhodnocení. 

Klí čová slova: 
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Summary 

 In my work I want to address the development of methodology for calculation of 

net earnings in 2005-2009. The aim of my work is to try to clarify the issue of the 

methodology of calculation of net earnings, analyze and compare the methodology of 

calculation of net earnings each year and evaluate what impact these changes have on the 

total amount of net wages. At the beginning of this work is theoretical background 

concerning wages and are clarified certain concepts such as wages, minimum wage, etc. 

The next part of my work is focused on different methods of calculating wages, as used in 

the respective years. There are analyzed the various changes have occurred and these 

changes are applied to examples. In the last part, I would like to attempt an overall 

evaluation of the results and final evaluation. 
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1 Úvod 

 Cílem mé bakalářské práce je přiblížení a vyhodnocení metodiky výpočtu čisté 

mzdy v období od roku 2005 do roku 2009. V této práci se budu snažit objasnit 

problematiku výpočtu mezd v jednotlivých letech. Popsat změny, které byly provedeny 

v období od roku 2005 až do roku 2009, a zhodnotit jak se tyto změny dotkly výsledné 

čisté mzdy zaměstnanců. 

 V první části své bakalářské práce se budu snažit přiblížit termíny jako například 

mzda, funkce mzdy a jaké funkce mzda plní v makroekonomickém i mikroekonomickém 

rozměru. Dále se také budu zabývat pojmy jako je hrubá mzda, minimální mzda a tyto 

pojmy se budu snažit přiblížit tak, aby význam těchto pojmů pochopil i laik. V první částí 

své práce se také budu zabývat mzdovými formami, a tím, jak mohou být zaměstnanci 

ohodnocováni pomocí různých mzdových forem. Také jsem mzdu rozebral i 

z personálního hlediska, například jako motivátor práce, a ke konci teoretické části jsem se 

dotknul také problematiky, která se týká poskytování mezd a platů. 

 Ve třetí části mé práce jsou již rozebrány jednotlivé roky s metodikami výpočtu 

mezd a každý rok je porovnán s rokem předcházejícím. V úvodu jsou rozebrány změny 

např. v sazbách daně a slev na dani, ke kterým došlo oproti přecházejícímu roku. Tyto 

změny jsou vyznačeny tučně v jednotlivých tabulkách. Dále jsou uvedeny jednotlivé sazby 

daně a tabulky se sazbami daně, výpočet je rozebrán teoreticky, je naznačen způsob 

výpočtu zálohy na daň v daném roce a jako poslední uvádím příklad se znázorněným 

výpočtem mzdy a porovnání vývoje. 

 V závěrečném shrnutí vývoje metodiky mezd je popsáno změny, z jakých důvodů 

se čistá mzda zvýšila, nebo snížila a jsou zde zrekapitulovány změny v jednotlivých letech 

a závěrečné vyhodnocení. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Mzda 

Je formou ocenění výsledků práce pracovníka, jedná se o peněžité plnění 

zaměstnavatele v podnikatelské sféře. Mezi nejčastější mzdové formy patří: časová mzda 

(většinou hodinová nebo měsíční mzda, která je sjednaná předem), úkolová mzda 

(pracovník je odměňován určitou částkou za jednotku práce, kterou odvede) a podílová 

nebo provizní mzda (uplatňována především v obchodních společnostech, kdy odměna 

pracovníka je zcela nebo zčásti závislá na prodaném množství). Mzda je vyplácena za práci 

v pracovním poměru, v mimopracovních poměrech (dohoda o činnosti, dohoda o 

provedení práce) se nejedná o mzdu, ale odměnu z dohody. Jedná se o peněžité plnění a 

plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci. [8,9] 

2.2 Funkce mzdy 

Mzda plní tři základní funkce v mikroekonomickém i makroekonomickém 

rozměru: 

1. směrovací (alokační) – mzda vytváří tlak na pohyb pracovních sil tím směrem, kde 

je mzdová úroveň nejvyšší 

2. vyrovnávací – mzdy vyrovnávají nabídku a poptávku v daném časovém okamžiku 

na daném trhu práce 

3. selektivní – mzda působí jako selektivní faktor, který vyčlení ty výrobce, kteří 

mzdové náklady zhodnotí a ty, kteří ze soutěže odpadnou 

Ve vztahu k jednotlivým pracovníkům plní mzda funkci podnětu k práci. Tento podnět 

(stimul) může být zaměřen v souladu s cíli podniku na: 

• žádoucí výkon 

• kvalitu činnosti 

• rozvoj kvalifikace a schopností 
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2.3 Hrubá mzda 

 Hrubá mzda zaměstnance je součet všech nárokových složek, které náleží 

zaměstnanci za práci. Tj. HM (hrubá mzda) = ZM (základní mzda) + osobní příplatky, 

prémie + odměna + náhrada mzdy.  

K základní mzdě se připočítávají nejrůznější příplatky či jiné složky mzdy a jsou to 

například: 

• pohyblivé složky mzdy – jsou vypláceny podle individuálních podmínek a 

požadavků na danou práci. Jsou to příplatky za práci přesčas. Za dobu práce 

přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále 

jen "dosažená mzda"), a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, 

pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního 

volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku. Za dobu noční práce přísluší 

zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného 

výdělku, není-li sjednáno v kolektivní smlouvě jinak. Kromě příplatků se v rámci 

pohyblivé složky mzdy vyplácejí i prémie, podíly na zisku nebo odměny a osobní 

ohodnocení. Tyto příplatky za práci přesčas, ve svátek, ve ztíženém a zdraví 

škodlivém prostředí, práci v noci jsou stanoveny §114, §115, §116, §117 zákoníku 

práce. [6,7,9] 

• náhrady mzdy – pracovník má na ně nárok podle zákoníku práce v nepřítomnosti 

v zaměstnání. 

2.4 Minimální mzda 

Mzda či plat a od roku 2009 i odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr nesmí být nižší než minimální mzda. Výše minimální mzdy je stanovena nařízením 

vlády. Od 1. 1. 2004 tato částka činila 6 700 Kč/měsíčně pro pracovní dobu 40 hodin 

týdně, respektive 39,60kč/hod. Na rok 2005 byla tato částka zvýšena na 7 185 Kč/ 

měsíčně, v roce 2006 se také výše minimální mzdy zvedla a to hned dvakrát, v prvním 

pololetí na částku 7 570 Kč/ měsíčně a v druhém pololetí na 7 955kč/ měsíčně. Počátkem 

roku 2007, přesněji 1. 1. 2007, byla minimální mzda opět, ale již nepatrně zvýšena na 

částku 8 000 Kč/ měsíčně a tato částka se již nezměnila. Nižší částky jsou vymezeny pro 

nástupní mzdu zaměstnanců ve věku 18 až 21 let a dále pro mladistvé a invalidní osoby. 
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Pokud celková mzda nedosáhne výše minimální mzdy, náleží zaměstnanci doplatek 

do minimální mzdy. Do celkové mzdy zaměstnance se ale pro tento účel započítává mzda 

za práci přesčas, příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí, za 

práci v noci a ve svátek. 

