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1 Úvod 

Většina z nás je v pracovněprávním vztahu, ať už na straně zaměstnance nebo 

na straně zaměstnavatele. Mzdová problematika je široká oblast, která je neustále aktuální. 

V české legislativě dochází často ke změnám, ať už v hodnotách sazeb, slev nebo ke změnám 

ve výpočtech čisté mzdy, a proto je důležité, sledovat veškeré dění, které je s touto 

problematikou spojeno.  

 

Kapitola „Charakteristika základních pojmů spojených s problematikou mezd“ bude 

věnována základním pojmům, které jsou spjaty se mzdovou problematikou. Konkrétně v ní 

bude vysvětleno, co je to mzda, jaké jsou její funkce a jakých může nabývat forem. Další 

pojmy nacházející se v práci, se týkají např. srážek ze mzdy, splatnosti mzdy, výplaty mzdy 

nebo dalších forem odměňování.  

 

Kapitola s názvem „Způsob výpočtu a účtování mezd“ se zabývá přesným výpočtem 

čisté mzdy a jejím zaúčtováním, mzdovou účtárnou či osobní evidencí zaměstnance. Účtování 

jednotlivých účetních případů je podrobně vysvětleno a pro snadnější pochopení je toto 

účtování zachyceno také na tzv. „T-účty“. 

 

V poslední kapitole s názvem „Výpočty a účtování mezd ve vybrané firmě“, která je 

zaměřena na aplikaci poznatků výše uvedených v konkrétní firmě, jsou popsány obecné 

informace o společnosti a zaměstnancích. U každého zaměstnance je proveden výpočet mzdy, 

který je přehledně rozepsán. Nakonec je v této kapitole věnována část účetnímu softwaru dané 

firmy.  

 

Cílem bakalářské práce je přiblížit problematiku mezd i lidem nezasvěceným v této 

oblasti. Zaměstnanci by měli být schopni provést kontrolu své výplatní pásky a případné 

odchylky či nesrovnalosti vyřešit se mzdovou účetní. V práci jsou popsány základní pojmy 

týkající se problematiky mezd a každý po přečtení této práce, by měl být schopný, mzdu nejen 

vypočítat, ale také porozumět dění, které je spojeno s odvodem srážek nebo pojištění.  

 



 

6 

 

2 Charakteristika základních pojmů spojených s problematikou 

mezd 

Tato kapitola je zaměřena na objasnění základních pojmů, které souvisejí 

s problematikou mezd. 

2.1 Právní předpisy 

Problematika mezd a pracovněprávních vztahů je charakteristická existencí značně 

širokého spektra právních předpisů. Nejdůležitějším obecním právním předpisem je zákon 

č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nebo v aktuálním znění       

(dále jen ZP). Mezi další stěžejní právní předpisy patří: 

 

 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti; 

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník; 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; 

 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení; 

 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění; 

 Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a o odměně za pracovní pohotovost 

v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech; 

 Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání; 

 Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění; 

 Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatele; 

 Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, vše ve znění pozdějších 

předpisů nebo v aktuálním znění.  

2.2 Pracovněprávní vztahy 

Pracovněprávní vztahy jsou vztahy, které vznikají při výkonu závislé práce mezi 

zaměstnavateli a zaměstnanci.  

 

Závislou prací rozumíme práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti 

zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance. Jde o výkon práce zaměstnance dle pokynů 

zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době 
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na pracovišti zaměstnavatele, popř. na jiném dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele 

a na jeho odpovědnost.  

 

Mezi pracovněprávní vztahy, řadíme i ty, jež jsou kolektivní povahy, tj. mezi 

kolektivem zaměstnanců a zaměstnavatelem, resp. mezi zaměstnavatelem a zástupci 

zaměstnanců. Pracovněprávní vztah nemůže vzniknout bez souhlasu všech účastníků tohoto 

vztahu (Vybíhal, 2011). 

2.3 Pracovněprávní skutečnosti 

Pracovněprávní skutečnosti jsou skutečnosti způsobující vznik, změnu a zánik 

pracovněprávních vztahů. Dělíme je na subjektivní pracovněprávní skutečnosti neboli právní 

úkony, které vycházejí z vůle účastníků pracovněprávních vztahů a objektivní pracovněprávní 

skutečnosti neboli právní události, ke kterým dochází nezávisle na vůli účastníků 

pracovněprávních vztahů (Martiníková, 2006). 

