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1 Úvod 

 

Základem kaţdého státu je rodina. Aby mohla rodina fungovat a plnit svou funkci, 

musí vydělávat. Aby mohla získávat peněţní prostředky, musí pracovat. Práci, coţ je 

cílevědomá lidská činnost směřující k uspokojení lidských potřeb, je moţné teoreticky 

povaţovat za základ státu. K účelně a efektivně vykonávané práci je potřeba dostávat odměnu 

za vykonanou práci, tedy mzdu. Tím se dostáváme k problematice mé bakalářské práce, ve 

které bych chtěla zdůraznit práci jako výrobní činitel a postupné kroky vedoucí k získávání 

mzdy.  

V první části je snahou zejména komplexně shrnout a poukázat na základní práva a 

povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele jakoţto hlavní účastníky pracovního poměru. Cílem 

mé práce je charakterizovat jednotlivé aspekty mzdové problematiky, vymezit povinnosti 

mzdové účetní ve firmě a analyzovat tuto problematiku na konkrétních případových studiích. 

Detailně jsem se zaměřila na problematiku odměňování práce, sráţek ze mzdy a povinnosti 

účastnit se na zdravotním a sociálním pojištění. Pro zaměstnance je obdrţení mzdy tím 

základním krokem, aby mohl začít uspokojovat své potřeby. Naopak pro zaměstnavatele se 

výplata mzdy stává aţ tím konečným počinem, kterému předchází několik na sebe 

navazujících postupů. Tyto postupy jsou vhodně uspořádány podle důleţitosti tak, aby bylo 

jasné, jakou roli hrají při zabezpečení pracovního poměru.  

Jelikoţ zaměstnavatel nemůţe veškeré činnosti a úkony díky časové náročnosti 

vykonávat sám, jeho velmi důleţitou pomocnou rukou se ve firmě stává mzdová účetní. Na 

roli mzdové účetní ve firmě, její hlavní náplň práce a veškeré povinnosti, které musí 

dodrţovat, jsou zaměřením druhé části práce. Náročnost této profese nespočívá pouze 

v neustálém sledování aktualizací mzdových a daňových předpisů, ale také v zabezpečování 

určitých úkonů k finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně či okresní správě sociálního 

zabezpečení (dále jen OSSZ).  

V poslední části byly poznatky shrnuté v teoretické části aplikovány na konkrétních 

příkladech a tím bylo poukázáno na důleţitost znalosti mezd z hlediska účetní a daňové 

problematiky. Pro propojení teorie s praxí byl vybrán typický příklad na výpočet mezd a 

uplatňování slev, kdy se zjišťuje, zda poplatník dosáhl daňového bonusu či daňové 

povinnosti. Jako srovnávací příklad byl zvolen postup uplatňování nepeněţního plnění, kdy 

hlavním předmětem této studie bylo zjištění výhodnosti tohoto nástroje. V důsledku 
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zaměstnávání studentů a jiných osob na krátkodobé pracovní poměry a mimopracovní dohody 

byl znázorněn postup zdanění u jednotlivých dohod. Zda preferovat dohodu o provedení práce 

či dohodu o pracovní činnosti je rovněţ uvedeno ve shrnutí v předposlední kapitole. 

Mzdovou problematiku jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila z důvodu 

osobního zájmu o danou oblast účetnictví. Řekla bych, ţe v dnešní době je velmi důleţité a 

věcné orientovat se a rozumět této problematice, jelikoţ se s ní setkáváme v kaţdodenním 

ţivotě.  

Při zpracování bakalářské práce byly pouţity metody popisu, analýzy, syntézy a 

srovnání. Pomocí grafického zpracování bylo poukázáno na vývoj mzdových veličin v čase, 

zejména vývoj minimální mzdy a nezaměstnanosti v jednotlivých letech.  
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2 Základní aspekty mzdové problematiky 

2.1 Pracovní právo a právní předpisy 

 

Základním pramenem práva, který upravuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli 

je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník 

práce“). Kromě tohoto předpisu mzdovou problematiku a zaměstnanost upravují další 

předpisy a nařízení vlády týkající se především ochrany osobních údajů, kolektivního 

vyjednávání, provádění sociálního zabezpečení a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. 

Nutné je také zmínit zákon o zaměstnanosti, který se zaměřuje na problematiku 

zprostředkování zaměstnání. Mezi další prameny pracovního práva patří mimo jiné listina 

základních práv a svobod upravující základní zásady včetně práva na zaměstnání či 

vnitropodnikové normativní akty a pracovní řády, které musí být v souladu se zákoníkem 

práce.  

2.2 Pracovní poměr 

 

Jedním ze způsobů, jak získat peněţní prostředky a uspokojit tak své potřeby, je 

uzavřít jeden z nejzákladnějších pracovněprávních vztahů - pracovní poměr. Jedná se o vztah 

mezi zaměstnancem, který nabízí práci a zaměstnavatelem, který naopak práci poptává. 

Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou
1
 – viz příloha č. 1., jeţ musí obsahovat 

podstatné náleţitosti a jmenováním - § 33 odst. 3 zákoníku práce, popřípadě volbou. Vznik 

pracovního poměru volbou patří mezi mimořádný způsob, jelikoţ připadá v úvahu pouze tam, 

kde to stanoví stanovy různých organizací nebo zvláštní předpisy. Nejčastěji jsou voleni 

starostové, předsedové členských organizací apod. Při uzavření pracovního poměru na 

základě volby je nutné, aby byla sepsána pracovní smlouva.  

Pracovní poměr vzniká dnem nástupu do práce a musí být uzavřen v souladu se 

zákoníkem práce písemně na dobu neurčitou, nebo určitou. V případě sjednání pracovního 

poměru na dobu určitou, musí být ve smlouvě uvedené konkrétní datum, v opačném případě 

se jedná o smlouvu neurčitou. Toto ustanovení se však nevztahuje na případy, kdy 

zaměstnanec pouze zastupuje dočasně nepřítomného pracovníka. Konkrétní datum pak můţe 

                                                 
1
 Prace.cz: poradna [online]. c1996 [cit. 2011-01-14]. Pracovní smlouva. Dostupné z WWW: 

<http://poradna.prace.cz/pravni-radce/detail/article/pracovni-smlouva-vzor/>. 
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být vymezeno dobou trvání mateřské dovolené zastoupené osoby. Doba určitá můţe být 

sjednána maximálně na dva roky, můţe být však třikrát prodlouţena po dobu půl roku.  

Mezi další podstatné náleţitosti pracovní smlouvy, které je zaměstnavatel povinen se 

zaměstnancem dohodnout patří druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat a místo, kde 

se bude práce zajišťovat. Aby nedocházelo k pozdějším neshodám, je moţné do pracovní 

smlouvy zahrnout i další ujednání týkající se například délky zkušební doby, výši mzdy či 

délky pracovní doby a práce přesčas.  

2.2.1 Pracovní dohody 

 

Pro výkon příleţitostných činností má zaměstnavatel moţnost uzavřít dohody  

o pracích konané mimo pracovní poměr. Jestliţe předpokládaný rozsah práce nepřekročí 150 

hodin ročně, hovoříme o dohodě o provedení práce viz § 75 zákoníku práce. Od roku 2011 

musí být tato dohoda uzavřena vţdy písemnou formou, jinak se nemůţe hovořit o její 

platnosti. Z této dohody se neodvádí pojistné na sociální a zdravotní pojištění, čehoţ často 

zaměstnavatelé zneuţívají, jelikoţ preferují pracovní dohody před pracovní smlouvou. Tato 

skutečnost skýtá značný problém zejména proto, ţe můţe docházet k překročení povoleného 

rozsahu práce a tím neodvádění pojistného. Takové porušení můţe být řešeno uloţením 

sankce příslušným orgánem. Tento způsob však není výhodný pro zaměstnance, jelikoţ se 

odpracovaný čas nezapočítává do doby účasti na důchodovém pojištění. Pro obdrţení podpory 

v nezaměstnanosti, na kterou vzniká uchazeči nárok při registraci na úřadu práce, je povinnost 

odpracovat nejméně 12 měsíců za poslední tři roky a být po tuto dobu důchodově pojištěný. 

U dohody o pracovní činnosti nesmí rozsah pracovní doby překročit polovinu 

stanovené týdenní pracovní doby, tedy maximálně 20 hodin týdně. Uzavřením vzniká 

povinnost uhradit sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu. Většinou se tato dohoda 

uzavírá na práci opakujícího se charakteru mezi které patří úklid, administrativní výpomoc, 

ostraha apod. Rovněţ musí být uzavřena písemně, kdy musí obsahovat podstatné náleţitosti, 

jako je druh práce, na kterou se dohoda sjednává, odměna za práci a doba, na kterou se 

uzavírá.  
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2.2.2 Zaměstnanec 

  

Fyzická osoba, která vykonává zaměstnavatelem přidělenou práci je podle zákoníku 

práce zaměstnanec, který má pracovně-právní subjektivitu. Způsobilost fyzické osoby 

vystupovat v pracovním poměru jako zaměstnanec vzniká dnem dosaţení věku 15 let. 

„Zaměstnavatel však s ní nesmí sjednat jako den nástupu do práce den, který by předcházel 

dni, kdy tato fyzická osoba ukončí povinnou školní docházku.“ 
2
 Vystupovat v pracovním 

vztahu jako zaměstnanec můţe tedy občan, který dovršil věku patnácti let a ukončil povinnou 

školní docházku. Nezletilým osobám do 15 let je povoleno vykonávat činnost uměleckou, 

reklamní, kulturní, sportovní, která však nesmí ovlivnit řádnou školní docházku. Dohodu o 

hmotné odpovědnosti můţe fyzická osoba podepsat nejdříve aţ v den dosaţení plnoletosti.  

2.2.3 Zaměstnavatel 

 

Zaměstnavatelem můţe být fyzická nebo právnická osoba, která vystupuje vlastním 

jménem, na vlastní odpovědnost a v pracovním poměru přiděluje zaměstnancům práci. 

V případě zaměstnavatele fyzické osoby vzniká způsobilost k právním úkonům okamţikem 

narození, kdeţto u právnické osoby vzniká způsobilost mít práva a povinnosti dnem zápisu  

do obchodního rejstříku.  

2.2.4 Povinnosti zaměstnavatele 

  

Jiţ před samotným uzavřením pracovního poměru je zaměstnavatel povinen podle  

§ 35 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ohlásit 

nejpozději do 10 kalendářních dnů příslušnému úřadu práce nově vytvořená nebo uvolněná 

pracovní místa a jejich charakteristiku. Důleţitým úkonem zaměstnavatele je informovat 

budoucího zaměstnance o všech skutečnostech, které vzniknou uzavřením pracovního 

poměru. Zaměstnanec musí být seznámen se svými právy a povinnostmi, pracovními 

poţadavky, mzdovými podmínkami a způsobem výplaty mzdy nejpozději do jednoho měsíce 

od vzniku pracovního poměru. Zaměstnavatel je povinen zjistit od budoucího zaměstnance 

veškeré důleţité údaje (bydliště, rodné číslo, datum a místo narození, státní příslušnost, 

vzdělání, předchozí zaměstnání…), aby mohl plnit své pracovní povinnosti. Rodné číslo 

ovšem zaměstnavatel nesmí pouţít bez souhlasu zaměstnance, jinak se jedná o zneuţití 

                                                 
2
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 6, odst. 1 
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osobních údajů. Zpravidla se k účelnému zjištění pouţívá metoda osobního dotazníku, kde se 

celkem rychle zjistí poţadované informace. O kaţdém zaměstnanci si po uzavření pracovní 

smlouvy vede zaměstnavatel mzdový list a osobní spis, jehoţ forma by pro přehlednost měla 

být co nejjednodušší. 

2.3 Ohlašovací povinnosti k vnějším orgánům  

 

Uzavřením pracovního poměru vzniká zaměstnavateli oznamovací povinnost  

a povinnost odvádět pojistné. Oznamovací povinnost se týká zejména zdravotních pojišťoven, 

kdy je nutné přihlásit zaměstnance do 8 dnů od nástupu do práce k platbě zdravotního 

pojištění a také oznámit nástup okresní správě sociálního zabezpečení. Pro zjednodušení 

mohou zaměstnavatelé toto provést hromadným hlášením na příslušném tiskopise. Tento 

jednotný registrační formulář (dále jen JRF) nahrazuje různé typy formulářů, které musel 

podnikatel vyplnit před zahájením podnikání i během podnikání. Zavedením tohoto způsobu 

vyplňování formulářů tak došlo k celkovému zjednodušení a zároveň se odstranilo opakované 

zadávání totoţných údajů pro jednotlivé orgány. Pomocí JRF je moţné provést registrace ve 

vztahu k ţivnostenskému úřadu, k finančnímu úřadu, k České správě sociálního zabezpečení, 

ve vztahu k úřadu práce a ke zdravotní pojišťovně.  

2.4 Pracovní doba 

 

Pracovní doba, neboli doba, po kterou je zaměstnanec povinen pracovat pro 

zaměstnavatele činí dle zákoníku práce 40 hodin týdně bez přestávek, kdy maximálně po šesti 

hodinách práce má kaţdý zaměstnanec právo na třicetiminutovou přestávku v práci.  

U mladistvých je právo na přestávku jiţ po 4,5 hodinách a při 30 hodinové týdenní pracovní 

době. Všeobecně je délka pracovní doby stanovena dohodou mezi dvěmi subjekty nebo 

zákonem. Zákon můţe stanovit kratší pracovní dobu pro těhotné ţeny, matky s malými dětmi 

nebo s jinými osobami na základě dohody.  