V tzv. podnikatelské vrstvě ale tvoří minimální mzda jen právní omezení 

zaměstnavatelů, kde je mzda sjednána v kolektivní smlouvě (v ní lze dokonce dohodnout 

minimální mzdu vyšší). [1,2,3,4,5] 

2.5 Mzdové formy 

Jakou bude mít pracovník mzdu závisí na tom, jak je jeho mzda stanovena. Mzda 

může být: 

• mzda úkolová – určuje výši odměny v závislosti na objemu plnění úkolů. 

Při jejím použití se předpokládá existence tzv. výkonových norem:  

1) norma času, kdy je určen čas na vyrobení jednoho výrobku ( 10 min. na 

jeden výrobek) 

2) norma množství, kdy je určeno množství výrobku za jednotku času ( 10 

výrobku za 5 minut) 

• mzda časová - je nejjednodušší formou odměňování, ale také nejméně 

pobídkovou. Základem je odpracovaný čas. Mzdu tvoří součin hodinové 

mzdové sazby a počtu odpracovaných hodin zaměstnance. Odpracovanou 

dobu lze vyjádřit v různých časových jednotkách – minuta, hodina, den, 

měsíc. Nejčastější časovou mzdou je měsíční časová mzda, kdy 

zaměstnanec pobírá stejnou mzdu bez ohledu na počet odpracovaných 

hodin v měsíci. Každý kalendářní měsíc má různý nominální fond pracovní 

doby, avšak při použití měsíční časové mzdy zaměstnanec vždy pobírá 

stejnou výši mzdy. 

• mzda podílová - je určena pro pracovníky tam, kde se dá stanovit procento 

(podíl) z tržeb nebo z obratu za dané období. Je to vlastně forma provize a 

používá se u obchodních cestujících, ve službách, v obchodě. 
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2.6 Mzdový systém podniku  

Mzda je utvářena v organizaci v tzv. mzdovém systému. Ten je součástí 

personálního řízení podniku. Izolovaná mzdová opatření jsou odsouzena k zániku. 

Každý zaměstnanec má za vykonanou práci nárok na mzdu. Tento nárok je dán §35 odst. 1 

písm. a) §111 odst. 1 zákoníku práce. Zákoník práce nerozlišuje mezi mzdou a platem. [6] 

2.6.1 Typy mzdových systémů 

Pobídkový – poměr mezi vykonanou prací a konkrétní mzdou, vycházející 

z momentálních ekonomických potřeb. Je to poměr krátkodobý, nepředpokládá vytvoření 

dlouhodobých vztahů v motivační oblasti. 

Hodnotící (odměňující) – snaží se o komplexnější pohled na přínos pracovníka 

podniku s přihlédnutím k intenzivnějšímu úsilí, osobní zaujatosti při plnění úkolů, stabilita 

jeho výkonu.[6] 

2.6.2 Hlavní složky mzdového systému: 

• Funkce – hodnocení funkce je jednorázová při vytváření systému a při změnách ve 

struktuře funkcí. Stanovení stupnice náročnosti prací – kvalifikační třídy 

jednotlivých operací. 

• Výsledek a chování – není hodnocena osobnost, ale aspekty výsledku plnění a 

pracovní chování. Hodnocení provádí periodicky a systematicky nadřízený 

pracovník. Slouží k porovnávání pracovníků. 

• Zvláštní příplatky  – vymezeny dle zákona, dohody, zohledňují mimořádné 

pracovní podmínky, sociální situaci, věk, služební léta. 

• Tržní hodnota – zohledňuje krátkodobé výkyvy v nabídce a poptávce po profesi, 

kvalifikaci apod.[6] 
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2.7 Odměňování a motivace pracovníků 

Odměňování a motivace zaměstnanců je jednou z nejstarších a podstatných 

personálních činností. Na počátku úvah o odměňování pracovníků je důležité si položit 

tyto otázky: 

1. Jakých cílů by chtěla organizace dosáhnout svým systémem odměn? 

2. Jak zaměstnance ovlivňují různé možnosti odměn? 

3. Jaké jsou vnější faktory ovlivňující odměňování v organizaci? 

Ad1) 

Organizace se neobejde bez takové pracovní síly, která bude schopna uskutečňovat 

tyto cíle: 

• vytvoření lepších pracovních podmínek než má konkurence a tak i vytvoření 

konkurenční výhody pro získaní zaměstnanců, 

• udržení pracovníků, 

• dosažení produktivity, která bude konkurenceschopná , 

• potřebnou kvalitu, 

• flexibilitu. 

Ad2) 

Zaměstnanci potřebují uspokojovat jak potřeby své tak potřeby své rodiny. 

Potřebují sociální jistotu, životní stabilitu, perspektivu, spravedlnost odměňování, dobré 

poměry a seberealizaci. 

Ad3) 

 Vnější faktory ovlivňující odměňování v organizaci: 

• populační rozvoj, 

• životní styl a úroveň, 

• úroveň zdanění, 

• výše odměňování v jiných organizacích. 
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V oblasti odměňování se role státu redukuje jen na legislativní záruky minimálních 

platových nároků, které zaměstnavatel nemůže překročit. Podnikatel má místo pro 

vytváření a uskutečňování vlastní mzdové politiky ale je omezen hospodářskou únosností 

vynakládaných mzdových nákladů. 

2.7.1 Odměňování 

Odměňování za pracovní výkony zaměstnanců v pracovním poměru je v roce 2009 

upraveno přímo v zákoníku práce. Do konce roku 2006 se odměňování řídilo dvěma 

samostatnými zákony, a to zákonem o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o 

průměrném výdělku (zákon o mzdě č. 1/1992 Sb.), a zákonem o platu a odměně za 

pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech (zákon o 

platu) č. 143/1998 Sb. Stání zaměstnanci, zaměstnanci územních samosprávných celků 

(krajů, obcí), státních fondů a v podstatě (až na vyjímky) byli také odměňováni podle 

zákona o platu a kompetentních nařízeních vlády k jeho provedení, zaměstnanci ostatních 

zaměstnavatelů byli odměňováni podle zákona o mzdě.  

Metoda vypočtení průměrného výdělku je u obou okruhů zaměstnavatelů výrazně 

rozdílná. Je proto třeba dbát na to, aby vždy bylo použito správné ustanovení zákoníku 

práce. Jde-li o odměňování mzdou (např. v podnikatelské sféře – i když je toto  označení 

nepřesné), je z toho důvodu nesprávné hovořit o platech, a to i u smluvních mezd 

manažerů.[5] 

Plat, jakožto i mzda jsou poskytovány zaměstnanci za práci, a to podle její 

namáhavosti, obtížnosti, složitosti, odpovědnosti, podle pracovní výkonnosti, obtížnosti 

pracovních podmínek a dosavadních pracovních výsledků. Jako mzda či plat se počítají i 

doplatky ke mzdě nebo platu. 