2.4 Účastníci pracovněprávních vztahů 

Hlavními účastníky (subjekty) pracovněprávních vztahů jsou zaměstnavatel 

a zaměstnanec. Významným účastníkem je odborová organizace a výjimečně může být 

účastníkem pracovněprávních vztahů také stát, resp. jeho orgány (Martiníková, 2006). 

 

Zaměstnavatel  

Zaměstnavatel je dle ZP fyzická nebo právnická osoba, která zaměstnává fyzické 

osoby v pracovněprávních vztazích. Za zaměstnavatele, jež je právnickou osobou, jedná jeho 

statutární orgán, v případě, že je zaměstnavatel fyzická osoba, jedná sám svým jménem. 

Mimo to může zaměstnavatel písemně pověřit jiného zaměstnance, aby jednal jeho jménem 

a to v rozsahu, který musí být v písemném pověření přesně vymezen (Martiníková, 2006). 

 

Zaměstnanec  

Zaměstnanec je fyzická osoba, která musí splňovat dvě základní podmínky, 

a to dosažení věku patnácti let a ukončení povinné školní docházky (Martiníková, 2006). 
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Odborová organizace  

Odborová organizace je subjektem v kolektivních pracovněprávních vztazích. Jednají 

za ně odborové orgány, které zákoník práce a další pracovněprávní předpisy označují jako 

„příslušné odborové orgány“ (Martiníková, 2006).  

 

Stát  

Stát subjekt pracovněprávních vztahů, který vystupuje prostřednictvím svých orgánů. 

Určení konkrétního orgánu stanoví zvláštní předpisy (např. zákon o zaměstnanosti určuje 

tímto orgánem úřady práce). 

2.5 Základní zásady pracovněprávních vztahů 

Jedná se o velmi významná pravidla, která musí být respektována a dodržována. 

V zákoníku práce (dále jen ZP) jsou tyto zásady souhrnně uvedeny v § 13 a § 14. V oblasti 

pracovního práva se musíme řídit těmito základními pravidly: 

 

 je zakázáno přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance; 

 všichni zaměstnanci jsou si rovni; 

 na pracovišti je zakázána diskriminace z důvodů rasových, etnicko-národnostních, 

z důvodů pohlaví, sexuální orientace, zdravotního postižení, věku, náboženského 

vyznání, víry či světového názoru; 

 při výkonu povinností a práv bez právního důvodu je zakázáno, zasahovat do práv 

a oprávněných zájmů jiných účastníků pracovněprávního vztahu; 

 pracovněprávní vztahy musí být vytvářeny a rozvíjeny v souladu s dobrými mravy; 

 zaměstnanci vykonávající totožnou práci dostávají stejnou mzdu, plat či odměny; 

 zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o stavu podniku a o závažných 

otázkách pracovních podmínek; 

 jsou zakázány peněžní postihy, které by zaměstnavatel ukládal za porušení 

pracovněprávních povinností; 

 požadování či sjednání zajištění závazku je zakázáno, nejde-li o konkurenční doložku 

nebo povolené srážky ze mzdy. 
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2.6 Druhy pracovněprávních vztahů 

2.6.1 Vznik pracovněprávního vztahu 

Pracovní poměr 

Jedná se o nejtypičtější, nejčastější a nejvýznamnější pracovněprávní vztah mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem.  

 

Zaměstnanec je v pracovním poměru povinen konat osobně práci sjednaného druhu, 

na sjednaném místě a ve stanovené pracovní době a dodržovat přitom pracovní kázeň. 

Protistrana, zaměstnavatel je povinen zaměstnanci práci přidělovat, řídit jeho výkon, vytvářet 

mu příznivé pracovní podmínky a je povinen mu za vykonanou práci vyplácet mzdu, a to vše 

v souladu s právními předpisy, kolektivními smlouvami a pracovní smlouvou. 

 

V zákoníku práce jsou uvedeny dva způsoby vzniku pracovního poměru, a to: 

 

 pracovní smlouvou, 

 jmenováním. 

 

V minulosti pracovní poměr vznikal také na základě volby, ale současný ZP již tento 

způsob vzniku pracovního poměru neupravuje. V praxi je nejčastěji používáno, uzavření 

pracovního poměru pracovní smlouvou.  