Zatímco rovnoměrná délka pracovní doby nesmí být vyšší neţ devět hodin denně, 

nerovnoměrná sice nesmí přesáhnout délku pracovní doby za týden, ale zaměstnanci mohou 

pracovat déle neţ 8 hodin, maximálně však 12 hodin denně. Toto nerovnoměrné rozvrţení 

pracovní doby můţe být z provozních důvodů, z důvodů speciální povahy práce (např. 

sezónní práce, práce v oblasti zemědělství, stavebnictví, dopravních sluţeb…). Pro lepší 
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zabezpečení potřeb zaměstnanců a pro zvýšení efektivnosti práce se po dohodě s odborovým 

orgánem zavádí pruţná pracovní doba upravená v pracovním řádu.  

2.5 Odměňování práce 

 

Za provedenou práci náleţí kaţdému zaměstnanci odměna za vykonanou práci, mzda, 

která se taktéţ stanovuje v pracovní smlouvě a vyplácí se v následujícím měsíci. Výplatní 

termín je v kaţdé firmě odlišný, většinou to bývá do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, 

ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na mzdu. Přesná definice mzdy je uvedena v § 109 

zákoníku práce, kdy se mzdou rozumí peněţitá nebo naturální plnění, která vyplácí 

zaměstnavatel za odvedenou práci zaměstnanci. Výše mzdy závisí na sloţitosti, odpovědnosti, 

a namáhavosti vykonané práce. Mzda bývá často rozdělena na pevnou a pohyblivou  sloţku, 

kdy pevná část je z části závislá na odborné praxi zaměstnance, na jeho vzdělání, pracovní 

pozici apod. Jestliţe zaměstnanci dostávají jednorázové finanční odměny a osobní 

ohodnocení, tyto se řadí mezi pohyblivé sloţky mzdy. 

2.5.1 Vymezení pojmů plat a mzda 

  

Je nutné rozlišovat pojem mzda a plat, jelikoţ plat se vyplácí osobám zaměstnaným ve 

státní sféře ze státního rozpočtu dle celostátních platových tarifů, naopak mzda náleţí 

zaměstnancům pracujícím v podnikatelské sféře. Kaţdá osoba zaměstnaná v příspěvkových 

organizacích (např. ve státním zdravotnictví, školství, státní správě) je zařazena do určité 

platové třídy dle vzdělání, délky praxe, namáhavosti, sloţitosti a odpovědnosti práce. 

Zaměstnavatel je odpovědný za správné zařazení zaměstnance do příslušné platové třídy. 

Další moţností, jak získat peněţní prostředky jsou odměny z dohod.  

 

Hrubá mzda 

Kaţdý zaměstnanec obdrţí na svůj účet či v hotovosti aţ čistou mzdu, coţ je hrubá 

mzda po odečtení příslušných sráţek na zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmu. Výplata 

mzdy bezhotovostním způsobem je moţná pouze na ţádost zaměstnance, zaměstnavatel 

v ţádném případě nemůţe zaměstnance nutit, aby si zaloţil účet v peněţním ústavu  pro účel 

výplaty mzdy. Je třeba vysvětlit rozdíl mezi reálnou mzdou a mzdou nominální. Reálná mzda 

vyjadřuje to, co je moţné si za obdrţené peníze skutečně koupit, kdeţto nominální mzda není 
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očištěna od inflace, vyjadřuje tedy mnoţství peněz, které byly obdrţeny dle výplatního lístku.  

Hrubá mzda tvoří součet veškerých příplatků, které mohou být dvojího druhu:  

 povinné příplatky, které jsou upravovány zákoníkem práce:  

- za práci přesčas, 

- za práci v noci, 

- za práci ve svátek, v sobotu, v neděli, 

- ve ztíţeném pracovním prostředí. 

 nepovinné příplatky, jejichţ výši si firma stanovuje sama, zároveň je však musí 

uvést v kolektivní smlouvě či vnitřním mzdovém předpisu: 

- příplatky za práci ve výškách, 

- ve vícesměnném pracovním provozu. 

Práce přesčas se v současném hektickém pracovním prostředí jeví jako nutnost, 

nicméně důraz je nutné klást na její rozsah a řádné ohodnocení. Ve většině firem je bohuţel 

moţné se sestkat s trendem neproplácení přesčasové práce, v důsledku čehoţ dochází 

k porušování zákoníku práce. Za práci přesčas totiţ náleţí pracovníkovi příplatek minimálně 

25 % průměrné mzdy, souhrn přesčasů však nesmí překročit 8 hodin týdně, ne více neţ 150 

hodin ročně. Zaměstnavatel se můţe rozhodnout pro vyšší příplatek neţ je uveden 

v zákoníku práce, musí ho však zakotvit v kolektivní smlouvě. Taktéţ je přípustné, aby 

přesčasová práce zaměstnance byla vyšší neţ osm hodin týdně, avšak pouze s jeho výslovným 

souhlasem.  

Za noční práci v rozmezí od 22. hodiny do 6. hodiny náleţí zaměstnanci příplatek  

ve výši nejméně 10 % průměrného hodinového výdělku za kaţdou odpracovanou hodinu 

práce. Povinností zaměstnavatele je také zajistit pracovníkům případné občerstvení či 

prostředky k přivolání rychlé lékařské pomoci.  

Mzdu za práci ve svátek řeší § 115 zákoníku práce. Prioritou u práce ve svátek je 

poskytnutí náhradního volna nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po výkonu 

práce ve svátek. Pakliţe se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne na poskytnutí příplatku 

místo náhradního volna, náleţí pracovníkovi příplatek nejméně ve výši 100 % průměrného 

výdělku. Opět je zde moţnost vyplácení vyššího příplatku, avšak při řádném zakotvení jeho 

výše v kolektivní smlouvě, vnitřním mzdovém předpisu nebo pracovní smlouvě.  

Příplatek za práci v sobotu a v neděli činí stejně jako příplatek za práci v noci, tedy  

10 % průměrného výdělku, jelikoţ se jedná o zásah do osobního ţivota zaměstnance jako 

při práci v noci, měl by mu náleţet i stejný příplatek.  
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Pokud zaměstnanec nemohl z důvodů uvedených v zákoníku práce po určitou dobu 

vykonávat práci, přísluší mu náhrada mzdy, která se rovněţ zahrnuje do hrubé mzdy.  

 

Náhrada mzdy 

Při trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény přechází na zaměstnavatele 

povinnost zabezpečit svého zaměstnance náhradou mzdy nebo platu v období prvních  

21. kalendářních dnů. Tato změna vzešla v platnost od 1.ledna 2011, kdy před tímto datem 

měl zaměstnavatel povinnost vyplácet zaměstnanci náhradu mzdy pouze v prvních čtrnácti 

dnech doby trvání pracovní neschopnosti. Prodlouţení doby poskytování náhrady mzdy by 

mělo platit do 31. prosince 2013.  Je nutné upozornit, ţe nárok na náhradu mzdy mají pouze 

osoby, které jsou zaměstnáni na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. 

Jelikoţ se u dohody o provedení práce nesráţí pojistné, nárok na náhradu mzdy tudíţ 

nevzniká. Ten nevzniká ani v prvních třech dnech pracovní neschopnosti zaměstnance. 

Právo na náhradu mzdy má pouze ten zaměstnanec, který si nepřivodil dočasnou 

pracovní neschopnost úmyslně, v době trvání dočasné pracovní neschopnosti byl důchodově 

pojištěn a dočasná pracovní neschopnost mu byla uznána lékařským posudkem. Pokud jsou 

všechny podmínky splněny, zaměstnanci náleţí od 4. dne náhrada mzdy ve výši 60 % 

průměrného výdělku.  

2.5.2 Průměrný a pravděpodobný výdělek  

 

Co se týká průměrného výdělku, jakoţto významného nástroje ve mzdové 

problematice, je nutno zdůraznit, ţe se zjišťuje výhradně pro účely pracovněprávní. Pro účely 

důchodového či nemocenského pojištění se pouţívá vyměřovací základ, který je dále 

vysvětlen v kapitole 2.9.1. Jelikoţ by měl průměrný výdělek vyjadřovat skutečnou 

výdělečnou úroveň zaměstnance, vyměřuje se jeho prostřednictvím výše různých nároků u 

zaměstnavatele a také na úřadech práce pro výpočet podpory v nezaměstnanosti. Existují 

různé formy průměrného výdělku:  

 průměrný hrubý hodinový výdělek, 

 průměrný hrubý měsíční výdělek, 

 průměrný čistý měsíční výdělek.  

Průměrný výdělek se zjistí k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po 

předchozím kalendářním čtvrtletí, tedy po rozhodném obdobím. Poněvadţ se do něho zahrnují 

pouze ty částky, které se váţí přímo na výkon práce, je nelehkým úkolem mzdové účetní 
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správně vymezit, co patří do základu pro výpočet průměrného výdělku. Součet jednotlivých 

částek se poté vydělí počtem odpracovaných dní či hodin podle výběru měrné jednotky.  

V praxi se především průměrný výdělek pouţívá při náhradě mzdy za dovolenou, za 

svátek připadající na pracovní den, za práci přesčas a ostatní příplatky, při okamţitém zrušení 

pracovního poměru z podnětu zaměstnance, v prvních třech kalendářních týdnech pracovní 

neschopnosti či z důvodu odstupného u výpovědi ze strany zaměstnavatele.  

V případech, kdy zaměstnanec odpracuje v rozhodném období méně neţ 21 dnů, 

pouţije se místo průměrného výdělku výdělek pravděpodobný. Tento výdělek se zjistí 

z průměrné hrubé mzdy či platu, které zaměstnanec dosáhl od začátku rozhodného období, 

přičemţ se přihlíţí k obvyklé výši platu nebo mzdě osob vykonávajících stejnou práci. Jedná 

se tedy o výdělek, který by zaměstnanec obdrţel, pokud by řádně pracoval po celou dobu 

kalendářního čtvrtletí. K mechanismu pravděpodobného výdělku se přistupuje zejména tehdy, 

kdy zaměstnanec nemohl pracovat z důvodu dlouhotrvající nemoci či vyuţití neplaceného 

volna. 

2.5.3 Minimální mzda 

 

Při vyplácení mzdy se musí zaměstnavatelé řídit nařízením vlády č. 567/2006 Sb.,  

o minimální mzdě ve znění pozdějších předpisů, která byla pro rok 2011 stanovena ve výši 

8 000 korun měsíčně, čili 48,10 Kč za hodinu. Tato nejniţší moţná výše odměny za 

vykonanou práci při pracovní době 40 hodin týdně se vztahuje na všechny zaměstnance 

v pracovním poměru. Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje práce přesčas a příplatky 

za práci v noci, ve ztíţeném prostředí či v sobotu a v neděli [1]. Odboráři však kvůli 

zvyšování se ţivotních nákladů a díky tříletému nezvyšování úrovně minimální mzdy 

poţadují nárůst
3
 minimální mzdy na 8 800 Kč. Minimální mzda byla v České republice 

zavedena v roce 1991. Od počátku  jejího zavedení aţ doposud se jedná o patnáctou změnu 

této veličiny. Podrobný vývoj minimální mzdy v Česku uvádí tabulka 2.1. 

 

 

 

                                                 
3
 Verlag Dashöfer. Pamservis.cz [online]. 2010-10-04 [cit. 2010-10-19]. Nárůst minimální mzdy. Dostupné z 

WWW:<http://www.pamservis.cz/1/4/narust-minimalni-mzdy-

cid243715/?wa=WWW10E3%20MU&uid=2594609&e=2586208&odkud=ENMUP>. ISSN 1213-6387. 
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Vývoj minimální mzdy za měsíc
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Kč Výše minimální mzdy za měsíc v Kč

Tab. č. 2.1
4
  Vývoj minimální mzdy v ČR 

Období Výše minimální mzdy za měsíc v Kč 
Výše minimální mzdy za hodinu v 

Kč 

1991 únor 2 000 10,80 

1992 leden 2 200 12,00 

1996 leden 2 500 13,60 

1998 leden 2 650 14,80 

1999 leden 3 250 18,00 

1999 červenec 3 600 20,00 

2000 leden 4 000 22,30 

2000 červenec 4 500 25,00 

2001 leden 5 000 30,00 

2002 leden 5 700 33,90 

2003 leden 6 200 36,90 

2004 leden 6 700 39,60 

2005 leden 7 185 42,50 

2006 leden 7 570 44,70 

2006 červenec 7 955 48,10 

2007 - 2011 8 000 48,10 

Pozn. V tabulce jsou uvedeny pouze ty roky, ve kterých došlo k nárůstu minimální mzdy.  

 

 

Graf č. 2.1
4
 Vývoj minimální mzdy v ČR 

Pozn. V letech, které nejsou uvedeny, ke změně minimální mzdy nedošlo.  

                                                 
4
 Odbor 14. Mpsv.cz [online]. 2010-10-7 [cit. 2010-10-18]. Přehled o vývoji částek minimální mzdy. Dostupné z 

WWW: <http://www.mpsv.cz/cs/871#hlavicka>. 
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2.5.4 Zaručená mzda 

 

 Oproti minimální mzdě se zaručenou mzdou rozumí odměna, na kterou zaměstnanci 

vzniklo právo dle zákoníku práce, smlouvy, mzdového či platového výměru. Zjednodušeně 

můţeme říci, ţe zaručená mzda je mzda, na kterou vznikl zaměstnanci nárok. Vláda svým 

nařízením stanoví úroveň zaručené mzdy, jejíţ výše nesmí být niţší neţ minimální mzda 

podle § 111 odst. 2 zákoníku práce. Výše zaručené mzdy musí být ohodnocena s ohledem na 

sloţitost, druh, odpovědnost a namáhavost práce, kterou musí kaţdý zaměstnavatel 

respektovat.  