Za práci, která je uskutečněna na základě uzavření dohod o práci konaných mimo 

pracovní poměr, náleží zaměstnanci odměna. 

2.7.2 Motivace pracovníků 

Motivací rozumíme spletitý soubor nejrůznějších činitelů tvořící vnitřní hnací síly 

činnosti člověka, které řídí jeho jednaní. Je to psychické usměrňování zaměstnancova 

jednání. V personalistice hovoříme o dvou výchozích silách, spoluvytvářejících lidské 

jednání, včetně pracovních činností.  
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Stimul – je prostředek, se kterým disponuje subjekt (podnik) cílového ovlivňování. 

Stimulování je tedy působení na objekt zvnějšku s cílem navodit v pracovníkovi vnitřní 

odezvu – tedy ovlivnit jeho motivaci (zájem, snahu). 

Stimulující význam mohou mít: 

• peněžní odměna za práci k zajištění potřeb pracovníků 

• neformálně provedené hodnocení činnosti a osobnosti člověka v pracovním procesu 

• porovnání výsledků vlastní pracovní činnosti s výsledky činnosti druhých 

pracovníků 

Zaměstnavatel může využít i jiné nástroje, kterými může zaměstnance motivovat: 

• příspěvek na stravování, popřípadě závodní jídelna 

• příspěvky na kulturu a rekreaci 

• příspěvek na dopravu a ubytování 

• kurzy a školení 

• používání automobilu, PC nebo mobilu i pro soukromé účely 

• firemní školka nebo hlídání dětí 

• pružná pracovní doba 

• možnost práce z domova 

• práce na poloviční úvazek apod. 

2.8 Společná pravidla pro poskytování mzdy a platu 

Pokud zvláštní předpisy, které se vztahují na zaměstnance odměňované za práci 

formou platu, obsahují ustanovení o mzdě nebo služebním příjmu, rozumí se tím plat podle 

ZP. Pravidla o rovnosti zaměstnanců a o splatnosti a výplatě mzdy (platu) a o srážkách ze 

mzdy platí i pro náhradu mzdy a odměňování za pracovní pohotovost. 

2.9 Splatnost a výplata mzdy 

Mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději do konce následujícího 

kalendářního měsíce následující po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na mzdu 

nebo na některou její složku. Podle ZP může být v individuální nebo kolektivní smlouvě 

sjednáno kratší než měsíční období splatnosti mzdy. V rámci období, v němž je mzda 

splatná, musí zaměstnavatel určit pravidelný výplatní termín, není-li tento sjednán 

v kolektivní smlouvě.   
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3 Rozbor výpočtu čisté mzdy v jednotlivých letech 

3.1 Výpočet r. 2005 

Porovnání s rokem 2004: 

Do účinnosti přichází tři nové názvy - daňové zvýhodnění, sleva na dani a daňový 

bonus a dochází ke zrušení nezdanitelné částky na dítě.  

Daňové zvýhodnění - nárok poplatníka na odečet částky od daně v návaznosti na 

počet vyživovaných dětí žijících s ním ve společné domácnosti (§ 35c zákona o daních z 

příjmů) Daňové zvýhodnění bylo změněno na částku 6 000 Kč ročně / 500 Kč měsíčně na 

jedno dítě ve společné domácnosti, pro dítě s průkazem ZTP/P je tato částka 

zdvojnásobena. Uplatnění nároku na daňové zvýhodnění je podobné, jako bylo pro 

uplatnění odpočitatelné položky.  Daňové zvýhodnění lze uplatnit formou: 

• slevy na dani 

• daňového bonusu 

• slevy na dani a daňového bonusu 

Výše slevy na dani – maximálně do výše daňové povinnosti 

Výše daňového bonusu: 

• za rok minimálně 100 Kč, maximálně 52 200 Kč 

• v měsíci minimálně 50 Kč, maximálně 4 350 Kč 

Sleva na dani – částka, o kterou si může daňový subjekt snížit vypočtenou daň. 

Všichni poplatníci mají nárok na odečet „základní slevy“. Další slevy si lze uplatnit na 

základě splnění podmínek (§ 35ba, odst. 1 zákona o daních z příjmů), jedná se o slevu: na 

manželku či manžela, pro poživatele částečného nebo plného invalidního důchodu, držitele 

průkazu ZTP/P a studenty. 

Základní odpočet uplatňujeme pomocí prohlášení o dani z přijmu fyzických osob 

ze závislé činnosti a funkčních požitků, které musí být podepsáno do třiceti dnů od vstupu 

do zaměstnání a každoročně do 15. února na příslušné zdaňovací období. 
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Odpočet na manželku (manžela) se uplatňuje podobným způsobem. Poplatník 

musí mít podepsáno prohlášení, poplatník podává žádost o provedení ročního zúčtování. 

Podmínky pro odpočet jsou společná domácnost a vlastní příjem manželky (manžela) 

nepřesahující 38 040 Kč. 

Odpočet pro poživatele částečného nebo plného invalidního důchodu se 

uplatňuje pomocí podepsaného prohlášení, výměru o přiznání důchodu, potvrzení o výplatě 

důchodu do 30 dnů po nástupu a potvrzení správce daně příslušného podle místa bydliště 

poplatníka o tom, že pobírá starobní důchod při souběhu nároku na starobní a částečný 

invalidní důchod. 

Odpočet na držitele průkazu ZTP/P se uplatňuje pomocí prohlášení a průkazu 

ZTP/P. 

Dopočet na studenta se uplatňuje pomocí podepsaného prohlášení a potvrzení 

školy o soustavné přípravě na budoucí povolání pro příslušný školní rok.   

 Tabulka č. 1: Nezdanitelné části základu daně a slevy na dani v roce 2005 

Nezdanitelné části základu daně a slevy na dani r. 2005 

Sleva na poplatníka (základní odečet) 3 170 Kč 

Sleva na dani při pobírání část. invalid. důchodu 595 Kč 

Sleva na dani při pobírání plného invalid. důchodu 1 190 Kč 

Sleva na průkaz ZTP/P 4 170 Kč 

Sleva na studenta 950 Kč 

Odpočet na manželku 1 810 Kč 

Daňové zvýhodnění na jedno dítě 500 Kč 

Zdroj:[1] 

V tab. č. 1 můžeme názorně vidět jaké byly částky slev na dani a v jaké výši se pohybovaly 
nezdanitelné části základu daně. 
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Tabulka č. 2: Tabulka pro výpočet zálohy na daň v roce 2005 

Měsíční zdanitelná mzda                                   
od Kč         do Kč            

Záloha na daň 
Ze zdanitelné mzdy 

přesahující (Kč) 

                    0                   9 100  15%   

             9 100                 18 200 1 365 + 20% 9 100 

           18 200                 27 600 3 185 + 25% 18 200 

           27 600                  a více 5 535 + 32% 27 600 

Zdroj:[1] 

Tabulka č. 2 nám udává sazby daně a částku, o kterou snížíme zdanitelnou mzdu 

pro vypočtení zbytku daně. 