 

Pracovní smlouva 

Pracovní smlouva je dvoustranný právní úkon mezi zaměstnavatelem a fyzickou 

osobou. Pracovní smlouva musí být uzavřená v písemné formě, ústní sjednání pracovní 

smlouvy je přípustné jen u pracovního poměru na dobu kratší než jeden měsíc. Jedno 

vyhotovení pracovní smlouvy obdrží zaměstnanec, druhé zaměstnavatel.  

 

V každé pracovní smlouvě musí být uvedeny tři podstatné náležitosti, bez nichž 

je neplatná. Jsou to: 

 

 druh práce, kterou bude zaměstnanec vykonávat; 

 pracoviště neboli místo výkonu práce; 
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 den nástupu do práce (den, kterým pracovní poměr vzniká). 

 

Mimo těchto podstatných náležitostí mohou smluvní strany (zaměstnanec 

a zaměstnavatel) sjednat řadu dalších ujednání, které pracovní smlouva obsahovat může, 

ale nemusí. Můžeme je označit jako doplňkové náležitosti pracovní smlouvy a patří sem, 

např. ujednání o délce trvání pracovního poměru, o kratší pracovní době, o zkušební době 

či ujednání o mzdě.  

 

Pracovní poměr je uzavírán na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Jestliže pracovní 

smlouva neobsahuje žádnou zmínku o délce trvání pracovního poměru, pak platí, že pracovní 

poměr je uzavřen na dobu neurčitou (Martiníková, 2006). 

 

Pracovní poměr na dobu určitou se sjednává na dobu vymezenou časovým intervalem 

a není možné jej uzavřít s: 

 

 absolventy středních a vysokých škol, odborných učilišť a učilišť, kteří vstupují 

do pracovního poměru poprvé na místo odpovídající jejich kvalifikaci; 

 mladistvými; 

 zaměstnanci, o kterých to stanoví kolektivní smlouva. 

 

Veškeré změny v pracovním poměru musí být provedeny pouze se souhlasem obou 

smluvních stran. Byla-li pracovní smlouva uzavřena písemně, pak je nutné sjednat i její 

změny písemně.  

 

V určitých zákonem stanovených případech je možné převést zaměstnance na jiný 

druh práce. Mohou se vyskytnout zdravotní (těhotenství ženy, ochrana zdraví před nákazou) 

či trestněprávní důvody (trestní řízení vůči zaměstnanci pro trestní čin spáchaný při plnění 

pracovních úkolů nebo v souvislosti s nimi) nebo objektivní překážky (nepříznivé 

povětrnostní vlivy, živelné pohromy, prostoje).  

 

Může dojít ke změně místa výkonu práce sjednaného v pracovní smlouvě. Tato změna 

se nazývá přeložení a zaměstnavatel smí zaměstnance přeložit jen s jeho souhlasem a jen 

pokud vznikne dočasná provozní potřeba.  
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Dojde-li v průběhu trvání pracovního poměru ke změně zaměstnavatele, ZP a další 

zvláštní předpisy stanoví, že práva a povinnosti z uzavřených pracovních poměrů přecházejí 

na nového zaměstnavatele.  

2.6.2 Zánik pracovněprávního poměru 

Ukončení pracovního poměru může nastat buď dohodou smluvních stran, výpovědí 

zaměstnance či zaměstnavatele, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době, uplynutím 

sjednané doby nebo smrtí zaměstnance.  

 

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je uzavřena, když se oba účastníci shodnou 

na jejím obsahu. Důležité je v dohodě sjednat den, kterým pracovní poměr končí. Uzavírá 

se písemně, protože jinak by podle ZP byla neplatná.  

 

Jednostranným právním úkonem je výpověď. Na jejím základě skončí pracovní 

poměr, a to uplynutím výpovědní doby, která činí nejméně dva měsíce. Aby došlo k rozvázání 

pracovního poměru, musí být výpověď podána písemně a musí být doručena druhému 

účastníku. Zaměstnanec může podat výpověď z jakéhokoliv důvodu, ale také důvod nemusí 

uvést.  

 

K okamžitému zrušení pracovního poměru by mělo docházet jen v krajních případech. 

ZP stanoví velmi přísné podmínky pro uplatnění tohoto způsobu zrušení pracovního poměru. 