2.6 Formy mezd 

 

Existuje několik forem mezd, které mohou zaměstnanci obdrţet od zaměstnavatele. 

Mezi základní mzdové formy, které bývají často kombinovány s doplňkovými formami jako 

jsou například různé výkonnostní prémie a podíly na zisku se řadí tyto:  

 časová mzda, (hodinová a měsíční) 

 úkolová mzda, 

 prémie, 

 odměny, 

 zaměstnanecké výhody (benefity).  

 

Časová mzda je nejpouţívanější základní mzdovou formou, kdy je zaměstnanec 

ohodnocen určitou hodinovou sazbou. Její pouţití nevyţaduje ţádné sloţité výpočty ani 

nezávisí na výsledcích firmy jako celku, značnou nevýhodou se však jeví nedostatečná 

motivace zaměstnance při mnoţství vykonané práce.  

Mzda úkolová patří mezi nejjednodušší pobídkovou sloţku mzdy, jelikoţ výdělek 

pracovníka závisí na mnoţství odvedené práce a tudíţ apeluje na zvýšení motivace 

pracovníků. Tento způsob ohodnocení zaměstnanců se pouţívá především v podnicích, kde se 

do popředí zájmu dostává mnoţství vyrobené produkce a zaměstnanci jej mohou svou 

intenzitou práce ovlivnit. Dobře nastavené výkonové normy a pravidelné zajištění přísunu 

materiálu jsou základním pravidlem při tomto způsobu vyplácení mzdy.  

Oproti tomu prémie, jakoţto dodatková forma mzdy k časové nebo úkolové mzdě,  

jsou dvojího druhu. Pravidelně se opakující prémie, které mají předem stanovenou sazbu a 
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váţí se ke splnění konkrétního úkolu (vyrobení určitého mnoţství zboţí, dosáhnutí určitého 

počtu zakázek) a jednorázové prémie za pracovní chování, mimořádný výkon apod.  

Úpravu poskytování mezd by měl zaměstnavatel provést vnitřním mzdovým 

předpisem, coţ je vnitropodniková norma v písemné formě, která by neměla být v rozporu se 

zákonem.  

2.7 Motivace zaměstnanců 

 

Dnes jiţ mzdu, na kterou má právo kaţdý zaměstnanec dle zákoníku práce, není 

moţné povaţovat za jedinou motivaci k práci. Existuje několik firemních výhod a 

zaměstnaneckých benefitů, které poskytují zaměstnavatelé svým zaměstnancům, aby tak 

působili na zvýšení jejich výkonnosti. V závislosti se zvyšující se konkurencí by firmy a 

podniky měly vynaloţit své finanční prostředky nejen na výrobní program, ale také na 

zvýšení efektivnosti práce svých pracovníků jiţ zmíněnými výhodami a tím docílit vyššího 

obratu,  trţeb a zisku.  

Mezi základní formy nepeněţního plnění, které mohou pracovníci vyuţívat patří 

příspěvky na kulturní a sportovní aktivity, stravování zaměstnanců, vytváření podmínek pro 

zlepšení zdravotní péče apod. Velmi oblíbeným trendem současné doby se stávají firmou 

placené jazykové kurzy pro zaměstnance a důraz na samotné vzdělávání.  

Financování těchto výhod probíhá z fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen 

FKSP), který jsou zaměstnavatelé povinní tvořit z rozpočtu či z čistého zisku. Jiným 

způsobem je financování ze sociálního fondu, který musí povinně tvořit například České 

dráhy, veřejné vysoké školy či výzkumné instituce a zdravotní pojišťovny.  

V loňském roce však nastal problém spojený se zdaněním benefitů zaměstnanců 

v dopravní sféře, které se mělo řídit způsobem zdanění platným do roku 2009. V roce 2009 se 

daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) odváděla z ceny, za kterou si zaměstnanci koupili např. 

stravné, kdeţto v roce 2010 se DPH odvádělo z ceny obvyklé, tedy ze skutečné ceny 

stravenky. Tato změna způsobila bouřlivý nesouhlas u široké veřejnosti, který vyvrcholil 

plánováním celorepublikové stávky ve veřejné dopravě. Ke stávce však díky schválení návrhu 

na legislativní nouzi Sněmovnou nedošlo.  
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2.8 Zdravotní pojištění 

 

Zdravotní pojištění, které je vybíráno zdravotními pojišťovnami a tvoří samostatnou 

oblast veřejných financí trvá jiţ od roku 1993, tedy od samotného počátku trvání České 

republiky. Veřejné zdravotní pojištění patří mezi zákonné pojištění, které upravuje zákon  

č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

ZVZP). Tento zákon nadále upravuje rozsah a podmínky, za nichţ je na základě tohoto 

zákona poskytována zdravotní péče a způsob stanovení cen a úhrad léčivých přípravků a 

potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění
5
. Ze zdravotního 

pojištění se hradí standardní zdravotní péče, mezi kterou patří ošetření u lékaře, pobyt 

v nemocnici aj.  

 

Účast na zdravotním pojištění 

V České republice jsou zdravotně pojištěny všechny osoby, které mají na území ČR 

bydliště, popřípadě osoby, které zde nemají trvalý pobyt a jsou zaměstnány u zaměstnavatele, 

jehoţ sídlo se nachází na území ČR [13].  

 

Plátci pojistného 

Plátci pojistného se zpravidla dělí do tří následujících skupin:  

 zaměstnavatel, který odvádí pojistné za své zaměstnance,  

 stát, který platí pojistné ze státního rozpočtu za osoby uvedené v §7 ZVZP,  

 pojištěnec.  

Pojistné na zdravotní pojištění je povinen hradit kaţdý zaměstnanec, odvod pojistného, 

jeho výpočet a sraţení ze mzdy však provádí zaměstnavatel na vlastní odpovědnost. 

Zaměstnanec pouze sděluje zaměstnavateli údaje nutné pro výši sráţky pojistného. 

 

Výše pojistného 

V České republice jsou pro rok 2011 stanoveny tyto sazby pojistného:  

 

 13,5 % z vyměřovacího základu (ze superhrubé mzdy), z toho:  

 zaměstnanec 4,5 %,  

 zaměstnavatel 9 %.  

                                                 
5
 Zákon č. 48/1977 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
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Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem patří do daňově 

uznatelných nákladů tehdy, pokud bylo zaplaceno nejpozději do konce měsíce následujícího 

po uplynutí zdaňovacího období nebo jeho části dle § 24/1f ZDP [12]. Toto pojistné se 

zachycuje na nákladovém účtu 524 – Zákonné sociální pojištění.  

2.9 Pojistné na sociální zabezpečení 

 

Účelem sociálního zabezpečení je poskytovat občanům finanční pomoc a zajistit je 

v případech sociální události a umoţnit jim tak dřívější návrat do běţného ţivota. Sociální 

událost je termín pro ţivotní události spojené s nepříznivými sociálními a ekonomickými 

důsledky jako je stáří, nemoc, invalidita či péče o děti a mateřství. Sociální zabezpečení se 

dále dělí na tři podsystémy – sociální pojištění, státní sociální podpora a sociální pomoc, které 

poskytuje různé formy pomoci prostřednictvím peněţitých a věcných dávek, formou azylů či 

pečovatelských sluţeb.  

 

 Sociální pojištění 

V případě ztráty zaměstnání, zdravotních problémů či pracovní neschopnosti je moţné 

se formou odloţení části peněţních prostředků dopředu připravit na řešení situace. 

Financování pojištění probíhá z pojistného, které platí zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby 

samostatně výdělečné činné (dále jen OSVČ) a ostatní osoby dobrovolně. Nárok na dávku má 

tedy jen ten, kdo se pojištění účastní.  

 

 Státní sociální podpora 

Výchova dítěte, mateřství či úmrtí v rodině jsou povaţovány za sociální situace, které 

je potřeba řešit. Tato podpora je financována ze státního rozpočtu z odvedených daní.  

 

 Sociální pomoc 

Sociální pomoc neboli pomoc v nouzi řeší případy, kdy se člověk nemůţe postarat sám 

o sebe (sociální nouze) nebo se ocitá pod hranici ţivotního minima, tedy v hmotné finanční 

nouzi. Oproti státní sociální podpoře je sociální pomoc navíc financována z rozpočtu obcí, 

formou nadací, charitou a jiných sdruţení.  
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2.9.1 Vyměřovací základ 

 

Vyměřovacím základem (dále jen VZ) se pro účely sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění rozumí úhrn příjmů, které jsou předmětem daně a nejsou od daně 

osvobozeny a byly zúčtovány zaměstnanci zaměstnavatelem v souvislosti s jeho 

zaměstnáním. Rozhodným obdobím pro zjištění vyměřovacího základu pro účely odvodu 

pojistného je kalendářní rok.  

V návaznosti na povinnost kaţdého zaměstnance odvést pojistné v zákonem stanovené 

výši se rozlišuje maximální VZ a minimální vyměřovací základ. Minimální VZ je  

u zaměstnance roven minimální mzdě, tedy 8 000 Kč, jak jiţ bylo řečeno v kapitole 2.5.3. 

V důsledku zvyšování se počtu osob s nadprůměrným výdělkem byl zaveden také 

maximální VZ, který je pro rok 2011 stanoven ve výši 72násobku průměrné mzdy, coţ 

v přepočtu činí 1 707 048 Kč, přitom maximálního VZ můţe být dosaţeno v jednom či 

v součtu více zaměstnání nebo v součtu samostatných výdělečných činností.  

2.9.2 Výše pojistného 

 

Výše pojistného se stanoví procentní sazbou platnou pro daný rok z VZ za kalendářní 

měsíc. Sazby pojistného a jejich zaokrouhlování řeší § 7 zákona č. 589/1992 Sb.
6
 

 6,5 % zaměstnanci,  

 25 % zaměstnavatelé,  

 29,2 % osoby samostatně výdělečně činné (2,3 % dobrovolné nemocenské 

pojištění),  

 28% ostatní osoby dobrovolně.  

2.10 Nemocenské pojištění 

 

Základním právním předpisem je zákon č. 187/2006
7
 Sb., upravující nemocenské 

pojištění (dále jen NP), jenţ je povinné pro zaměstnance a dobrovolné pro OSVČ. Primární 

funkcí nemocenského pojištění je především částečně nahradit zaměstnanci příjem 

z výdělečné činnosti v případě pracovní neschopnosti ať jiţ z důvodu nemoci, ošetřování 

                                                 
6
 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů 
7
 Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
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člena rodiny či z důvodu těhotenství a mateřství. Dávkovací systém je moţné rozdělit do  

4 částí dle § 4 zákona o NP: 

 nemocenská, 

 ošetřovné, 

 peněţitá pomoc v mateřství,  

 vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. 

 

Všechny uvedené typy dávek jsou hrazeny ze státního rozpočtu a vyplácí je OSSZ. 

Nemocenská dávka, jakoţto opakovaně vyplácená peněţitá dávka má za účel částečně 

nahradit pojištěnci ušlý výdělek při pracovní neschopnosti. Pro nárok na nemocenskou dávku 

musí pojištěnec splnit určité podmínky. Musí se jednat o dočasnou pracovní neschopnost nebo 

karanténu konstatovanou lékařem, která trvá déle neţ 21 dní a vztahuje se k dané práci, 

v důsledku čehoţ zaměstnanec přišel o výdělek. Dávka se vyplácí aţ od 4. dne trvání dočasné 

pracovní neschopnosti, jelikoţ první tři dny jsou neplacené.  

Výše pojištění se zjistí z denního VZ, který se vypočítá jako podíl VZ v rozhodném 

období a počet dnů, které připadají na období trvání nemocenské. Výše dávek činí:  

 nemocenské pojištění 60 % z denního vyměřovacího základu,  

 peněţitá pomoc v mateřství 70% z denního vyměřovacího základu,  

 ošetřovné 60 % z denního vyměřovacího základu.  

Zjištěný denní VZ se dále ještě upravuje o tři redukční hranice, které vyhlašuje 

ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) sdělením ve Sbírce zákonů. Od 1. ledna 

2011 však dochází k mnohým změnám v nemocenském pojištění zaměstnanců kvůli snahám 

o sníţení schodku státního rozpočtu. Níţe uvedené schéma naznačuje navýšení redukční 

hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu v závislosti na výši průměrné mzdy.  

Výše redukčních hranic
8
 pro nemocenské dávky v Kč:  

                            První                 Druhá                   Třetí 

   2010                 791                  1 186                   2 371 

   2011                 825                  1 237                   2 474 

 

                                                 
8
 ŢENÍŠKOVÁ, Marta. Pamservis.cz [online]. 2010 [cit. 2010-10-10]. Změny v nemocenském pojištění od 

1.1.2011. Dostupné z WWW: <http://www.pamservis.cz/3/9/zmeny-v-nemocenskem-pojisteni-od-1-1-2011-

cid243724/?wa=WWW10E3%20MU&uid=2594609&e=2586208&odkud=ENMUP>. ISSN 1213-6387. 
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Další obměnou pro rok 2011 je nárok na čerpání nemocenské, jeţ vzniká aţ od 22. 

dne kalendářního měsíce, tudíţ je nutné uvést změnu redukčních hranic pro výpočet náhrady 

mzdy v prvních 21 kalendářních dnech trvání pracovní neschopnosti.  