Teoretické zpracování výpočtu: 

Z hrubé mzdy vypočteme zdravotní a sociální pojištění, tyto částky odečteme od 

hrubé mzdy a tento výsledek je nazýván dílčí základ daně, dílčí základ daně nám slouží pro 

výpočet daně. Od tohoto dílčího základu daně se odečítá nezdanitelná část základu daně na 

poplatníka, která v roce 2005 činí 3 170 Kč. Výslednou částku najdeme v tabulce č. 1 a 

zařadíme do příslušného rozmezí, kde nám tato tabulka udává výši základní daně, v tomto 

případě tato daň činí 1 365 Kč. Od částky, která již byla snížena o základní odpočet 

odečteme sumu podle tabulky tj. 9 100 Kč, výsledek zaokrouhlíme na stokoruny nahoru a 

z výsledné částky vypočteme 20%. Tato částka se připočte k základní záloze na daň a 

výsledná částka je celková daň. V našem případě ještě uplatňujeme slevu na dani na dvě 

děti, tudíž tuto celkovou daň ještě snížíme o 1 000 Kč (1 dítě / 500 Kč) a výslednou částku 

odečteme od dílčího základu daně. Výsledná částka je čistá mzda, kterou paní Nováková 

dostane k výplatě. 
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Tabulka č. 3: Výpočet měsíční daňové povinnosti a čisté mzdy v r. 2005 

Hrubá 
mzda - Pojistné 

(ZP, SP) = 
Dílčí 

základ 
daně 

- 
Nezdaň. 
část 

základu 
daně 

= Zdanit. 
mzda » Záloha 

na daň 

Záloha 
na daň - Sleva na 

dani = Daň - 
Dílčí 

základ 
daně 

= Čistá 
mzda 

Zdroj:[1] 

V tabulce č. 3 můžeme vidět naznačení výpočtu zálohy na daň a čisté mzdy v roce 

2005. 
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Zadání příkladu:  Ve fiktivním podniku pracuje paní Nováková, její hrubá mzda je 

20 000 Kč, paní Nováková má podepsané prohlášení o daních z příjmů ze závislé činnosti 

a uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě vyživované děti žijící ve společné domácnosti. 

Hrubá mzda    20 000 Kč 

Zdravotní pojištění (4,5%)  900 Kč 

Sociální pojištění (8%)  1 600 Kč 

     -------------- 

Dílčí základ daně   17 500 Kč 

Odpočet na poplatníka  3 170 Kč 

     -------------- 

Zdanitelná mzda   14 330 Kč = daň podle tabulky č. 2 = 1 356 Kč 

Ze zdanitelné mzdy přesahující - 9 100 Kč 

     -------------- 

Základ pro výpočet daně  5 230 Kč = 5 300 Kč* 0,20 = 1 060 Kč  

Záloha na daň    1 365 Kč 

20%  ze základu daně              1 060 Kč 

     -------------- 

Záloha na daň    2 425 Kč 

Daňové zvýhodnění (2 děti)  - 1 000 Kč 

                          -------------- 

Daň     1 425 Kč 

Čistá mzda    16 075 Kč 
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3.2 Výpočet r. 2006 

Porovnání s rokem 2005: 

 Od 1. 1. 2006 dochází na základě novely zákona o daních z příjmů č. 545/2005 Sb., 

ke zrušení měsíčních nezdanitelných částek a zavedení nových slev, tyto slevy na dani 

může poplatník uplatnit pouze v případě, že podepíše u zaměstnavatele "Prohlášení 

poplatníka" a prokáže tak nárok na uplatnění slev na dani. 

Tabulka č. 4: Slevy na dani a daňová zvýhodnění v roce 2006 

Slevy na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů platného 
od 1. 1. 2006 a daňová zvýhodnění 

r. 2005 r. 2006 

Sleva na poplatníka 3 170 Kč 600 Kč 

Sleva na dani při pobírání část. invalid. důchodu 595 Kč 125 Kč 

Sleva na dani při pobírání plného invalid. důchodu 1 190 Kč 250 Kč 

Sleva na průkaz ZTP/P 4 170 Kč 800 Kč 

Sleva na studenta 950 Kč 200 Kč 

Odpočet na manželku 1 810 Kč 350 Kč 

Daňové zvýhodnění na jedno dítě 500 Kč 500 Kč 

Zdroj:[1,2] 

 V této tabulce č. 4 můžeme vidět změny v jednotlivých sazbách slev na dani. Ke 

změně daňového zvýhodnění na jedno vyživované dítě žijící ve společné domácnosti 

v tomto roce nedošlo. 

Tabulka č. 5: Tabulka pro výpočet zálohy na daň v roce 2006 

Měsíční zdanitelná mzda                                   
od Kč         do Kč            

Záloha na Daň 
Ze zdanitelné mzdy 

přesahující (Kč) 

                     0                 10 100  12%   

             10 100                18 200 1 212 + 19% 10 100 

             18 200                27 600 2 751 + 25% 18 200 

             27 600                  a více 5 101 + 32% 27 600 

Zdroj:[2] 
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Tabulka č. 5 nám udává sazby daně a částku, o kterou snížíme zdanitelnou mzdu 

pro vypočtení zbytku daně 

Teoretické zpracování výpočtu: 

Z hrubé mzdy vypočteme zdravotní a sociální pojištění, tyto částky odečteme od 

hrubé mzdy a výsledek se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru. Tento výsledek, přesněji 

dílčí základ daně zařadíme do příslušné skupiny a zjistíme tak velikost daně, podle nového 

způsobu zdanění je to částka 1 212 Kč. Od dílčího základu daně pak odečteme částku, 

kterou najdeme v tabulce, v tomto případě je to 10 100 Kč a dostaneme tak částku základu 

pro výpočet daně. Z této částky vypočteme podle tabulky 19% a dostaneme zálohu na daň. 

Obě částky zálohy na daň sečteme. Od této výsledné sumy odečteme slevy na dani a 

daňová zvýhodnění a vyjde nám celková výše daně. Tuto celkovou daň odečteme od 

dílčího základu daně a výsledná suma je čistá mzda k výplatě. 