Zaměstnanec i zaměstnavatel mohou pracovní poměr zrušit okamžitě písemnou formou a jen 

z důvodů uvedených v zákoně, přičemž příslušný důvod musí být v písemném podání přesně 

vymezen.  

 

Pracovní poměr může zaměstnanec i zaměstnavatel zrušit ve zkušební době,           

aniž by musel být uveden důvod. I zde je nutná písemná forma. Uplynutím doby končí 

pracovní poměr, který byl sjednán na dobu určitou.  

 

Smrt zaměstnance je právní událost, při níž logicky dojde k zániku pracovního 

poměru, protože jedním ze znaků pracovního poměru je osobní výkon práce, a proto práva 

a povinnosti zaměstnance nemohou přejít na jiného zaměstnance.  

 



 

12 

 

2.6.3 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

Jedná se o „pracovněprávní‟ vztahy, které mají v podstatě doplňkový charakter 

k pracovnímu poměru. Aby bylo možné uzavírat tyto dohody, nemusí dojít ke splnění žádné 

podmínky. Rozhodnutí, zda výkon práce zajistit pracovním poměrem nebo dohodou, závisí 

pouze na úvaze zaměstnavatele.  

 

Dohoda o provedení práce 

Tuto dohodu uzavíráme za účelem provedení ojedinělého pracovního úkolu. Rozsah 

práce tohoto úkolu nesmí přesáhnout 300 hodin u jednoho zaměstnavatele, a to v kalendářním 

roce. V roce 2010 bylo možné tuto dohodu uzavřít ústně, ale v roce 2011 nastala změna, 

kdy je možné tuto dohodu uzavřít pouze písemně. Účastníci se v rámci dohody musí domluvit 

na pracovním úkolu, odměně za jeho provedení a době, v níž má být práce provedena.  

 

Dohoda o pracovní činnosti 

Pokud uzavřeme dohodu o pracovní činnosti, tak doba skutečného výkonu práce 

nesmí v průměru překročit polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dodržování pracovní 

doby se posuzuje v průměru za celou dobu, na kterou byla dohoda sjednána, nejdéle však 

za období 52 týdnů. Dohoda je neplatná, pokud není uzavřena písemně a nejsou v ní uvedeny 

tyto podstatné náležitosti: 

 

 sjednaná práce, 

 odměna, 

 pracovní doba, 

 doba, na kterou se dohoda uzavírá (určitá nebo neurčitá). 

2.7 Pracovní doba 

Pracovní doba je doba, během níž dochází k uskutečňování práv a povinností 

účastníků pracovního poměru. Je to doba, ve které zaměstnanec vykonává osobně práci 

pro zaměstnavatele, dle jeho pokynů a na stanoveném pracovišti.  

 

Délka pracovní doby je udávána v pracovních hodinách a to ve vztahu k určitému 

kalendářnímu období. Dle délky pracovní doby rozlišujeme normální pracovní dobu, 

zkrácenou pracovní dobu a kratší pracovní dobu.  
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Normální pracovní doba 

Maximální délka této pracovní doby je 40 hodin týdně a určujeme ji k týdennímu 

období. Někdy se pro tuto pracovní dobu používá pojmenování normální pracovní týden. 

Rozeznáváme tři délky normální pracovní doby: 

 

 maximálně 37,5 hodiny týdně u zaměstnanců, kteří pracují na báňských pracovištích 

v podzemí, v důlní výstavbě a v geologickém průzkumu a také u zaměstnanců 

s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem; 

 maximálně 38,75 hodiny týdně u pracovníků s dvousměnným pracovním režimem; 

 maximálně 40 hodin týdně u ostatních zaměstnanců (Martiníková, 2006). 

 

Zkrácená pracovní doba 

Zkrácená pracovní doba slouží k ochraně zdraví zaměstnanců mladistvých 

a zaměstnanců vykonávajících práci v podmínkách, které ohrožují zdraví                         

(např. rentgenologové, radiologové, ošetřovatelé duševně nemocných).  

 

Kratší pracovní doba 

Kratší pracovní dobu může se svým zaměstnancem sjednat zaměstnavatel. Jedná 

se o dobu, která je kratší než stanovená týdenní pracovní doba. Důvody tohoto ujednání 

mohou být provozní (důvod ze strany zaměstnavatele), zdravotní (důvod ze strany 

zaměstnance) nebo jiné vážné důvody ze strany zaměstnance.  