 

               První                 Druhá                  Třetí 

 2010                138,43              207,55                 414,93 

 2011                144,38              216,48                 432,95 

 

2.11 Důchodové pojištění 

 

V České republice existuje dvoustupňový důchodový systém. První skupinou je tzv. 

povinné základní důchodové pojištění, které zabezpečuje veškeré ekonomicky aktivní 

osoby, jehoţ právní úprava je nerozdílná a platná pro všechny. Oproti tomu se staví penzijní 

připojištění se stáním příspěvkem, které je zcela dobrovolné, doplňkové. Základní právní 

úpravou je zákon č. 155/1992 Sb.,
9
 upravující důchodové pojištění pro případ stáří a 

invalidity.  

Z důchodového pojištění se především vyplácí starobní, invalidní, vdovský popř. 

vdovecký a sirotčí důchod. O nároku na důchod rozhoduje Česká správa sociálního 

zabezpečení, kdy stanoví výši důchodu procentní sazbou nebo pevnou částkou stejnou pro 

všechny druhy důchodů bez ohledu na délku pojištění. V případě souběhu nároku na více 

důchodů stejného druhu se vyplácí ten důchod, který je vyšší. Jsou-li splněny podmínky pro 

nárok invalidního a zároveň vdoveckého důchodu, opět se vyplácí v plné výši ten důchod, jeţ 

je vyšší a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentního výměru.  

2.12  Přehled změn v roce 2011 

 

Rok 2011 se povaţuje za rok důchodových a daňových reforem, reforem státní správy, 

školství, zdravotnictví apod. Je samozřejmostí, ţe mzdovou problematiku tento trend neminul, 

ba co víc, v platnost vzešel nový zákoník práce, jehoţ změny je třeba respektovat a dodrţovat. 

                                                 
9
 Zákon č. 155/1992 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
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Důleţité změny se týkají zejména podpory v nezaměstnanosti či agenturního zaměstnávání 

uvedené v novele zákona o zaměstnanosti
10

 (dále ZOZ). 

S účinností od 1. 1. 2011 dochází ke změně v délce poskytování náhrady mzdy při 

dočasné pracovní neschopnosti dle § 192 zákoníku práce. Tato změna negativně ovlivní 

zaměstnavatele, jelikoţ musí vyplácet náhradu mzdy zaměstnanci při dočasné pracovní 

neschopnosti (dále jen DPN) za dobu prvních 21 kalendářních dnů. Nemocenská tak náleţí 

zaměstnancům aţ od 22. kalendářního dne trvání DPN, coţ zvyšuje náklady zaměstnavatele.  

Dále byla stanovena povinnost uzavřít dohodu o provedení práce písemně, aby se tak 

zabránilo nelegálnímu zaměstnávání osob. Ostatní náleţitosti, jako rozsah výkonu práce a 

odvádění pojistného zůstávají stejné. Pokud uchazeč, který splňuje poţadované podmínky, 

sám ukončí bez váţného důvodu pracovní poměr výpovědí nebo dohodou, sniţuje se mu výše 

podpory v nezaměstnanosti ze 65 % na 45 % průměrného měsíčního výdělku. Mezi váţné 

důvody patří podle § 5 písm. c) ZOZ péče o dítě ve věku do 4 let, péče o jinou osobu či 

důvody zdravotní, etické nebo náboţenské. Toto úsporné opatření by tak mělo zabránit 

zneuţívání pobírání podpory v nezaměstnanosti a zároveň ochraňuje ty zaměstnance, kteří se 

řádně účastní pracovního procesu.  

Aby nedocházelo k úniku na daních a pojistném, v důsledku čehoţ stát přicházel o 

značně vysoké částky, novela ZOZ nepřipouští moţnost jakéhokoliv přivýdělku vedle 

podpory v nezaměstnanosti. Pokud uchazeči o zaměstnání vykonávali tzv. nekolidující 

zaměstnání do 4 000 Kč měsíčně, měli nárok při splnění zákonných podmínek na podporu 

v nezaměstnanosti. Jak bylo zjištěno na základě poznatků z praxe úřadů práce, docházelo 

v této souvislosti k účelnému jednání zaměstnavatelů, kdy s uchazeči uzavírali dohody o 

provedení práce, i přesto, ţe rozsah práce překročil 150 hodin ročně. Tato moţnost přivýdělku 

při současném pobírání podpory v nezaměstnanosti se stala jedním z nejčastěji zneuţívaným a 

nejhůře kontrolovatelným nástrojem při nelegálním zaměstnávání.  

Jelikoţ chce vláda zvýhodnit pracující osoby s nezaopatřenými dětmi, kteří s nimi ţijí 

ve společné domácnosti, v časovém horizontu dvou let, tedy s účinností od roku 2013 usiluje 

o zvýšení daňového zvýhodnění na dítě o 1 800 korun
11

.  

 

                                                 
10

 JOUZA, L. Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále. 2011, ročník 12. č. 2., s. 67. ISSN 1214-522X.  
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3 Povinnosti mzdové účetní ve firmě 

 

Schopná mzdová účetní, která se postará o správné a včasné zpracování mezd a 

zabezpečení potřebné administrace tvoří v dnešní době klíčovou roli při úspěšném fungování 

kaţdé firmy. Vyplatit mzdu za vykonanou práci se můţe pro laickou veřejnost jevit jako 

úkon, při kterém není potřeba širší znalosti účetní a daňové problematiky. Nicméně se jedná o 

nelehký úkol, kterému předchází dodrţování široké škály předpisů týkajících se 

zaměstnanosti, pracovního práva a dodrţování daňových zákonů. Neustálé sledování častých 

změn v právních předpisech a novelách v jednotlivých zákonech staví mzdovou účetní do 

jedné z nejdůleţitějších pozic v podniku.  

3.1 Práva a povinnosti  

 

Kaţdý mzdový pracovník či personalista je pověřen svým zaměstnavatelem 

zpracovávat osobní údaje zaměstnanců, v případě nutnosti je aktualizovat a dodrţovat při tom 

zásadu mlčenlivosti, která trvá i po skončení pracovního poměru. Porušením povinnosti 

mlčenlivosti se fyzická osoba dopouští přestupku, tudíţ jí můţe být uloţena pokuta Úřadem 

pro ochranu osobních údajů aţ do výše 100 000 Kč, v případě právnické osoby podnikající aţ 

do výše 10 000 000 Kč [10]. Zaměstnavatel však musí svého zaměstnance upozornit na 

riziko, které vyplývá ze skutečnosti zpracovávání citlivých údajů a toto musí být zahrnuto 

v pracovní smlouvě, kde zaměstnanec svým podpisem ztvrzuje povinnost mlčenlivosti.  

V souvislosti s náročným rozsahem činností mzdové účetní je nutné rozdělit její úkoly 

do několika kategorií: 

 při vzniku pracovního poměru, 

 při skončení pracovního poměru, 

 na konci měsíce, 

 ostatní povinnosti.  

3.2 Při vzniku pracovního poměru 

 

K významné roli mzdové účetní patří zajišťování potřebných úkonů při kaţdém 

nástupu nového zaměstnance. Níţe jsou uvedeny ty stěţejní úkony personalisty, které musí 

být zajištěny, ačkoliv důleţitých úkonů je při vzniku pracovního poměru mnohem více.  
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Tab. č. 3.112 Základní úkony při vstupu do zaměstnání 

Úkon Termín Místo určení 

Shromáţdění osobních údajů 

Uzavření pracovní smlouvy 

Nejpozději v den nástupu do 

zaměstnání 

Zaměstnavatel 

 

Vyplnění evidenčního listu 

důchodového pojištění 

Před odesláním OSSZ Předání zaměstnanci, následně 

se odesílá OSSZ 

Přihlásit zaměstnance k SP Do 8 dnů od nástupu OSSZ 

Přihlásit zaměstnance k platbě 

pojistného na ZP 

Do 8 dnů od nástupu Příslušná zdravotní pojišťovna 

zaměstnance 

Zjistit údaje nutné pro mzdový 

list 

Při nástupu Zaměstnavatel 

Přihlásit zaměstnance 

k zákonnému pojištění 

odpovědnosti za škodu při 

pracovním úrazu 

 

Při nástupu 

 

Kooperativa, a. s. 

 

Prvním úkolem mzdové účetní je zjistit od nového zaměstnance název zdravotní 

pojišťovny, u které je pojištěn. Poté jej hromadným hlášením za zaměstnance přihlásí u 

příslušné pojišťovny ve lhůtě do 8 dnů od nástupu do práce. Dále musí zjistit veškeré 

identifikační údaje o pracovníkovi buď formou osobního dotazníku či okopírováním 

občanského průkazu a průkazu zdravotní pojišťovny. V pracovní smlouvě je nutné uvést 

souhlas zaměstnance s touto formou shromaţďování údajů. Vyplněním osobního dotazníku 

můţe zjistit i další informace týkající se vyţivovacích povinností na dítě, exekucí a dalších 

sráţek ze mzdy. Zaměstnanec dále poskytuje prohlášení o svém zdravotním stavu, kdy 

prohlašuje, ţe není závislý na alkoholu a omamných látkách.  

V případě jakékoliv změny týkající se údajů zaměstnance, jakoţto změny trvalého 

bydliště a adresy je mzdová účetní povinna o tyto změny upravit pracovní smlouvu. Pokud by 

v průběhu pracovního poměru došlo k dalším změnám v souvislosti s výší mzdy, délky 

pracovní doby a ostatních sráţek, provádí se toto dodatkem k pracovní smlouvě.  

Při nástupu je nutné, aby zaměstnanec předloţil zápočtový list za předchozí rok 

v případě, ţe byl zaměstnán nebo potvrzení z úřadu práce či čestné prohlášení o nepobírání 

ţádných příjmů. Pracovník má také moţnost nechat si mzdu zasílat na příslušný účet 

peněţního ústavu po sepsání ţádosti. Aby se mzdová účetní chránila před případnou chybou, 

většinou ţádost sepíše a zaměstnanec pouze vlastnoručně vyplní číslo účtu nebo poskytne 

kartu s účtem k jejímu ofocení a připojí svůj podpis.  

                                                 
12

 VYBÍHAL, V. a kolektiv. Mzdové účetnictví 2009. 12. vyd. Praha: GRADA Publishing, a. s., 2009. 448 s.  

ISBN 978-80-247-2918-3. 
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3.2.1 Prohlášení na poplatníka 

 

Ve lhůtě do 30 dnů po vstupu do zaměstnání musí zaměstnanec předloţit podepsané a 

řádně vyplněné prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a 

funkčních poţitků včetně doloţení všech dokladů, které jsou nutné k uplatnění slev. Na 

základě tiskopisu zaměstnavatel sráţí zaměstnanci zálohu na daň sníţenou o uplatněné slevy 

na dani. Pro uplatnění slev nesmí dojít k souběhu zaměstnání, tzn. ţe zaměstnanec musí 

uplatňovat slevu na poplatníka pouze u jednoho zaměstnavatele měsíčně nebo u více 

zaměstnavatelů postupně. V případě, ţe zaměstnanec nepodepsal prohlášení se jeho příjmy 

sráţí sráţkovou daní do 5 000 Kč, při příjmu nad 5 000 Kč bude zaměstnavatel sráţet 

zaměstnanci daň ve stejné výši, tentokrát jiţ formou zálohy na daň. Pro zaměstnance je vţdy 

výhodné prohlášení podepsat, jelikoţ díky tomu lze provést roční zúčtování daně či podat si 

daňové přiznání. Studenti tak mohou část odvedených záloh na daně získat zpět, ale pouze za 

podmínky, ţe nebyla odvedena sráţková daň.  

 

Zaměstnanec můţe uplatňovat slevy na dani podle § 35 ba zákona o daních z příjmů, 

(dále jen ZDP):  

 na poplatníka, 

 na manţelku, manţela, 

 pro invaliditu I.,II.,III. stupně, 

 drţitel průkazu zvlášť těţce postiţený s potřebou průvodce (dále jen ZTP/P) 

 na studenta.  

 

K uplatnění slev je však nutné doloţit doklad potvrzující nárok na příslušnou slevu. 

Pro daňové zvýhodnění na dítě se předkládá rodný list dítěte a dále od druhého z rodičů 

prohlášení o nepobírání slevy na dítě. U slevy na studenta je průkazným dokladem potvrzení o 

studiu a pokud pracovník pobírá slevu na manţelku, musí se doloţit čestné prohlášení 

manţelky o výši příjmů viz tabulka č. 3.2.  
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Tab. č. 3.2
13

  Přehled slev na dani pro rok 2011 

Sleva na dani Roční sleva  Měsíční sleva Podmínka Doklad 

 

Poplatník 

 

23 640 Kč 

 

     1 970 Kč 

Pouze u jednoho 

zaměstnavatele 

měsíčně 

Sleva se 

nepotvrzuje ani 

nekrátí 

 

 

Manţel, 

manţelka 

 

 

24 840 Kč 

 

 

Pouze roční 

sleva 

 Vlastní 

příjem 

maximálně 

68 000 Kč 

 Společná 

domácnost 

 

Čestné 

prohlášení, 

potvrzení o výši 

příjmů manţela 

(manţelky) 

 

Invalidita I., II. 

stupně 

 

 2 520 Kč 

 

210 Kč 

Rozhodnutí 

ČSSZ 

Potvrzení 

z peněţního 

ústavu 

Invalidita III. 

stupně 

 

 5 040 Kč 

 

420 Kč 

Rozhodnutí 

ČSSZ 

Potvrzení 

z peněţního 

ústavu 

Drţitel průkazu 

ZTP/P 

 

    16 140 Kč 

 

    1 345 Kč 

Rozhodnutí 

ČSSZ 

Potvrzení 

z peněţního 

ústavu 

 

Student 

 

4 020 Kč 

 

335 Kč 

Prezenční 

forma, do 26 let 

 

Potvrzení o 

studiu 

 

Oproti roku 2010 byla pouze sníţena sleva na poplatníka o 1 200 Kč za rok, jelikoţ od 

letošního roku bude poplatník odvádět měsíčně stokorunu na povodňovou rezervu.  