Tabulka č. 6: Výpočet měsíční daňové povinnosti a čisté mzdy v r. 2006 

Hrubá mzda - Pojistné (ZP, 
SP) = Dílčí základ daně » Záloha na 

daň - Sleva na 
dani = Záloha na 

daň po slevě 

Záloha na 
daň po slevě - 

Daňové 
zvýhodnění = Záloha na daň po 

uplatnění slev - 
Dílčí 

základ 
daně 

= 
Čistá 
mzda 

Zdroj:[2] 

Tabulka č. 7: Výpočet měsíční daňové povinnosti a čisté mzdy v r. 2005 

Hrubá 
mzda - Pojistné 

(ZP,SP) = Dílčí základ 
daně - Nezdaň. část 

základu daně = Zdanit. 
mzda » Záloha na 

daň 

Záloha na 
daň - Sleva na dani = Daň - Dílčí základ daně = Čistá 

mzda 

Zdroj:[1] 

Změnu ve výpočtu můžeme pozorovat při porovnání těchto dvou tabulek. Změnou 

je to, že se od dílčího základu daně, již neodečítají nezdaň. části základu daně. Slevy na 

dani se odečítají až z vypočtené zálohy na daň.  
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Zadání příkladu:  Ve fiktivním podniku pracuje paní Nováková, její hrubá mzda je 

20 000 Kč, paní Nováková má podepsané prohlášení o daních z příjmů ze závislé činnosti 

a uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti v domácnosti. 

Hrubá mzda    20 000 Kč 

Zdravotní pojištění (4,5%)  - 900 Kč 

Sociální pojištění (8%)  - 1 600 Kč 

     --------------- 

Dílčí základ daně   17 500 Kč = daň podle tab. č. 5 = 1 212 Kč 

Ze zdanitelné mzdy přesahující         - 10 100 Kč  

     --------------- 

Základ pro výpočet daně  7 400 Kč * 0,19 = 1 406 Kč 

Záloha na daň    1 212 Kč  

19% ze základu daně   1 406 Kč  

      --------------- 

Celková záloha na daň  2 618 Kč 

Sleva na dani (poplatník)  - 600 Kč 

Daňové zvýhodnění (2 děti)             - 1 000 Kč 

     --------------- 

Daň       1 018 Kč 

Čistá mzda               16 482 Kč 

Čistá mzda v roce 2005             16 075 Kč 

Po změnách slev na dani, sazeb pro výpočet daně a změně v metodice výpočtu 

v roce 2006 můžeme vidět, že se zaměstnanci, který pobírá hrubou mzdu 20 000 Kč a 

uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti se zvýšila mzda o 407 Kč. Takže můžeme říci, že 

si zaměstnanci po změnách, které přišly v roce 2006, polepšili. 
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3.3 Výpočet r. 2007 

Porovnání s rokem 2006: 

 V roce 2007 nedošlo k žádným závažnějším změnám ve výpočtu hrubé mzdy a 

postup při výpočtu mzdy zůstal totožný s rokem 2006. 

 V tomto roce došlo pouze ke zvýšení minimální mzdy a to na částku 8 000 Kč. 

Tabulka č. 8:  Slevy na dani a daňová zvýhodnění v roce 2007 

Slevy na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů a daňová 
zvýhodnění  

r. 2006 r. 2007 

Sleva na poplatníka 600 Kč 600 Kč 

Sleva na dani při pobírání část. invalid. důchodu 125 Kč 125 Kč 

Sleva na dani při pobírání plného invalid. důchodu 250 Kč 250 Kč 

Sleva na průkaz ZTP/P 800 Kč 800 Kč 

Sleva na studenta 200 Kč 200 Kč 

Odpočet na manželku 350 Kč 350 Kč 

Daňové zvýhodnění na jedno dítě 500 Kč 500 Kč 

Zdroj:[2,3] 

 V tabulce č. 8 můžeme pozorovat, že ve sledovaném roce nedošlo k žádným 

změnám ve výši slev na dani a daňových zvýhodnění. 

Tabulka č. 9: Tabulka pro výpočet zálohy na daň v roce 2007 

Měsíční zdanitelná mzda                                   
od Kč         do Kč            

Záloha na daň 
Ze zdanitelné mzdy 

přesahující (Kč) 

               0                 10 100  12%   

       10 100                18 200 1 212 + 19% 10 100 

       18 200                27 600 2 751 + 25% 18 200 

       27 600                  a více 5 101 + 32% 27 600 

Zdroj:[3] 
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Teoretické zpracování výpočtu: 

Z hrubé mzdy vypočteme zdravotní a sociální pojištění, tyto částky odečteme od 

hrubé mzdy a výsledek se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru. Tento výsledek, přesněji 

dílčí základ daně, zařadíme do příslušné skupiny a zjistíme tak velikost daně, podle nového 

způsobu zdanění je to částka 1 212 Kč. Od dílčího základu daně pak odečteme částku, 

kterou najdeme v tabulce, v tomto případě je to 10 100 Kč a dostaneme tak částku základu 

pro výpočet daně. Z této částky vypočteme podle tabulky 19% a dostaneme zálohu na daň. 

Obě částky zálohy na daň sečteme. Od této výsledné sumy odečteme slevy na dani a 

daňová zvýhodnění a vyjde nám celková výše daně. Tuto celkovou daň odečteme od 

dílčího základu daně a výsledná suma je čistá mzda k výplatě 

Tabulka č. 10: Výpočet měsíční daňové povinnost a čisté mzdy v r. 2007 

Hrubá mzda - Pojistné 
(ZP,SP) = Dílčí základ daně » Záloha na 

daň - Sleva na 
dani = Záloha na 

daň po slevě 

Záloha na 
daň po slevě - 

Daňové 
zvýhodnění = Záloha na daň po 

uplatnění slev - 
Dílčí 

základ 
daně 

= 
Čistá 
mzda 

Zdroj:[3] 

Tabulka č. 11: Výpočet měsíční daňové povinnosti a čisté mzdy v r. 2006 

Hrubá mzda - Pojistné 
(ZP,SP) = Dílčí základ daně » Záloha na 

daň - Sleva na 
dani = Záloha na 

daň po slevě 

Záloha na 
daň po slevě - 

Daňové 
zvýhodnění = Záloha na daň po 

uplatnění slev - 
Dílčí 

základ 
daně 

= 
Čistá 
mzda 

Zdroj:[2] 

Mezi roky 2006 a 2007 nedošlo k žádné změně ve výpočtu měsíční daňové 

povinností a čisté mzdy a z tohoto důvodu zůstává výpočet stejný. 
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Zadání příkladu:  Ve fiktivním podniku pracuje paní Nováková, její hrubá mzda je 

20 000 Kč, paní Nováková má podepsané prohlášení o daních z příjmů ze závislé činnosti 

a uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti v domácnosti. 