 

Délka pracovní doby nevyplývá z právního předpisu, ale závisí na dohodě účastníků. 

Zaměstnanci s kratší pracovní dobou náleží mzda, která odpovídá délce této pracovní doby.  

 

Pracovní dobu rozvrhuje vždy zaměstnavatel, ale rozvržení projednává s odborovým 

orgánem. Je možno ji rozvrhnout na pracovní směny rovnoměrně, nerovnoměrně, jinou 

úpravou pracovní doby a je možno ji rozvrhnout na pružnou pracovní dobu.  

 

Pokud je pracovní doba rozvržena rovnoměrným způsobem, jedná se o takové 

rozvržení, kdy je pracovní doba ve všech kalendářních týdnech stejně dlouhá. Délka směny 

nesmí být delší než devět hodin.  
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Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby je takové rozvržení, při němž je pracovní 

doba rozvržena na jednotlivé týdny tak, že v některých týdnech je kratší a v jiných delší,      

než je stanovená týdenní délka pracovní doby.  

 

Pružná pracovní doba 

Při uplatňování pružné pracovní doby, musíme rozlišovat tzv. základní pracovní dobu, 

která je stanovena v rozsahu nejméně pěti hodin v jednotlivých dnech, a tzv. volitelnou 

pracovní dobu, kdy si zaměstnanec sám volí začátek i konec pracovní doby. Rozlišujeme tyto 

formy pružné pracovní doby: 

 

 pružný pracovní den, 

 pružný pracovní týden, 

 pružné čtyřtýdenní pracovní období. 

 

Směna 

Směna je „část stanovené týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je 

zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat“ 

(Vybíhal, 2011, s. 40). 

 

Konto pracovní doby 

Konto pracovní doby je novinka, kterou přinesl současný ZP. Jedná se o jinou podobu 

nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, kdy dochází k vyrovnávání období, ve kterých má 

zaměstnavatel větší potřebu práce s obdobími, kdy je naopak potřeba práce podprůměrná. 

Podmínky pro uplatnění pracovního konta jsou stanoveny v kolektivní smlouvě,                

popř. ve vnitřním předpisu zaměstnavatele.  

 

Evidence pracovní doby 

Zaměstnavatel je povinen vést evidenci odpracované pracovní doby, práce přesčas, 

pracovní pohotovosti i odpracované doby v rámci pracovní pohotovosti a noční práce 

u jednotlivých zaměstnanců. Zaměstnavatel eviduje pouze čistou pracovní dobu a nesmí 

ji jakýmkoliv způsobem zaokrouhlovat.  
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Účelem evidence pracovní doby je prokázat dodržení zákonem stanovených pravidel 

a dále mít podklad pro zúčtování mzdy nebo platu.  

 

Práce přesčas 

Jedná se o práci, kterou zaměstnanec vykonává nad rámec stanovené pracovní doby, 

a to na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem. Rozsah přesčasové práce je omezen. 

Nejvýše může činit 8 hodin v každém jednotlivém týdnu a 150 hodin v kalendářním roce. 

Práci přesčas může zaměstnavatel nařídit pouze výjimečně.  

 

Noční práce 

O noční práci hovoříme tehdy, pokud je zaměstnancem vykonávána mezi              

22.00 - 6.00 hodinou a nepřesahuje délku 8 hodin v průběhu 24 hodin po sobě jdoucích. 

Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit lékařskou prohlídku zaměstnancům, kteří vykonávají 

práci v noci před zařazením na tuto práci, pravidelně projednávat otázky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci s odborovým orgánem, zajistit zaměstnancům občerstvení             

na nočních směnách a vybavit pracoviště, na kterých se pracuje v noci, prostředky               

pro poskytnutí první pomoci a prostředky umožňující přivolání rychlé lékařské pomoci.  

 

Pracovní pohotovost 

Pracovní pohotovost musí zaměstnavatel se svým zaměstnancem sjednat, protože je 

to doba, v níž je zaměstnanec připraven vykonávat práci nad rámec rozvrhu směn. Pohotovost 

se odehrává buď na pracovišti, nebo na jiném dohodnutém místě a rozsah nesmí překročit 

400 hodin v kalendářním roce. Zaměstnanci za pracovní pohotovost náleží odměna, ale pokud 

je během pracovní pohotovosti povolán k výkonu práce, náleží mu mzda.   