Vlastním příjmem manţelky se má na mysli příjem, do kterého se nezahrnují různé 

dávky státní sociální podpory , sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi či příspěvek na 

péči. Roční slevu je moţné zvýšit na dvojnásobek v případě, ţe manţelka je drţitelkou 

průkazu ZTP/P [4].  

Podle § 35c ZDP můţe poplatník dále uplatnit slevu na vyţivované dítě v částce 

11 604 Kč ročně, 967 Kč měsíčně. Tuto slevu lze uplatnit na dítě do 26 let ţijící 

s poplatníkem ve společné domácnosti formou daňového bonusu, slevy na dani či obojí. Pro 

uplatnění daňového bonusu musí činit jeho výše alespoň 100 Kč měsíčně, maximálně však 

4 350 Kč, tedy 52 200  Kč ročně.  

 

                                                 
13

 MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2010. 18.vyd. Praha: GRADA Publishing, a. s., 2010. 280s. ISBN 978-80-

247-3206-0. 
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3.2.2 Mzdový list 

 

Kaţdému zaměstnanci musí být zaloţen mzdový list, který shromaţďuje důleţité 

informace týkající se pracovníka bez ohledu na formu pracovněprávního vztahu viz příloha  

č. 2. Na mzdových listech, které se sestavují na období jednoho roku se pak provádí 

analytická evidence. Mezi základní náleţitosti mzdového listu patří: 

 identifikační údaje poplatníka (jméno, příjmení, rodné příjmení),  

 rodné číslo u rezidentů, u nerezidentů  číslo pasu, 

 název bydliště, 

 identifikační údaje a rodné číslo osob, na které poplatník uplatňuje slevy na 

dani a daňové zvýhodnění.  

 

Za kaţdý kalendářní měsíc musí dále tento dokument obsahovat údaje o zúčtovaných 

mzdách peněţního i nepeněţního charakteru (stravné nad limit, nepeněţní příjem ve výši 1 % 

z pořizovací ceny motorového vozidla), částky osvobozené od daně, pojistné, základ daně, ze 

kterého se vypočte záloha na daň a veškeré slevy na dani a daňová zvýhodnění na dítě. 

V případě ukončení pracovního poměru zaměstnance je organizace povinna archivovat 

mzdové listy svých zaměstnanců nejméně po dobu třiceti let po roce, v němţ byl proveden 

poslední zápis v tomto dokumentu.  

3.3 Při skončení pracovního poměru 

 

Při úkonech souvisejících s ukončením pracovního vztahu je nutné, aby pracovní 

poměr skončil v souladu se zákoníkem práce v předepsané formě. Neméně důleţité úkony 

zahrnuje tabulka č. 3.3.  

 

Tab. č. 3.33 Základní úkony při skončení pracovního poměru  

Úkon Termín Místo určení 

Ţádost o rozvázání 

pracovního poměru 

Dle zákoníku práce Zaměstnanec do vlastních 

rukou 

Odhlášení ze SP Do 8 dnů od skončení 

pracovního poměru 

OSSZ 

Odhlášení ze ZP Do 8 dnů od skončení 

pracovního poměru 

Zdravotní pojišťovna 

zaměstnance 

Potvrzení zápočtového listu Při skončení pracovního 

poměru 

Zaměstnanec 

Potvrzení o zdanitelných 

příjmech 

Do 10 dnů od ţádosti 

poplatníka 

Do vlastních rukou 

zaměstnance 
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V den ukončení zaměstnání se musí předat jiţ bývalému zaměstnanci potvrzení o 

zaměstnaní tzv. zápočtový list, který se taktéţ vystavuje osobám zaměstnaným na dohodu o 

pracovní činnosti. Zápočtový list obsahuje povinné náleţitosti: 

 údaje o zaměstnání a druh konané práce, 

 kvalifikační struktura zaměstnance, 

 odpracovaná doba,  

 sráţky ze mzdy včetně jejich výše, 

 doba zaměstnaní, která se započítává pro účely důchodového pojištění,  

 důvod skončení pracovního poměru při hrubém porušení pracovních povinností.  

 

Stejně jako při vzniku pracovního poměru měl zodpovědný pracovník povinnost 

ohlásit na úřadu práce obsazené pracovní místo, musí při skončení pracovního poměru 

informovat úřad práce o volném pracovním místu do 10 dnů ode dne skončení. Nejen při 

začátku a skončení pracovního poměru, ale především v průběhu jeho trvání se musí průběţně 

poskytovat informace nutné zejména pro správné zajištění vedení mzdové agendy ve firmě. 

Personální pracovníci musí ohlásit kaţdou změnu OSSZ do 8 kalendářních dnů, zúčastňují se 

různých kurzů, školení a seminářů zaměřených na mzdovou problematiku, daňové zatíţení a 

kontrolují věcnou správnost předloţených dokladů.  

3.4 Roční zúčtování 

 

Jestliţe zaměstnanec nebyl v pracovním poměru u více zaměstnavatelů současně, kteří 

mu sráţeli zálohu, je moţné provést roční zúčtování daně, jeţ provádí zaměstnavatel. Roční 

zúčtování lze také podat pokud zaměstnanec pracuje u dvou zaměstnavatelů souběţně, 

přičemţ u jednoho činí jeho příjem pouze do 5 000 Kč. V tomto okamţiku zde opět zasahuje 

mzdová účetní, která shromaţďuje veškeré podklady pro provedení ročního zúčtování daně 

z příjmů včetně podpisu daňového prohlášení ve lhůtě do 15. února kaţdého roku. O roční 

zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků můţe 

tedy poţádat ten poplatník, na kterého se nevztahuje povinnost podání daňového přiznání.  

Podmínkou pro roční zúčtování je jiţ zmíněná písemná ţádost spolu s předloţením 

formuláře potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sraţených zálohách na 

daň ve zdaňovacím období a od příslušného plátce. Roční zúčtování pak na základě těchto 
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informací provede poslední plátce (zaměstnavatel), u kterého měl poplatník (zaměstnanec) 

podepsané prohlášení.  

3.4.1 Nezdanitelné části základu daně  

 

Na základě ustanovení v § 15 ZDP si můţe zaměstnanec sníţit základ daně o 

nezdanitelné částky a tím korigovat daňovou povinnost. Mezi odčitatelné poloţky se řadí tyto 

a kaţdá má své specifické podmínky a omezení, aby mohla být uznána:  

 hodnota darů,  

 úroky z úvěrů, 

 příspěvky na penzijní připojištění, 

 pojistné na soukromé ţivotní pojištění, 

 členské příspěvky člena odborové organizace, 

 úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.  

 

Ve správné výši a správné osobě. To jsou dvě podmínky, které omezují hodnotu darů 

jako odčitatelnou poloţku. Poplatník si můţe odečíst maximálně 10 % ze základu daně, avšak 

minimálně 2 % ze základu daně nebo alespoň 1 000 Kč. Za kaţdé bezplatné darování krve si 

můţe navíc odečíst 2 000 Kč. Pokud nebude dar poskytnutý obcím, krajům či právnickým 

osobám se sídlem na území České republiky, nemůţe být uznán jako odčitatelná poloţka. Pro 

uplatnění musí poplatník doloţit doklad o platbě a darovací smlouvu.  

Dále lze od základu daně odečíst úhrnnou částku úroků z úvěrů ze stavebního 

spoření, kdy lze maximálně odečíst 300 000 Kč ročně. Zaplacené příspěvky na penzijní 

připojištění je také moţné zahrnout do odčitatelných poloţek, kdy se úhrn příspěvků nejdříve 

sníţí o částku 6 000 Kč. Maximálně lze takto odečíst 12 000 Kč ročně. Ze zaplacených 

příspěvků v částce 20 000 Kč je podle tohoto omezení tedy moţné odečíst maximálně  

12 000 Kč. Poplatník, který si platí pojistné na soukromé ţivotní pojištění si můţe také tuto 

částku odečíst od základu daně. Opět zde platí podmínka maximálního odečtu ve výši  

12 000 Kč. Od základu daně si dále poplatník odečítá úhrady za zkoušky, které ověřují 

výsledky dalšího vzdělávání a nebyly placeny zaměstnavatelem, částku ve výši maximálně 

10 000 Kč, u zdravotně postiţené osoby 13 000 Kč, u těţce postiţené osoby aţ 15 000 Kč.  

Poslední odčitatelnou poloţkou jsou zaplacené členské příspěvky členem odborové 

organizace, kdy si poplatník odečítá maximálně 1,5 % ze základu daně, nejvýše však  

3 000 Kč. Členství musí vyplývat ze zákona.  
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3.5 Povinnosti účetní na konci měsíce 

 

Závěrem měsíce musí mzdová účetní zajistit mnoho účetních operací, stanovit výplaty, 

vyhotovit výplatní pásky pro zaměstnance či zpracovat mzdovou uzávěrku. Do osmého dne 

po skončení příslušného měsíce odvádí sociální a zdravotní pojištění na účet příslušné správy 

sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovny zaměstnance. Místně příslušnému 

finančnímu úřadu odvádí zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti do 20. dne kalendářního 

měsíce, v němţ vznikla povinnosti odvést zálohy. Této finanční instituci také odvádí daně 

vybírané sráţkou, v případě přeplatku daně je finanční úřad povinen sníţit odvod daně 

v nejbliţším moţném termínu.  

3.6 Ostatní povinnosti 

 

Nejen evidence mzdového listu, ale také evidence o pracovní době, o práci přesčas, 

noční práci, pracovní pohotovosti patří k náplni činnosti mzdové účetní. Je zodpovědná za 

evidenci o pracovních úrazech taktéţ jako za evidenci o čerpání dovolené.  

3.7 Účetní programy a software 

 

Jak jiţ bylo řečeno, práce mzdové účetní je činnost velice náročná vyţadující přesnost, 

soustředěnost a v prvé řadě také ochotu neustále se vzdělávat a přizpůsobovat se změnám 

v různých  předpisech a účetních postupech. Pouţívání účetních programů ke zjednodušení 

vedení mzdové evidence se jiţ stalo samozřejmostí. Zpracování mezd ručně, bez pomocí 

softwaru se momentálně povaţuje za nepředstavitelné.  

Existuje nespočet ekonomických programů, které nabízejí zpracování mezd pro 

libovolný počet zaměstnanců, kdy ke kaţdému zaměstnanci je moţné přiřadit konkrétní údaje 

o pravidelných sráţkách, slevách na daních a způsobech zdanění. Výpočet mzdy se tak stává 

jednodušším a přehlednějším, kdy se zamezuje většímu mnoţství chyb při výpočtu. Výhodou 

těchto programů můţe být i úspora času, jelikoţ jiţ není třeba vyhledávat různé tiskopisy na 

internetových stránkách, ale je zde moţnost jejich vytisknutí přímo z programu. Tiskopisy 

jsou navíc neustále aktualizovány, coţ zaručuje jejich správnost. Za administrativně náročné 

se povaţuje spíše archivace těchto dokladů, kdy je potřeba veškeré dokumenty vytisknout a 

zaloţit do příslušných agend, aby se předešlo pozdějším problémům při porušení počítače či 

programu.  
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3.8 Úřady práce14 

 

Úřady práce, které se zabývají úpravou státní politiky zaměstnanosti a jsou součástí 

celkové hospodářské politiky státu, fungují v České republice jiţ dvacet let. V čele stojí 

ředitel úřadu práce, kterého jmenuje ministr práce a sociálních věcí. Tyto instituce úzce 

spolupracují se zaměstnavateli, vyhodnocují situaci na regionálním trhu práce, 

zprostředkovávají zaměstnání uchazečům o zaměstnání a samozřejmě poskytují poradenské a 

informační sluţby. Mezi kompetence úřadů práce patří mimo jiné i kontrolní činnost, kdy 

kontrolují dodrţování předpisů o zaměstnanosti, popřípadě ukládají sankce a pokuty za jejich 

porušení. Kromě toho se pracovní úřady zabývají poradenskou činností, organizují besedy pro 

budoucí absolventy škol, vyplácejí podpory v nezaměstnanosti a finančně se podílejí na 

vytváření nových pracovních míst.  

V průběhu fungování těchto úřadů je moţné vypozorovat řadu změn, kdy dochází ke 

změně způsobu komunikace mezi uchazečem a úřadem. Prvotní cíl pomoci uchazeči najít 

vhodné zaměstnání zůstává v popředí, nicméně se úředníci snaţí uchazeče o zaměstnání více 

motivovat k nalezení pracovního místa i jeho přičiněním. K tomuto účelu slouţí pracovní 

internetové portály, kde je zaměstnanec schopen podle svých znalostí a schopností uchytit se 

na trhu práce. Zaměstnavatelé často vyuţívají rekvalifikace organizované úřadem práce, 

jelikoţ tak dochází ke sníţení nákladů firmy či ţádají o dotaci na vytvoření nového 

pracovního místa nebo místa pro určitou skupinu osob (absolventi, osoby se zdravotním 

postiţením).  