Hrubá mzda     20 000 Kč 

Zdravotní pojištění (4,5%)   - 900 Kč 

Sociální pojištění (8%)  - 1 600 Kč 

     ------------- 

Dílčí základ daně    17 500 Kč = daň podle tab. č. 9 = 1 212 Kč 

Ze zdanitelné mzdy přesahující         - 10 100 Kč 

     ------------- 

Základ pro výpočet daně  7 400 Kč * 0,19 = 1 406 Kč 

Záloha na daň    1 212 Kč  

19% ze základu daně   1 406 Kč  

      ------------- 

Celková záloha na daň  2 618 Kč 

Sleva na daní (poplatník)  - 600 Kč 

Daňové zvýhodnění (2 děti)  - 1 000 Kč 

     ------------- 

Daň     1 018 Kč 

Čistá mzda    16 482 Kč 

Čistá mzda v roce 2006  16 482 Kč 

V roce 2007 nedošlo k žádným změnám ve výpočtu mezd, vypočtu daňové 

povinnosti a ani ke změně sazeb daňového zvýhodnění a slev na dani. 
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3.4 Výpočet r. 2008 

Porovnání s rokem 2007: 

 Od 1.1.2008 se ruší dosavadní stupnice daňové sazby ve výši 12-32% a od roku 

2008 přichází v platnost jednotná sazba daně 15%. Od 1. 1. 2008 také došlo ke změně 

vyměřovacího základu daně. Změna je v tom, že se zaměstnanci nesnižuje základ daně o 

jím zaplacené pojistné, a také v tom, že se základ navyšuje o pojistné zaplacené 

zaměstnavatelem. Jedná se tedy o podstatné zvýšení základu daně a zavedení nového 

termínu superhrubá mzda. 

 Poplatníci, kteří mají příjmy podle §6 zákona o daních z příjmů, se příjem  pro 

účely výpočtu základu daně za závislé činnosti nesnižuje o pojistné, které sice sráží 

zaměstnavatel, ale které musí platit zaměstnanec. 

Tabulka č 12: Tabulka pro výpočet zálohy na daň v roce 2008 

Hrubá mzda Kč Zaokrouhlení základu daně Způsob zdanění 

1 až 5 000 včetně na koruny dolů srážková daň 15% 

5 001 a více na stokoruny nahoru záloha na daň 15% 

Zdroj:[4] 

 V tabulce č. 12 jsou uvedeny nové sazby daně pro rok 2008 a způsob zaokrouhlení. 

Tabulka č. 13 Slevy na dani a daňová zvýhodnění v roce 2008 

Slevy na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů a daňová 
zvýhodnění  

r. 2007 r. 2008 

Sleva na poplatníka 600 Kč 2 070 Kč 

Sleva na dani při pobírání část. invalid. důchodu 125 Kč 210 Kč 

Sleva na dani při pobírání plného invalid. důchodu 250 Kč 420 Kč 

Sleva na průkaz ZTP/P 800 Kč 1345 Kč 

Sleva na studenta 200 Kč 335 Kč 

Odpočet na manželku 350 Kč 2 070 Kč 

Daňové zvýhodnění na jedno dítě 500 Kč 890 Kč 

Zdroj:[4] 
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V tabulce č. 13 můžeme pozorovat, jak se nám zvýšily slevy na dani a daňová 

zvýhodnění. Toto navýšení bylo kompenzací superhrubé mzdy. 

Teoretické zpracování výpočtu: 

 Z hrubé mzdy vypočteme zdravotní a sociální pojištěni (35%). Částky sociálního a 

zdravotního pojištění sečteme a připočteme k hrubé mzdě. Tento výsledek je superhrubá 

mzda. Superhrubou mzdu zaokrouhlíme na stokoruny nahoru a vypočteme 15% ze 

superhrubé mzdy. Těchto 15% je záloha na daň, kterou snížíme o slevu na dani a následně 

i daňová zvýhodnění a výsledná suma je celková suma daně. Dále si vypočteme z hrubé 

mzdy zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance (12,5%). Tyto částky se odečtou od 

hrubé mzdy, dále se odečte vypočtená daň a výsledná částka je čistá mzda. 

Tabulka č. 14: Výpočet měsíční daňové povinnosti a čisté mzdy v r. 2008 

Hrubá 
mzda + Pojistné (ZP a SP 

zaměstnavatel) = 
Základ pro daně 

(superhrubá 
mzda) 

» Záloha na 
daň 15% - 

Sleva na dani a 
daňová 

zvýhodnění 
» Daň 

Hrubá 
mzda - 

Pojistné (SP a ZP 
zaměstnanec) - Daň = 

Čistá 
mzda 

Zdroj:[4] 

Tabulka č. 15: Výpočet měsíční daňové povinnosti a čisté mzdy v r. 2007 

Hrubá mzda - Pojistné (ZP, 
SP) = Dílčí základ daně » Záloha na 

daň - Sleva na 
dani = Záloha na 

daň po slevě 

Záloha na 
daň po slevě - Daňové 

zvýhodnění = Záloha na daň po 
uplatnění slev - 

Dílčí 
základ 
daně 

= Čistá 
mzda 

Zdroj:[3] 

V těchto dvou tabulkách můžeme pozorovat změnu ve výpočtu čisté mzdy a 

zavedení superhrubé mzdy. Vidíme, že změna je již v první položce, a to taková, že se 

k hrubé mzdě přičítá pojistné, které za zaměstnance platí zaměstnavatel. A součet těchto 

částek nazýváme superhrubou mzdou. Další změny v postupu při výpočtu mzdy jsou 

vyznačeny v tabulce č. 14. 
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Zadání příkladu:  Ve fiktivním podniku pracuje paní Nováková, její hrubá mzda je 

20 000 Kč, paní Nováková má podepsané prohlášení o daních z příjmů ze závislé činnosti 

a uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti v domácnosti. 

Hrubá mzda    20 000 Kč 

Zdravotní pojištění (9%)  1 800 Kč 

Sociální pojištění (26%)  5 200 Kč 

     ------------ 

Superhrubá mzda   27 000 Kč (SP + ZP zaměstnavatel) 

Záloha na daň    4 050 Kč (podle tab. č. 12) 

Sleva na dani             - 2 070 Kč  

     ------------ 

Záloha na daň po slevě  1 980 Kč 

Daňové zvýhodnění (2 děti)           - 1 780 Kč 

     ------------ 

Daň     200 Kč 

Hrubá mzda    20 000 Kč  

Zdravotní pojištění (4,5%)            - 1 600 Kč  

Sociální pojištění (8%)  - 900 Kč 

Daň     - 200 Kč 

     ------------ 

Čistá mzda    17 300 Kč 

Čistá mzda v roce 2007  16 482 Kč 

Po velmi závratných změnách jak ve výpočtu čisté mzdy a zavedení superhrubé 

mzdy tak v jejím zdanění, změnách daňového zvýhodnění a slev na dani můžeme 

pozorovat v našem případě o výrazné navýšení čisté mzdy v roce 2007 o 818 Kč oproti 

roku 2006.  
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3.5 Výpočet r. 2009 

Porovnání s rokem 2008: 

 V roce 2009 nedošlo k žádným zásadním změnám, došlo pouze ke změně výše 

sociálního pojištění, a to z původních 8% na 6,5%. Také se měnila výše sociálního 

pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Porovnání nalezneme v následující 

tabulce č. 16. 

Tabulka č 16: Srovnání výše zdravotního a sociálního pojištění v r. 2008 a r. 2009 

Položka r. 2008 r. 2009 

Sociální pojištění (zaměstnanec) 8% 6,5% 

Zdravotní pojištění (zaměstnanec) 4,5% 4,5% 

Sociální pojištění (zaměstnavatel) 26% 25% 

Zdravotní pojištění (zaměstnavatel) 9% 9% 

Zdroj:[5] 

K dalším změnám ve výpočtu mzdy v tomto roce nedošlo. 