2.8 Doby odpočinku 

Doba odpočinku je doba, ve které zaměstnanci a zaměstnavatelé neplní práva 

ani povinnosti z pracovněprávních vztahů. Doba odpočinku není pracovní dobou. Dělení dob 

odpočinku: 

 

 přestávky v práci (přestávky, ve kterých nejsou zaměstnanci přidělovány žádné úkoly 

a on má právo na jídlo a oddech. Minimální délka činí 30 minut a zaměstnanec má     

na ni právo nejvýše po šesti hodinách nepřetržitého výkonu práce, obvykle se však 
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přestávka zaměstnanci umožňuje po 4 hodinách práce. Přestávka může být rozdělena 

na více částí, ale jedna z nich musí trvat alespoň 15 minut); 

 nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami (zaměstnanec musí mít mezi koncem 

jedné směny a začátkem druhé směny nepřetržitý odpočinek v délce minimálně 

12 hodin po sobě jdoucích v průběhu 24 hodin); 

 nepřetržitý odpočinek v týdnu (minimálně 35 hodin, u mladistvých 48 hodin); 

 svátky (svátky se označují také jako dny pracovního klidu. Jsou upraveny zákonem 

č. 245/2000 Sb., O státních svátcích v platném znění. Zaměstnanci mají právo 

na placené pracovní volno v den svátku nebo nárok na kompenzaci, pokud vykonávají 

v tento den práci); 

 dovolená na zotavenou (každoroční souvislá doba odpočinku zaměstnance, která trvá 

určitou dobu a poskytuje se za jednotlivé kalendářní roky, po které trval pracovní 

poměr. V ZP jsou uvedeny čtyři typy dovolené na zotavenou, a to dovolená 

za kalendářní rok nebo jeho poměrnou část, dovolená za odpracované dny, dodatková 

dovolená a další dovolená), viz další bod.  

2.9 Dovolená 

Dovolená za kalendářní rok nebo jeho poměrnou část 

Podmínkou pro vznik nároku na dovolenou je odpracování alespoň 60 dní 

v kalendářním roce u stejného zaměstnavatele. ZP uvádí, že základní výměra dovolené činí 

4 týdny. Zaměstnanec má nárok na poměrnou část dovolené, pokud pracovní poměr netrvá 

celý kalendářní rok, a to v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každý celý 

odpracovaný kalendářní měsíc.  

 

Dovolená za odpracované dny 

Využívá se u zaměstnanců, kteří u téhož zaměstnavatele neodpracovali alespoň 60 dní 

v kalendářním roce, a proto jim nevznikl nárok na dovolenou za kalendářní rok nebo jeho 

poměrnou část. Zaměstnanci mají nárok na dovolenou za odpracované dny v délce jedné 

dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dní v příslušném 

kalendářním roce.  
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Dodatková dovolená 

Zaměstnancům, kteří po celý kalendářní rok vykonávají pro zaměstnavatele práci 

pod zemí pří těžbě nerostů a při ražení tunelů a štol, vzniká nárok na dodatkovou dovolenou. 

Dodatková dovolená má rozsah jeden týden.  

 

Další dovolená 

Využívá se u zaměstnanců, kteří mají nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu 

a u zaměstnanců pracujících v zaměstnání, které je závislé na povětrnostních vlivech.           

Za každý týden dovolené jim náleží dva dny volna, které si vyčerpají v období s nižší 

potřebou práce. Maximální délka této dovolené je však jeden týden.  

 

Čerpání dovolené 

Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel rozvrhem čerpání dovolené, který může 

schvalovat příslušný odborový orgán. Rozvrh je sestaven tak, aby si zaměstnanci mohli 

vyčerpat dovolenou zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku. Splní-li zaměstnanec 

podmínku trvání pracovního poměru po celý kalendářní rok u téhož zaměstnavatele, má nárok 

na čerpání dovolené v rozsahu alespoň čtyř týdnů. V době, kdy zaměstnanec čerpá dovolenou, 

mu přísluší mzda ve výši průměrného výdělku. Pokud zaměstnanec nevyčerpá dovolenou 

v roce, v němž mu na ni vznikl nárok, má právo ji vyčerpat v následujícím kalendářním roce, 

ale pokud dovolenou nevyčerpá ani v tomto roce, zaměstnavatel je povinen mu poskytnout 

náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou.  