Tyto instituce samozřejmě zaujímají na trhu práce důleţitou pozici, jejich činnost by 

však neměla být povaţována jako náhrada za pracovní místo, coţ se bohuţel v mnoha 

případech stává. Úřady práce by měly zejména pomáhat nezaměstnaným rychleji se 

zadaptovat na trhu práce, zvýšit nabídku dovedností prostřednictvím rekvalifikací a snáze si 

tak najít pracovní uplatnění. Bohuţel je moţné, aby uchazeč bez zdravotního či jiného 

omezení, který si plní veškeré své povinnosti k úřadu, mohl být vedený v evidenci více neţ 

deset let. V neomezené délce, po kterou můţe být uchazeč vedený na úřadu práce je moţné 

spatřit značný problém, který by ministerstvo práce a sociálních věcí mělo řešit kupříkladu 

stanovením maximální moţné doby evidence v této instituci za určitých podmínek. 
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 REZEK, T. Úřady práce poskytují sluţby uţ dvacet let. Práce a sociální politika: Měsíčník Ministerstva a 

sociálních věcí ČR, 2011, roč. 8, č. 1, s. 1, ISSN 0049-0962.  
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Samozřejmě je potřeba zohlednit zdravotní situaci uchazeče a jiné důvody, které sniţují 

schopnost uchazeče uplatnit se na trhu práce.  

3.9 Nezaměstnanost a její současný vývoj15 

 

Nezaměstnanost, jakoţto nesoulad poptávky a nabídky práce úzce souvisí se mzdovou 

problematikou, jelikoţ  výše průměrné mzdy můţe determinovat míru nezaměstnanosti a 

naopak - míra nezaměstnanosti můţe působit na výši průměrné mzdy. V období vysoké 

nezaměstnanosti si zaměstnavatelé mohou klást vysoké poţadavky nutné k přijetí na 

poţadovanou pozici, jelikoţ mají k dispozici široký pracovní potenciál, v důsledku čehoţ si 

mohou vybírat.  

Ke zjištění vývoje na trhu práce a zjištění nezaměstnanosti se nejčastěji pouţívá 

ukazatel míry nezaměstnanosti. Nejdříve je nutné vymezit okruh obyvatelstva do určitých 

kategorií z ekonomického hlediska.: 

 nezaměstnaní (N) – osoby, které jsou bez práce, ale aktivně si práci hledají, 

k tomu jim napomáhá úřad práce, na kterém jsou evidovaní 

 zaměstnaní (Z) – osoby pracující na plný nebo částečný pracovní úvazek 

 

N + Z = EA      (3.1) 

 

Tyto dvě skupiny osob, nezaměstnaní a zaměstnaní tvoří dohromady ekonomicky 

aktivní (EA) obyvatelstvo neboli pracovní sílu. Ostatní lidé ve věku od ukončení povinné 

školní docházky do důchodového věku, kteří nemají zaměstnání nebo ho z různých důvodů 

nehledají, patří do skupiny osob ekonomicky neaktivních. Jedná se zejména o studenty, o 

osoby finančně zaopatřené či zdravotně postiţené.  

Míra nezaměstnanosti (u) se pak určí jako podíl nezaměstnaných k ekonomicky 

aktivnímu obyvatelstvu a celý vzorec se vyjádří v procentech. Tento ukazatel se pak můţe 

vykazovat pro určitý region, věkovou skupinu, pohlaví, vzdělanost atd.  

 

            

          (3.2) 

u =    N .  100    =     N      .  100 

        EA        Z + N 
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 JUREČKA, V., JÁNOŠÍKOVÁ I. a kolektiv. Makroekonomie. 1. vyd. Ostrava, VŠB-Technická univerzita. 

2009. 312s. ISBN 978-80-248-0530-6.  
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Pokud se bude zjišťovat vývoj nezaměstnanosti v čase, je důleţité vymezit, z jakých 

údajů se bude vycházet. V České republice se pro zjištění míry nezaměstnanosti pouţívají dva 

ukazatele míry nezaměstnanosti. Jedním je ukazatel vycházející ze statistik úřadů práce, kdy 

se za nezaměstnané povaţují ty osoby, které jsou jako nezaměstnaní registrovaní na těchto 

institucích. Oproti tomu Český statistický úřad (ČSÚ) zjišťuje míru nezaměstnanosti na 

základě tzv. Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS), které se pouţívá pro mezinárodní 

srovnání. Je zřejmé, ţe míra nezaměstnanosti vyhlašována MPSV je zpravidla niţší neţ dle 

metodik ČSÚ, coţ je potřeba vzít v potaz při analýze trhu práce. Tabulka č. 3.4 ukazuje 

obecnou míru nezaměstnanosti v ČR a vývoj míry nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji 

(MSK) v letech 1991-2010.  

 

Tab. 3.4
16

 Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR a v Moravskoslezském kraji 

Rok ČR Moravskoslezský kraj 

1991 4,1 6 

1992 2,6 3,8 

1993 3,5 6,4 

1994 3,2 6 

1995 2,9 5,1 

1996 3,5 5,7 

1997 5,2 7,8 

1998 7,5 11,4 

1999 9,4 14,9 

2000 8,8 15,1 

2001 8,9 15,1 

2002 9,8 15,9 

2003 10,3 16,8 

2004 9,5 15,7 

2005 8,9 14,2 

2006 7,7 12,6 

2007 6 9,6 

2008 6 8,5 

2009 9,2 12,1 

2010 8,6 11,5 

Údaje jsou uvedené v %. 
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Mateřanková, J. Interní broţura Úřad práce v Opavě 1990 – 2010 určená pro zaměstnance, 32 s.  
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Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR a v Moravskoslezském kraji
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 Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR a v Moravskoslezském kraji 

 

Jak vyplývá z grafu, nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji silně koreluje 

s nezaměstnaností za celou Českou republiku. V rámci Moravskoslezského kraje je 

nezaměstnanost vyšší neţ celorepublikový průměr, jelikoţ se do tohoto kraje řadí okresy jako 

Bruntál a Karviná, které jsou povaţovány za okresy s velmi vysokou mírou nezaměstnanosti.  

Zvyšující se nezaměstnanost s sebou přináší řadu ekonomických a sociálních 

důsledků, které je potřeba řešit. Pokud existuje v zemi vysoká nezaměstnanost, země 

efektivně nevyuţívá své zdroje a tím dochází ke ztrátě hrubého domácího produktu. Ke 

sníţení míry nezaměstnanosti by mohlo přispět zlepšení pracovních podmínek pro ţeny 

s malými dětmi či absolventy středních a vysokých škol. Jako problém se jeví nedostatečná 

časová flexibilita mateřských škol, která tak přispívá ke zvyšující se míře nezaměstnanosti. 

Pokud by mateřské školy byly schopny nabídnout provozní dobu i v pozdních odpoledních 

hodinách, mohly by se tak matky dříve zapojit do pracovního procesu. S tímto problémem se 

snaţí bojovat některé větší firmy zaváděním „firemních školiček“ přímo v prostorách 

pracoviště. Tyto mateřské školy se stávají v současné době ţádaným benefitem, který 

usnadňuje ţenám návrat do práce po mateřské dovolené.  
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4 Mzdová problematika v praxi 

4.1 Výpočet mzdy 

 

Obdobím, za které se mzdy vyplácejí je kalendářní měsíc, tzn. ţe výpočet mezd musí 

mzdová účetní provést ke konci kaţdého kalendářního měsíce. Základním dokumentem, dle 

kterého se provádí výpočet mezd je výkaz, který eviduje pracovní docházku. Některé firmy 

ještě stále pouţívají poněkud zastaralejší systém, kdy se evidence docházky vede ručně a 

kaţdý pracovník se při příchodu do práce řádně zapíše. Do tohoto výkazu zaměstnanec 

eviduje veškeré odchody z pracovního místa z důvodu návštěvy lékaře či polední přestávky. 

Jiné společnosti pouţívají čipové karty, které spolehlivě zaznamenávají příchod a odchod 

pracovníka do práce. U pruţné pracovní doby musí zaměstnanec dodrţet týdenní délku 

pracovní doby, můţe si ji však nerovnoměrně rozvrhnout. Bez řádného vedení docházky by 

nebylo moţné stanovit některé sloţky mzdy, jako jsou příplatky za práci přesčas, za práci 

v noci či v sobotu a v neděli.  

 

Vzorec pro výpočet mzdy        (4.1) 

 

Základní mzda 

+ příplatky (za práci přesčas, v noci, ve svátek…) 

+ ostatní sloţky mzdy (prémie, odměny, osobní ohodnocení) 

+ náhrady mzdy  

Hrubá mzda 

+ 34 % z hrubé mzdy (superhrubá mzda) 

Základ daně   

Zaokrouhlený ZD na stokoruny nahoru 

Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti 15 % ze základu daně § 36 ZDP 

- slevy na dani § 35ba ZDP (poplatník, sleva na invaliditu, student) 

Záloha na daň po slevě   

- měsíční zvýhodnění na dítě dle § 35c ZDP (daňový bonus nebo sleva na dani) 

Záloha na daň po slevách 
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Čistá mzda 

= Hrubá mzda  

- sociální pojištění 6,5 % z hrubé mzdy 

- zdravotní pojištění 4,5 % z hrubé mzdy 

- záloha na daň po slevách  

+ daňový bonus   

- sráţky ze mzdy: 

 spoření, 

 ţivotní pojištění, 

 půjčka, 

 výţivné na děti. 

- záloha na mzdu 

+ dávky nemocenského pojištění 

Částka k výplatě 

 

4.2 Účtování mezd 

 

Podkladem pro účtování mezd je zúčtovací a výplatní listina, na které se zachycují 

veškeré časové a úkolové mzdy dělníků, platy určené pro technickohospodářské zaměstnance, 

prémie, odměny, příplatky a náhrady mzdy. Základní účtování mezd se provádí 

prostřednictvím účtu 521 – Mzdové náklady na straně Má Dáti a souvztaţně na účtu  

331 – Závazky za zaměstnanci. Účet 331 je pasivní účet, jelikoţ firma má závazek vyplatit 

mzdu zaměstnanci. Na nákladový účet 521 se zásadně účtují mzdy v hrubém vyjádření, tedy 

mzdy před zdaněním.  
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Schéma č.4.1 Účtování mezd
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hrubé mzdy přiznány zaměstnancům 

2. Předpis ZP 4,5 % + SP 6,5 % 

3. Předpis ZP 9 % + SP 25 % placené zaměstnavatelem za zaměstnance 

4. Záloha na daň ze závislé činnosti ve výši 15 % 

5. Příjem peněz do pokladny na výplatu mezd, příjmový pokladní doklad (PPD)  

6. Výplata mezd zaměstnanci 

7. Převod hotovosti z běţného účtu do pokladny, výpis z běţného účtu (VBÚ) 

8. VBÚ, platba daně ze závislé činnosti 

9. VBÚ, platba sociálního a zdravotní pojištění sraţené zaměstnanci 

10. VBÚ, platba sociálního a zdravotního pojištění hrazené zaměstnavatelem 
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 STROUHAL, J., ŢIDLICKÁ, R., KNAPOVÁ, B., Účetnictví 2009 Velká kniha příkladů. 1. vyd. Brno: 

Computer Press, a.s., 2009. 659 s. ISBN 978-80-251-2425-3.  
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4.3 Výpočet daně z příjmů zaměstnanců a zaúčtování mezd  

 

Příklad č. 1 

 

Zaměstnanec A 

Josef Hrubý měl v měsíci lednu 2011 základní mzdu 18 270 Kč, jeho prémie činily 

2 800 Kč, současně mu byly přiznány dávky nemocenského pojištění ve výši 3 500 Kč a 

podepsal prohlášení k dani. Uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě nezletilé děti bydlící s ním 

ve společné domácnosti, měsíčně splácí půjčku ve výši 2 000 Kč. Záloha na mzdu v prvním 

měsíci činila 500 Kč.  

 

Zaměstnanec B 

Petr Široký v lednu 2011 odpracoval 22 dní při 8 hodinové pracovní době a mzdovém 

tarifu 75 Kč. Byl osobně ohodnocen částkou ve výši 1 200 Kč, platí si penzijní připojištění 

570 Kč měsíčně. Má 3 děti na které uplatňuje zvýhodnění a současně podepsal prohlášení 

k dani na poplatníka. 

 

Jméno pracovníka Josef Hrubý Petr Široký Účtování 

Základní mzda 18 270 13 200  

Prémie, odměny 2 800 1 200  

Náhrady mzdy    

Hrubá mzda 21 070 14 400 521/331 

Zdravotní pojištění 

(ZP) 4,5 % 

949 648 331/336 

Sociální pojištění 

(SP) 6,5 % 

1 370 936 331/336 

Základ daně 28 233,8 19 296  

Zaokrouhlený ZD 28 300 19 300  

Záloha na daň 

z příjmů 15 % 

4 245 2 895  

Sleva na dani § 35ba 1 970 1 970  

Záloha na daň po 

slevě 

2 275 925  

Daňové zvýhodnění 

na dítě § 35c 

2 x 967 = 1 934 3 x 967 = 2 901  

Sleva na dani 1 934 925  

Daňový bonus   1976 342/331 

Záloha na daň po 

slevách 

341 0 331/342 

Čistá mzda 18 410 14 792  

Sráţky ze mzdy   2 000          0 331/379 

Záloha na mzdu      500          0 331/211 



  36 

Dávky NP   3 500          0 336/331 

Částka k výplatě 19 410 14792 331/211 

Pozn. Zdravotní a sociální pojištění se zaokrouhluje na korunu nahoru.  