Tabulka č. 17: Slevy na dani a daňová zvýhodnění v roce 2009 

Slevy na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů a daňová 
zvýhodnění  

r. 2008 r. 2009 

Sleva na poplatníka 2 070 Kč 2 070 Kč 

Sleva na dani při pobírání část. invalid. důchodu 210 Kč 210 Kč 

Sleva na dani při pobírání plného invalid. Důchodu 420 Kč 420 Kč 

Sleva na průkaz ZTP/P 1 345 Kč 420 Kč 

Sleva na studenta 335 Kč 335 Kč 

Odpočet na manželku 2 070 Kč 2 070 Kč 

Daňové zvýhodnění na jedno dítě 890 Kč 890 Kč 

Zdroj:[4,5] 

V tabulce č. 17 můžeme vidět, že nedošlo k závažnějším změnám, pouze byla 

upravena sleva na dani pro držitele průkazu ZTP/P 
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 V tabulce č. 18 jsou znázorněny sazby daně, které se oproti roku 2008 nezměnily. 

Tabulka č. 18: Tabulka pro výpočet zálohy na daň v roce 2009 

Hrubá mzda (Kč) 
Zaokrouhlení základu 

daně 
Způsob zdanění 

1 až 5 000 včetně na koruny dolů srážková daň 15% 

5 001 a více na stokoruny nahoru záloha na daň 15% 

Zdroj:[5] 

Teoretické zpracování výpočtu: 

 Z hrubé mzdy vypočteme zdravotní a sociální pojištění (34%), které platí za 

zaměstnance zaměstnavatel. Částky sociálního a zdravotního pojištění sečteme a 

připočteme k hrubé mzdě. Tento výsledek je superhrubá mzda. Superhrubou mzdu 

zaokrouhlíme na stokoruny nahoru a vypočteme 15% ze superhrubé mzdy. Těchto 15% je 

záloha na daň, kterou snížíme o slevu na dani a následně i daňová zvýhodnění. Výsledná 

suma je celková suma daně. Dále si vypočteme z hrubé mzdy zdravotní a sociální pojištění, 

které odvádí zaměstnanec (11%). Tyto částky se odečtou od hrubé mzdy, dále se odečte 

vypočtená daň a výsledná částka je čistá mzda. 

Tabulka č. 19: Výpočet měsíční daňové povinnosti a čisté mzdy v r. 2009 

Hrubá 
mzda + Pojistné (ZP a SP 

zaměstnavatel) = 
Základ pro daně 

(superhrubá 
mzda) 

» Záloha na 
daň 15% - 

Sleva na dani a 
daňová 

zvýhodnění 
» Daň 

Hrubá 
mzda - 

Pojistné (SP a ZP 
zaměstnanec) - Daň = 

Čistá 
mzda 

Zdroj:[5] 

 V tabulce č. 19 je vyznačen postup výpočtu daně a čisté mzdy, který je shodný 

s rokem 2008. Metodika výpočtu zůstala zcela stejná. 
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Zadání příkladu:  Ve fiktivním podniku pracuje paní Nováková, její hrubá mzda je 

20 000 Kč, paní Nováková má podepsané prohlášení o daních z příjmů ze závislé činnosti 

a uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti v domácnosti. 

Hrubá mzda    20 000 Kč 

Zdravotní pojištění (9%)  1 800 Kč 

Sociální pojištění (25%)  5 000 Kč 

     ------------ 

Superhrubá mzda   26 800 Kč (hrubá mzda + ZP + SP zaměstnavatel) 

Záloha na daň               4 020 Kč (podle tab. č. 18) 

Sleva na dani             - 2 070 Kč  

     ------------ 

Záloha na daň po slevě  1 950 Kč  

Daňové zvýhodnění (2 děti)  - 1 780 Kč 

     ------------ 

Daň     170 Kč 

Hrubá mzda    20 000 Kč  

Zdravotní pojištění (4,5%)  - 900 Kč  

Sociální pojištění (6,5%)  - 1 300 Kč 

Daň     - 170 Kč 

     ------------ 

Čistá mzda    17 630 Kč 

Čistá mzda v roce 2008  17 300 Kč 

Výše slev na dani a daňového zvýhodnění zůstala stejná. Po změně výše 

zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance si zaměstnanci opět přilepšili a v našem 

příkladu si paní Nováka opět přilepšila o 330 Kč. 
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4 Závěrečné vyhodnocení 

 V mé práci je pro mne rok 2005 výchozí, proto pro srovnání je pro nás výchozí 

výsledná částka čisté mzdy v roce 2005, a to je 16 075 Kč. V dalším roce 2006 došlo ke 

zrušení nezdanitelných částek a k zavedení slev na dani. Tyto slevy na dani mohl poplatník 

uplatnit ale pouze v případě, měl – li u svého zaměstnavatele podepsáno prohlášení 

poplatníka o daních z příjmů a závislé činnosti a prokázal tak nárok na uplatnění těchto 

slev. Dále došlo ke změně tabulek potřebných k výpočtu zálohy na daň. Ve způsobu 

výpočtu došlo ke změnám, a to že se základní odpočet na poplatníka neodečítá od dílčího 

základu daně ale až od vypočtené daně. Po zavedení těchto nových tabulek a slev na dani 

došlo v konečném výsledku ke zvýšení čisté mzdy z původních 16 075 Kč (rok 2005) na 

16 482 Kč (rok 2006). Můžeme tedy usoudit, že změny zavedené v roce 2006 přispěly ke 

zvýšení měsíčního výdělku. V našem případě, kdy má zaměstnanec čistou mzdu 20 000 Kč 

došlo k navýšení mzdy o 407 Kč. 

 V roce 2007 zůstaly výpočet i slevy na dani či daňová zvýhodnění stejné a 

zaměstnanci si v tomto roce nijak nepohoršili ani nepřilepšili. K jedné změně však v tomto 

roce došlo, a to ke zvýšení minimální mzdy z původních 7 955 Kč na rovných 8 000 Kč. 

 V roce 2008 došlo k zavedení nového způsobu výpočtu a využití takzvané 

„superhrubé mzdy“, kdy došlo ke změně jak slev na dani a daňových zvýhodnění, tak ke 

změně celého způsobu výpočtu. Mnozí lidé měli obavy, že se zavedením superhrubé mzdy 

a změnami výpočtu dojde ke snížení jejich platu, ale došlo naopak k mírnému zvýšení 

platů, a to především u zaměstnanců s dětmi. V našem případě, kdy zaměstnanec pobírá 

hrubou mzdu ve výši 20 000 Kč, má podepsané prohlášení a uplatňuje slevu na dvě děti se 

jeho mzda zvedla z původních 16 482 Kč na 17 300 Kč, což znamená navýšení čisté mzdy 

o 5%. 