2.10 Mzda 

Odměňování zaměstnanců za práci v pracovním poměru je upravováno přímo 

zákoníkem práce. Do konce roku 2006 bylo odměňování zaměstnanců ovlivňováno dvěma 

samostatnými zákony, a to zákonem č. 1/1992 Sb., O mzdě, odměně za pracovní pohotovost 

a o průměrném výdělku a zákonem č. 143/1992 Sb., O platu a odměně za pracovní pohotovost 

v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.  

 

Pojmem mzda označujeme odměnu za práci zaměstnanců, kteří vykonávají práci 

u zaměstnavatelů provozujících podnikatelskou činnost (soukromý sektor). Mzda je 

peněžitým plněním. Ujednání o mzdě je obsaženo v kolektivní smlouvě, pracovní smlouvě 

nebo jiné individuální smlouvě anebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem 
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či mzdovým výměrem. Její výše nesmí klesnout pod hranici minimální mzdy, která je určena 

nařízením vlády (Martiníková, 2006). 

 

Mzdou se rozumí peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty, kterou zaměstnavatel 

poskytuje svým zaměstnancům za práci, a to dle její složitosti, namáhavosti a odpovědnosti, 

dále podle obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních 

výsledků (Vybíhal, 2011). 

 

Minimální mzda 

Výše minimální mzdy je stanovena nařízením vlády a mzda, plat či odměna z dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr nesmí klesnout pod hodnotu minimální mzdy. 

Zvýšení bylo provedeno naposledy v roce 2006 a od té doby činí základní sazba 

8000 Kč/měsíc, resp. 48,10 Kč/hod a je stanovena pro pracovní dobu 40 hodin týdně. Pokud 

celková mzda zaměstnance nedosáhne výše minimální mzdy, má nárok na doplatek              

do minimální mzdy.  

 

    Tab. č. 2.1 - Vývoj minimální mzdy v letech 2000 – 2011 

Období k 
Výše minimální mzdy 

V Kč za měsíc V Kč za hodinu 

1. 1. 2000 4 000 Kč 22,30 Kč 

1. 1. 2001 5 000 Kč 30,00 Kč 

1. 1. 2002 5 700 Kč 33,90 Kč 

1. 1. 2003 6 200 Kč 36,90 Kč 

1. 1. 2004 6 700 Kč 39,60 Kč 

1. 1. 2005 7 185 Kč 42,50 Kč 

1. 1. 2006 7 570 Kč 44,70 Kč 

1. 1. 2007 8 000 Kč 48,10 Kč 

1. 1. 2008 8 000 Kč 48,10 Kč 

1. 1. 2009 8 000 Kč 48,10 Kč 

1. 1. 2010 8 000 Kč 48,10 Kč 

1. 1. 2011 8 000 Kč 48,10 Kč 

1. 1. 2012 8 000 Kč 48,10 Kč 

Zdroj: FINANCE, 2012 
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Zaručená mzda 

Současný zákoník práce zavedl pojem zaručená mzda, kterou se rozumí mzda 

nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo. Nejde o zásadní novinku, protože každý 

nárok je a byl i předtím vymahatelný. Od tohoto pojmu byl odvozen nový právní institut 

nejnižší úrovně zaručené mzdy. 

 

Nejnižší úrovně zaručené mzdy nahradily minimální mzdové tarify. Mzdové tarify 

se vztahovaly na odměňování mzdou u zaměstnavatelů, u kterých nebyla mzda sjednána 

v kolektivní smlouvě. Zatímco nejnižší úrovně zaručené mzdy se vztahují na zaměstnance, 

jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě a nově i na zaměstnavatele odměňující 

platem. Podle Nařízení vlády č. 547/2006 Sb., jsou nejnižší úrovně zaručené mzdy 

odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací zařazeny 

do osmi skupin.  