  

Pro zjištění základu daně se od roku 2008 pouţívá takzvaná superhrubá mzda (dále jen 

SHM), coţ je navýšení hrubé mzdy o 34 %, která se zaokrouhluje na stokoruny nahoru. Hrubá 

mzda se tedy navyšuje o částku pojistného, které hradí zaměstnavatel za zaměstnance (25 % 

sociální pojištění, 9 % zdravotní pojištění). Čistá mzda pak tvoří rozdíl hrubé mzdy a zálohy 

na daň po slevách. V rámci daňové reformy vláda usiluje o zrušení konceptu superhrubé 

mzdy, ze které se počítá 15 % daň, a uvaţuje tak o zavedení nové sazby daně ve výši 19 %, 

která by měla být počítána z hrubé mzdy. Ministerstvo financí v rámci úsporných opatření 

navrhuje tuto změnu s účinností od roku 2013.  

4.4 Nepeněžní příjem zaměstnance 

 

Zaměstnanci můţe být rovněţ poskytováno jako motivační sloţka mzdy nepeněţní 

plnění, které se započítává do hrubé mzdy pro účely zdanění. Nejčastěji se zaměstnanci 

poskytuje manaţerské auto, které můţe pouţívat jak pro sluţební i soukromé účely. 

Nepeněţní plnění se připočte ve výši 1 % z pořizovací ceny (dále jen POC) automobilu 

k hrubé mzdě. Minimálně lze takto uplatnit částku ve výši 1 000 Kč. Další formou 

nepeněţního plnění je poskytnout zaměstnancům výrobky, sluţby či materiál za cenu niţší 

neţ obvyklou nebo bydlení v domě zaměstnavatele. Jak bude vypadat daň v případě 

nepeněţního plnění a v případě, kdy se hrubá mzda zaměstnance skládá pouze z peněţního 

plnění je uvedeno na následujícím příkladu.  

 

Příklad č. 2 

 

Zaměstnanec Petr Koutný: 

 

V měsíci únoru 2011 měl pan Petr níţe uvedené peněţní příjmy. V obou případech 

uplatňuje slevu na děti, podepsal prohlášení k dani a tudíţ uplatňuje slevu na poplatníka. 

V prvním případě vyuţívá sluţební vůz v pořizovací ceně 85 000 Kč. V druhém příkladu pro 

srovnání automobil jako nepeněţní plnění nepouţívá.  

 

Nepeněžní plnění:      Pouze peněžní plnění: 

Základní mzda: 12 000 ,-   Základní mzda: 12 000 ,- 

Osobní ohodnocení:   4 000 ,-   Osobní ohodnocení:   4 000 ,- 
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Noční příplatek:      489 ,-   Noční příplatek:      489 ,- 

Prémie:    1 500 ,-   Prémie:    1 500 ,- 

1 % z POC auta:   1 000 ,-   nevyuţívá automobil     -------- 

Hrubá mzda:   18 989 ,-   Hrubá mzda:  17 989 ,- 

 

- SP 6,5 %    1 235 ,-   - SP 6,5 %    1 170 ,- 

- ZP 4,5 %       855 ,-   - ZP 4,5 %       810 ,- 

- Záloha na daň 15 %   3 825 ,-   - záloha na daň    3 630 ,- 

 

- Poplatník    1 970 ,-   - poplatník     1 970 ,- 

 Záloha na daň po slevě 1 855 ,-   záloha na daň po slevě 1 660 ,- 

 

- Sleva na děti (2)   1 934 ,-   - sleva na děti    1 934 ,- 

Sleva na dani     1 855 ,-   Sleva na dani    1 660 ,- 

+ Daňový bonus            79 ,-   + Daňový bonus      274 ,- 

Čistá mzda  16 978 ,-   Čistá mzda  16 283 ,- 

 

 

Super hrubá mzda:     Super hrubá mzda: 

18 989 x 1,34 = 25 445,26     17 989 x 1,34 = 24 105,26 

Zaokrouhleno na stokoruny nahoru:    Zaokrouhleno na stokoruny nahoru: 

25 500 Kč      24 200 Kč 

 

Shrnutí:  

 

Jak je moţné vidět na vzájemném srovnání, hrubá mzda u nepeněţního plnění činní 

sice o 1 000 Kč méně, v důsledku toho však zaměstnanec odvádí vyšší částky na zdravotní a 

sociální pojištění. Jelikoţ je v prvním případě daňový bonus niţší neţ 100 ,- Kč měsíčně, není 

moţné jej vyplatit. Na první pohled se můţe zdát výhodnější nepobírat nepeněţní plnění, 

jelikoţ se toto plnění nezapočítává do čisté mzdy, ale zahrnuje se do hrubé mzdy pro účely 

zdanění. Po rozsáhlejší úvahách je moţné zjistit, ţe nepeněţní plnění se pro zaměstnance 

stává dostatečnou motivací. Vţdyť vyuţívání sluţebního automobilu pro soukromé účely 

můţe být nápomocné pro zaměstnance, který dojíţdí za zaměstnáním a sám si nemůţe dovolit 

vlastní osobní vůz. Pokud se vezme v úvahu údrţba automobilu, jeho pravidelné kontroly a 

kaţdoroční výměna pneumatik, kterou hradí zaměstnavatel, musí se povaţovat nepeněţní 

plnění za podstatnou formu bonusu.  

4.5 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických 
osob 

 

Níţe uvedený příklad zobrazuje výpočet čisté mzdy zaměstnance za jednotlivé měsíce 

tak, aby bylo moţné poţádat na konci roku, nejpozději do 15. února následujícího období 

roční zúčtování mezd. Potřebné podklady k příkladu jsou uvedeny v příloze č. 3. 
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Příklad č. 3 

 

Zaměstnanec podepsal daňové prohlášení, kaţdý měsíc si nechává sráţet ze mzdy 

částku ve výši 1 500 Kč na penzijní připojištění a zároveň uplatňuje daňové zvýhodnění na 2 

děti, které s ním ţijí ve společné domácnosti. Poplatník 2x daroval bezplatně krev a zaplatil 

členské příspěvky v částce 3 500 Kč. Má manţelku, která má příjem do 68 000 Kč ročně. 

Příklad byl aplikován na rok 2011, aby mohly být pouţity nové změny ve slevách na 

poplatníka.  

 

 

Úhrn příjmů od všech plátců:   253 000 ,- 

Úhrn pojistného:      29 409 ,- 

Dílčí základ daně (superhrubá mzda):  282 409 ,- (253 000 + 29 409) 

 

Nezdanitelné části základu daně: 

Dary:          4 000 ,- (2 x 2 000) 

Členské příspěvky:        3 500 ,- 

Nezdanitelné části celkem:       7 500 ,- 

Základ daně sníţený o nezdanitelné částky: 274 909 ,- 

Základ daně zaokrouhlený na stovky dolů: 274 900 ,- 

Vypočtená daň 15 %:      41 235 ,- 

 

Slevy na dani: 

Poplatník:      23 640 ,- 

Manţelka:      24 840 ,- 

Slevy na dani celkem:    47 280 ,- 

Daň po slevě na dani:              0 ,- 

Daňové zvýhodnění na dítě:     23 208 ,- 

Daňový bonus:     23 208 ,- 

 

 

Zaměstnanec má nárok pro přiznání daňového bonusu, jelikoţ jeho výše nepřesahuje 

částku 52 200 ročně. Výplata daňového bonusu pak probíhá formou sníţení odvodu záloh za 

příslušný kalendářní měsíc a v měsících následujících nebo plátce daně poţádá správce daně o 

vrácení této částky na předepsaném tiskopise ministerstva financí. 

4.6 Srážková daň  

 

Uplatnit sráţkovou daň zvláštní sazbou daně 15 % lze u příjmů plynoucích 

zaměstnanci od zaměstnavatele, jejichţ úhrnná výše nepřesáhne v kalendářním měsíci částku 

5 000 Kč a zaměstnanci se neuplatňují nezdanitelné částky ze základu daně. Jak sráţková daň 
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ovlivní částku k výplatě u zaměstnance, který pracuje jeden měsíc na dohodu o provedení 

práce a následující měsíc na dohodu o pracovní činnosti uvádí příklad č. 4.  

 

Příklad č. 4 

 

Poplatník je zaměstnán na dohodu o provedení práce a poté z důvodu překročení 

odpracovaných hodin na dohodu o pracovní činnosti. Nepodepsal prohlášení k dani. Jeho 

měsíční odměna činní 2 000 Kč.  

 

    Dohoda o prac.činnosti Dohoda o provedení práce  

 

Hrubá mzda    2 000 Kč   2 000 Kč 

Sraţené zdravotní pojištění       90 Kč   nesráţí se 

Sraţené sociální pojištění     130 Kč   nesráţí se 

Sráţková daň 15 %      300 Kč       300 Kč 

K výplatě    1 480 Kč   1 700 Kč 

 

Shrnutí: 

Z krátkodobého hlediska je pro zaměstnance výhodnější dohoda o provedení práce, 

jelikoţ se z ní neodvádí pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Pokud se jedná o 

zaměstnance do 26 let, který se připravuje na budoucí povolání studiem, můţe si navíc 

uplatnit slevu na studenta a tím výrazně ušetřit na dani. Drtivá většina studentů vyuţívají tento 

způsob zaměstnávání z důvodu vyššího výdělku, nicméně je důleţité zamyslet se nad tímto 

druhem smlouvy z hlediska účelnosti v budoucnu. Jestliţe se jedná o práci trvalejšího 

charakteru, je pro zaměstnance výhodnější poţadovat dohodu o pracovní činnosti, poněvadţ 

se stává důchodově pojištěným a v případě zákonem stanovených podmínek má nárok na 

podporu v nezaměstnanosti. Jak jiţ bylo zmíněno výše, jedná se podmínku účasti na 

důchodovém pojištění nejméně 12 měsíců za poslední dva roky.  

4.7 Doporučení pro zlepšení stávajícího mzdového systému 

 

V některých zemích se proti zneuţívání vykořisťování zavedla minimální mzda. 

V České republice se však její úroveň nezvýšila od roku 2007, tudíţ bych apelovala na její 

zvýšení minimálně na částku 8 900 Kč měsíčně. Jelikoţ se v roce 2010 zvýšily sazby DPH, 
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kdy sníţená sazba činí 10 % a základní 20 % a přispěly tak ke zdraţení sluţeb a cen potravin, 

měla by se tomu úměrně zvýšit i minimální mzda.  

Další problematika vyplývá z nelegálního zaměstnávání osob, které je samo o sobě 

těţce prokazatelné. Důsledkem je pak únik pojistného a daní, v důsledku čehoţ nemůţe vláda 

dosáhnout vyrovnaného rozpočtu bez deficitu, coţ si stanovila jako cíl v roce 2016. Řešení 

této situace není jednoduché, nicméně zvýšení pokuty za výkon nelegální práce z 10 000 Kč 

na maximálně 100 000 Kč můţe přispět k částečnému sníţení rozsahu tzv. „práce na černo“.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí jiţ pracuje na zjednodušení systému vyplácení 

podpor v nezaměstnanosti, který je zbytečně administrativně i finančně náročný. S tímto 

návrhem na zlepšení adresnosti a účelnosti sociálních dávek plně souhlasím, zda dojde 

k naplnění těchto cílů ukáţe aţ delší časový horizont.  

V současné době se zaměstnavatelé mohou setkávat s nedostatečnou motivací svých 

zaměstnanců, coţ logicky můţe vést k poklesu pracovního výkonu a tím ke sníţení efektivity 

práce. Nedostatečná motivace můţe být způsobena nesprávně nastaveným mzdovým 

systémem ve firmě či absencí zaměstnaneckých výhod. Plnit pracovní úkol řádně a 

zodpovědně je sice povinností kaţdého zaměstnance, nicméně je důleţité se zamyslet nad 

moţností zvýšení jeho produktivity. Zaměstnavatelé by si měli váţit svých zaměstnanců a 

prostřednictvím různých výhod zvýšit jejich pracovní výkon. Poskytování horkých nápojů 

z automatů zdarma se jeví jako zlepšení pracovního prostředí, které je neméně důleţité pro 

zaměstnancův výkon. Většina zaměstnanců samozřejmě ocení vzdělávací programy přímo 

v místě pracoviště, coţ šetří jejich čas a zároveň zvyšuje jejich kvalifikační schopnosti. Výuka 

anglického jazyka za sníţenou cenu či bezplatně tak můţe pracovníkovi vnuknout nový směr 

a tím zlepšit jeho pracovní nasazení. Pokud by to bylo v mých kompetencích, snaţila bych se 

rozšířit výuku cizích jazyků, především anglického, nejen do těch podniků, kteří spolupracují 

s mezinárodními společnostmi. Zároveň bych apelovala na zvýšení příplatků za práci v sobotu 

a v neděli, v noci a za práci ve svátek, jelikoţ se jedná o zásah do osobního volna a 

soukromého ţivota zaměstnance, za coţ by měl být dostatečně ohodnocen.  