 Po změně výše zdravotního a sociálního pojištění v 2009 došlo k dalšímu navýšení 

čisté mzdy, v našem případě, kdy zaměstnancova hrubá mzda dělá 20 000 Kč a uplatňuje 

slevu na dvě děti, to dělá řádově dalších 360 Kč.  

 Můžeme tedy konstatovat, že postupné úpravy slev na dani, daňových zvýhodnění a 

úprav způsobu výpočtu čisté mzdy vždy postupovaly ve prospěch zaměstnanců a 

v následujícím grafu můžeme názorně vidět navyšování čisté mzdy. 
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V následující tabulce a grafu můžeme pozorovat vývoj mzdy v jednotlivých letech 

Tabulka č. 20: Vývoj čisté mzdy v jednotlivých letech 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Čistá mzda 16 075 Kč 16 482 Kč 16 482 Kč 17 300 Kč 17 630 Kč 

Nárůst v % x 2,5% x 7,6% 9,7% 

 

 V tabulce č. 20 můžeme pozorovat nárůst čisté mzdy, kdy rok 2005 je pro mé 

srovnání výchozí, v jednotlivých letech se měnily způsoby výpočtu, výše slev na dani a 

daňových zvýhodnění a tyto změny vedly ke zvýšení čisté mzdy. V korunovém vyjádření 

můžeme říci, že se čistá mzda postupně navyšovala o 407 Kč, poté došlo k dalšímu 

navýšení v roce 2008 o 818 Kč a v roce 2009 o dalších 330 Kč. Můžeme tedy říci, že si 

zaměstnanec polepšil od roku 2005 do roku 2009 o 1 555 Kč. 

Graf. č. 1: Vývoj mzdy v jednotlivých letech 

 

 

 Graf č. 1 znázorňuje porovnání vývoje výše čisté mzdy při zachování stejných 

platových podmínek (hrubá mzda 20 000 Kč a poplatník uplatňoval daňové zvýhodnění na 

dvě děti) 
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Tabulka č. 21: Porovnání výše sociálního a zdravotního pojištění v jednotlivých letech 

Položka r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 

Sociální pojištění (zaměstnanec) 8% 8% 8% 8% 6,5% 

Zdravotní pojištění (zaměstnanec) 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 

Sociální pojištění (zaměstnavatel) x x x 26% 25% 

Zdravotní pojištění 
(zaměstnavatel) x x x 9% 9% 

 

V této tabulce č. 21 můžeme pozorovat, jak se vyvíjela výše zdravotního a 

sociálního pojištění v jednotlivých letech. Výše zdravotního a sociálního pojištění, které za 

zaměstnance odváděl zaměstnavatel v letech 2005 – 2007, zde nejsou uvedeny z důvodu, 

že se tyto sazby nepoužívaly při výpočtu čisté mzdy. 

Tabulka č. 22: Porovnání výše jednotlivých slev na dani a daňového zvýhodnění 

Položka r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 

Sleva na poplatníka 3 170 Kč 600 Kč 600 Kč 2 070 Kč 2 070 Kč 

Odpočet na manželku 1 810 Kč 4 200 Kč 4 200 Kč 2 070 Kč 2 070 Kč 

Částečný invalid důchod 595 Kč 125 Kč 125 Kč 210 Kč 210 Kč 

Planý invalid. důchod 1 190 Kč 250 Kč 250 Kč 420 Kč 420 Kč 

Držitel ZTP/P 4 170 Kč 800 Kč 800 Kč 1 345 Kč 1 345 Kč 

Student 950 Kč 200 Kč 200 Kč 335 Kč 335 Kč 

Daňové zvýhodnění (dítě) 500 Kč 500 Kč 500 Kč 890 Kč 890 Kč 

 

V tabulce č. 22 vidíme, jak se vyvíjely částky jednotlivých slev na dani a částky 

daňového zvýhodnění. Můžeme vidět snížení částek v roce 2006 oproti roku 2005 a 

opětovný nárůst v roce 2008 kdy byla zavedena superhrubá mzda. 
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5 Závěr 

 Cílem mé bakalářské práce bylo přiblížit problematiku spojenou s výpočtem čisté 

mzdy v jednotlivých letech počínaje rokem 2005. Metodika výpočtu čisté mzdy se měnila 

v letech 2005, 2006, 2008 a 2009. Rok 2005 je v mé bakalářské práci brán jako rok 

výchozí a z tohoto důvodu jsem začal srovnáním roku 2005 a roku 2006 . V roce 2006 

došlo k mnohým změnám. Například ke zrušení nezdanitelných částek a zavedení nových 

slev na dani a také byly upraveny tabulky pro výpočet daňové povinnosti. Tyto změny 

vedly k tomu, že v našem vzorovém přikladu došlo k navýšení čisté mzdy o 407 Kč. 

 V roce 2007 se nezměnily sazby pro výpočet daně, ani sazby slev na dani a daňová 

zvýhodnění a z toho důvodu zůstala výše čisté mzdy v našem vzorovém příkladu stejná. 

 V roce 2008 došlo k největším a zásadním změnám ve výpočtu daňové povinnosti a 

čistém mzdy. V tomto roce byla zavedena takzvaná rovná daň 15%. Také došlo k navýšení 

částek slev na dani a sazby daňového zvýhodnění se také zvýšily. Tato změna sazeb 

daňového zvýhodnění a slev na dani ve spojení se změnou metodiky výpočtu vyrovnala 

zvýšení sazby daně. V našem vzorovém příkladu to dokonce znamenalo, že došlo 

k dalšímu navýšení čisté mzdy o 818 Kč. Z tohoto důvodu tedy můžeme usuzovat, že 

změny, které byly v roce 2008 zavedeny, měly blahodárný vliv na výši čisté mzdy. 

Bohužel ale také musím říci, že tuto změnu zaměstnanci nějak zvláště nepocítili vzhledem 

k vývoji inflace v České republice. 

 V roce 2009 došlo ke snížení sazby sociálního pojištění odváděné zaměstnancem a 

ke snížení sociálního pojištění odváděné zaměstnavatelem za zaměstnance. Tyto změny 

znovu přispěly k navýšení čisté mzdy o dalších 330 Kč. 

 Můžeme tedy říci, že změny prováděné od roku 2005 do roku 2009, ať už to byly 

změny v metodice výpočtu či změny v sazbách daňového zvýhodnění a slev na dani, vždy 

přispěly k navýšení čisté mzdy. 

 Dle mého názoru, jak již bylo zmíněno, toto navýšení zaměstnanci ve velkém 

měřítku nepocítili a to z důvodu inflačního zvyšování cen spotřebního zboží, zdražování 

např. plynu, nájemného atd. Kdy inflace v jednotlivých letech byla následující r. 2005 

1,9%; r. 2006 2,5%; r. 2007 2,8%; r. 2008 6,3%; r. 2009 1% 
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