Moţnost propustit zaměstnance bez udání důvodů, která se nyní stala velmi 

diskutovatelným tématem je podle mého názoru zcela nepřípustná a vedla by k určité 

diskriminaci zaměstnanců. Toto opatření by se mohlo velmi negativně dotknout osob 

v předdůchodovém věku, kteří jiţ tak nachází nové zaměstnání velmi obtíţně. Přestoţe se 

v odborných kruzích tato moţnost projednává a padly názory na její zavedení, většina politiků 

pro nevhodnost tohoto kroku o zavedení neusiluje. Obávám se, ţe by výpověď bez udání 
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důvodu neměla v praxi ţádný význam, způsobovala by jen další konflikty a soudní spory a 

tím by došlo ke sníţení pozitivních efektů z hlediska pruţnosti práce.  
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5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo v návaznosti na její zadání proniknout do mzdové 

problematiky a její organizace ve firmě, charakterizovat jednotlivé postupy při zpracování 

mezd a analyzovat pouţívané mzdové nástroje. V poslední části pak byly teoretické poznatky 

aplikovány na praktických příkladech pro zvýšení názornosti a uplatnění mzdových předpisů 

v kaţdodenním pracovním procesu. Velmi detailně byly v práci popsány postupné kroky 

mzdové účetní, které musí učinit při zaměstnávání nového zaměstnance, zajištění potřebné 

administrativy k orgánům státní správy a dodrţování zákonem stanovených termínů. 

Vyzdvihnout profesi mzdové účetní, jakoţto duševně náročné povolání vyţadující přesnost, 

pečlivost a samozřejmě zodpovědnost se stalo neméně důleţitým cílem této práce.  

Jelikoţ se mzdový systém a problematika zaměstnanosti řídí nesčetnou škálou 

právních předpisů, zákonů, vyhlášek a jiných norem, je velmi jednoduché přestat se v této 

problematice orientovat. Z tohoto důvodu byly v teoretické části vysvětleny důleţité 

povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele takovým způsobem, aby jiţ nedocházelo k dalším 

nesrovnalostem.  Bylo upozorněno na rozsáhlé změny, které vzešly v platnost v novém roce, 

týkající se novely zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších aspektů mzdové 

problematiky. Tyto změny jiţ byly zahrnuty v názorných příkladech ve čtvrté části bakalářské 

práce, aby došlo k lepšímu znázornění.  

Téma problematika mezd je téma velmi rozsáhlé, vyţadující neustálou konfrontaci 

s právními předpisy a jejich kontrolu díky častým novelám a změnám. Nicméně se jedná o 

velmi vděčný námět k zamýšlení a jako vhodné téma na klasifikační práci, jelikoţ přináší 

spoustu moţností, jak dané téma prezentovat. Díky zpracování bakalářské práce jsem více 

pronikla do problematiky mezd, coţ pokládám za jistou výhodu do budoucího profesního 

ţivota. Jiţ budu mít o dané problematice určité znalosti, coţ můţe zvýšit obezřetnost a lepší 

orientaci v budoucím pracovním vztahu. Mzdovou problematiku není obtíţné pochopit, 

nicméně časově náročné je zorientovat se v nepřeberném mnoţství odborných publikací.  

Cílem mé bakalářské práce bylo vymezit, charakterizovat a věcně znázornit tuto 

problematiku na konkrétních postupech a příkladech tak, aby došlo k jejímu porozumění 

širokou veřejností. Tato práce by se dala pouţít pro ty, kdo chtějí alespoň z části proniknout 

do otázek mzdové, pracovní a daňové agendy. Díky rozsáhlosti daného tématu, jeho 
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nesčetných nástrojů pro zmírnění daňového zatíţení, by se zcela jistě mohlo jednat také o 

téma diplomové práce, ve které by mohla být mzdová problematika nadále rozvíjena. 
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Příloha č. 1 - Pracovní smlouva 

 

Pracovní smlouva 
 
 
Společnost: ……………….……… se sídlem  
....................................................................,  IČ: ....................................., 
zastoupená/ý ....................... (dále jen „zaměstnavatel“) 
 
a 

pan/í ....................................................., rodné číslo ...................................., bydliště 
................... (dále jen „zaměstnanec“) 

 
uzavírají  tuto pracovní smlouvu: 

I. Základní podmínky 

1. Druh práce:  
Zaměstnanec bude vykonávat práci ……………………………… 
 

2. Místo výkonu práce:  
Místem výkonu práce je ……………………………… 
 

3. Den nástupu do práce:  
Zaměstnanec nastoupí do práce dne …………… 
 

4. Doba trvání pracovního poměru:  
Pracovní poměr se uzavírá na dobu………….(určitou/neurčitou). 
 

5. Smluvní strany si sjednávají zkušební dobu v délce trvání tří měsíců počínaje 
dnem, který byl sjednán jako den nástupu do práce. 

II. Mzdové podmínky  

1. Způsob odměňování: 
Za vykonanou práci zaměstnanci přísluší měsíční mzda, která činí ……….Kč. 

2. Splatnost mzdy: 
Mzda je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni 
zaměstnanci vznikl nárok. 

3. Termín výplaty: 
Pravidelným termínem výplaty je …………. den v kalendářním měsíci, v němž 
je mzda splatná. Připadne-li tento termín na sobotu, neděli nebo svátek, mzda 
bude vyplacena nejbližší následující pracovní den. 



 

4. Místo a způsob výplaty mzdy: 
Splatná mzda bude zaměstnanci vyplácena převodem na účet zaměstnance. 

5. Mzda v případě práce přesčas: 
Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že při výkonu práce přesčas 
nařízené zaměstnavatelem zaměstnanci za každou hodinu takové práce 
přesčas náleží příplatek ve výši ……….…… Kč (minimálně ve výši ………% 
průměrného hodinového výdělku), nedohodne-li se zaměstnavatel se 
zaměstnancem na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané 
přesčas. 

III. Údaje o nároku na délku dovolené, výpovědních dobách  
a stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby 

1. Údaje o nároku na délku: 
Nárok na délku dovolené na zotavenou se řídí ustanoveními § 211 a násl. 
zákoníku práce. 

2. Údaje o výpovědních dobách: 
Výpovědní doby jsou upraveny v ustanovení § 51 a násl. zákoníku práce. 
 

3. Údaje o stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby: 
Délka pracovní doby činí 40 hodin týdně. Týdenní pracovní doba je rozvržena 
rovnoměrně do pětidenního pracovního týdne, tj. na pět pracovních dnů v 
kalendářním týdnu, kterými jsou pondělí až pátek kalendářního týdne. 

IV. Povinnosti zaměstnavatele 

1. Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní 
smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné 
plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky 
stanovené právními a ostatními předpisy, vnitřními předpisy zaměstnavatele a 
pracovní smlouvou. 

V. Povinnosti zaměstnance 

1. Zaměstnanec je zejména povinen: 

2. pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit 
pokyny nadřízených a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci; 

3. plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání pracovních 
úkolů, plnit tyto úkoly kvalitně, hospodárně a včas; 

4. dodržovat právní a ostatní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, 
včetně vnitřních předpisů zaměstnavatele; 

5. řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu zaměstnavatelem a střežit a 
ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a 
zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele; je 
povinen upozornit svého nadřízeného na škodu hrozící zdraví nebo majetku a 



 

zakročit k odvrácení škody, je-li toho neodkladně třeba a nebrání-li v tom 
zaměstnanci důležitá okolnost; 

6. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech o nichž se dozvěděl při výkonu 
zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám. 

 

7. Zaměstnanec nesmí vedle svého zaměstnání vykonávaného v 
pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli vykonávat bez předchozího 
písemného souhlasu zaměstnavatele výdělečnou činnost, která je shodná s 
předmětem činnosti zaměstnavatele. 

VI. Závěrečná ujednání 

1. Zaměstnanec prohlašuje, že jej zaměstnavatel před uzavřením pracovní 
smlouvy seznámil s právy a povinnostmi, které pro něj z této pracovní smlouvy 
vyplývají, a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má sjednanou 
práci konat. 

2. Není-li v pracovní smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti 
zaměstnance a zaměstnavatele zákoníkem práce a souvisejícími právními 
předpisy. 
 

3. Pracovní smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží 
zaměstnanec a jedno zaměstnavatel. 

 
V ............... dne .............. 

 

..............…………………. 
zaměstnavatel 

(razítko a podpis) 

 

V .............. dne ........…… 

 

..............………………… 
zaměstnanec 

(podpis) 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2. – Mzdový list 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Osobní číslo   Zač.prac.poměru:     Zařazení   Bydliště     

Druh pracovního poměru:   Narození         Středisko         

                          

Časové údaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Odpracované dny                         

Čerpání dovolené (dnů)                         

Nemoc (dnů)                         

Ošetřování (dnů)                         

Mateřská dovolená (PPM) 
(dnů)                         

Mateřská dovolená RP (dnů)                         

Vojenská povinnost (dnů)                         

Odpracovaná doba celkem                         

Přesčasy (hod)                         

Odprac.svátky (hod)                         

Placené volno (hod)                         

Neplacené volno (hod)                         

Neomluvená absence (hod)                         

Omluvená absence                          

Vyloučené doby                         

Vyloučené doby ELDP                         



 

Údaje o dani z příjmů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Odstupné                         

Zd. náhrady                         

Zd. Náhrady naturální                         

Zdanitelný příjem                         

Příjem zdaněný srážkou                         

Pojistné - zaměstnavatel                         

Superhrubá mzda                         

Záloha na daň                          

Sleva na poplatníka                         

Sleva na invaliditu                         

Ostatní slevy                         

Slevy celkem                          

Sleva na manželku (manžela)                          

Záloha po slevě                         

Daňové zvýhodnění na dítě                         

Sleva na dani                         

Daňový bonus                         

Daň po slevě                         

Roční zúčtování daně                         

Daň celkem                          

                          

Vyplacené částky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                          

Pojistné - zaměstnanec                         

Čistá mzda                         

Náhrady celkem                          

Nezdanitelné náhrady                         

Částka k výplatě                         

Srážky celkem                          

Záloha                         

Doplatek                         



 

Zdroj: Autorka práce 

 

Mzdové údaje  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Průměrný výdělek                         

Základní mzda                         

Přesčasy                         

Svátky                         

Osobní ohodnocení                         

Prémie                         

Doplatky                         

Zdanitelné náhrady                         

Přísp. na životní pojištění                         

Přísp. na penz. pojištění                         

Hrubá mzda                         

Prostředí                         

Práce v noci                         

Jiné příplatky                         

Příplatky celkem                          

Dovolená                         

Náhrada za svátky                         

Placené volno                         

Vojenské cvičení                         

Ostatní zdanitelné náhrady                         

Náhrady celkem                          

Zd.náhrady                         

Zd.náhrady naturální                         

                          

Pojistné 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Vyměřovací základ sociální                         

Sociální pojištění zaměstnanec                         

Sociální pojištění zaměstnavatel                         

Vyměřovací základ zdravotní                         

Zdravotní pojištění zaměstnanec                         

Zdravotní pojištění zaměstnavatel                          



 

Příloha č.3. – Podklady k příkladu č. 5 

  Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem  

Základní mzda 21 500 22 000 22 000 21 500 22 000 22 000 15 000 22 000 22 000 22 000 19 000 22 000 253 000 

Příplatky 500     1 000                 1 500 

Osobní ohodnocení 500                   3 000   3 500 

Odměny a prémie                       2 500 2 500 

Náhrada svátky   1 000                     1 000 

Dovolená             5 820           5 820 

Hrubá mzda 22 500 23 000 22 000 22 500 22 000 22 000 20 820 22 000 22 000 22 000 22 000 24 500 267 320 

Zdravotní pojištění 4,5 % 1 013 1 035 990 1 013 990 990 937 990 990 990 990 1 103 12 031 

Sociální pojištění 6,5 % 1 463 1 495 1 430 1 463 1 430 1 430 1 354 1 430 1 430 1 430 1 430 1 593 17 378 

Základ daně = SHM 30 150 30 820 29 480 30 150 29 480 29 480 27 899 29 480 29 480 29 480 29 480 32 830 358 209 

Zaokrouhlený ZD 30 200 30 900 29 500 30 200 29 500 29 500 27 900 29 500 29 500 29 500 29 500 32 900 358 600 

Záloha na daň 15 % 4 530 4 635 4 425 4 530 4 425 4 425 4 185 4 425 4 425 4 425 4 425 4 935 53 790 

Poplatník 1 970 1 970 1 970 1 970 1 970 1 970 1 970 1 970 1 970 1 970 1 970 1 970 23 640 

Záloha po slevách 2 560 2 665 2 455 2 560 2 455 2 455 2 215 2 455 2 455 2 455 2 455 2 965 30 150 

Daňové zvýhodnění § 35c 1 934 1 934 1 934 1 934 1 934 1 934 1 934 1 934 1 934 1 934 1 934 1 934 23 208 

z toho: (-) sleva na dani 1 934 1 934 1 934 1 934 1 934 1 934 1 934 1 934 1 934 1 934 1 934 1 934 23 208 

(+) daňový bonus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Záloha po slevě 626 731 521 626 521 521 281 521 521 521 521 1 031 6 942 

Čistá mzda 19 398 19 739 19 059 19 398 19 059 19 059 18 248 19 059 19 059 19 059 19 059 20 773 230 969 

Srážky ze mzdy 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 18 000 

záloha na mzdu                           

Dávky NP                     2 400     

K výplatě 17 898 18 239 17 559 17 898 17 559 17 559 16 748 17 559 17 559 17 559 19 959 19 273 215 369 

Zdroj: Autorka práce 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 