 

             Tab. č. 2.2 - Nejnižší úrovně zaručené mzdy 

Skupina prací 

Nejnižší úroveň zaručené mzdy 

V Kč za měsíc V Kč za hodinu 

1. 8 000 Kč 48,10 Kč 

2. 8 900 Kč 53,10 Kč 

3. 9 800 Kč 58,60 Kč 

4. 10 800 Kč 64,70 Kč 

5. 13 000 Kč 71,50 Kč 

6. 13 200 Kč 78,90 Kč 

7. 14 600 Kč 87,10 Kč 

8. 16 100 Kč 96,20 Kč 

Zdroj: FINANCE, 2012 
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Naturální mzda 

Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vyplatit v penězích mzdu, a to ve výši příslušné 

sazby minimální mzdy nebo příslušné sazby nejnižší úrovně minimální mzdy. Zákon mu však 

umožňuje poskytovat zaměstnanci část mzdy naturální formou. K takovému způsobu 

odměňování musí mít zaměstnavatel souhlas zaměstnance, s kterým rovněž stanoví 

podmínky, za nichž mu bude naturální mzda poskytována.  

 

Jako naturální mzda mohou být poskytovány výrobky, výkony, práce či služby. 

Poskytování naturální mzdy ve formě tabákových výrobků, lihovin či jiných návykových 

látek je zakázáno. Naturální mzda je vyjádřena v peněžní formě v prodejních cenách 

pro konečného spotřebitele dle cenových a daňových předpisů.  

 

Průměrný výdělek 

Průměrným výdělkem se rozumí průměrný hrubý výdělek, pokud to v právním 

předpise není stanoveno jinak. Vypočítává se z hrubé mzdy zúčtované zaměstnanci 

v rozhodném období a z doby odpracované v tomto období. Za rozhodné období 

je považováno předcházející kalendářní čtvrtletí. Průměrný výdělek je zjišťován jako 

hodinový, popř. denní výdělek. U zaměstnance, který v předcházejícím čtvrtletí neodpracoval 

ani 21 dnů, se nepoužívá průměrný výdělek, ale pravděpodobný výdělek.  

 

Pravděpodobný výdělek 

Využívá se tehdy, pokud zaměstnanec neodpracoval alespoň 21 dní v rozhodném 

období. Jedná se tedy o výdělek, kterého by zaměstnanec dosáhl, kdyby býval pracoval celé 

čtvrtletí. Zjišťujeme ho z hrubé mzdy, které zaměstnanec již dosáhl od počátku rozhodného 

období, popř. z hrubé mzdy, které by pravděpodobně dosáhl.  

 

Uplatňuje se z důvodu: 

 

 nemoci, 

 vojenské služby, 

 mateřské dovolené, 

 studijního volna. 
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2.10.1 Formy mzdy 

O formě mzdy rozhodují zaměstnavatelé spolu s příslušným odborovým orgánem. 

Mzda může být úkolová, časová, podílová, popř. smíšená. 

 

Úkolová mzda 

Formu této mzdy používáme na pracovištích, kde můžeme předem stanovit pracovní 

postup z norem spotřeby práce, kontrolovat množství vykonané práce, zajistit evidenci 

spotřeby pracovního času a kde jsou zaměstnanci schopni zvýšením úsilí ovlivnit kvantitativní 

výsledky své práce. Jedná se o nejjednodušší a možná proto nejpoužívanější mzdovou formu. 

V praxi je využívána úkolová mzda přímá a úkolová mzda akordní. Akordní mzdou má 

zaměstnanec stanoveno vykonat práci v určitém čase a za dohodnutou částku.  

 

Časová mzda 

Časová mzda se poskytuje dle odpracovaného času, a tudíž není závislá na výkonu 

zaměstnance. Použijeme ji u činností, jež nemůžeme objektivně měřit pomocí technických 

ukazatelů. Výši mzdy stanovíme jako součin mzdové sazby a skutečně odpracovaného času 

za dané období.  

 

Tuto mzdu lze dále dělit na hodinovou a měsíční, ale také můžeme rozlišit časovou mzdu: 

 

 s pevným tarifem, kdy jsou pracovníci zařazeni do konkrétních tarifních stupňů podle 

odborné náročnosti, složitosti a namáhavosti vykonávané práce; 

 s rozpětím tarifů, kdy konkrétní sazba tarifu je pracovníkovi určena tzv. mzdovým 

dekretem; 

 s odstupňovaným tarifem, kdy jsou pro zařazení do tarifních stupňů stanovena 

kvantitativní či kvalitativní kritéria; 

 diferencovanou, kdy je tarif ovlivňován koeficientem, který vyjadřuje plnění výkonu 

či normy v procentech. 

 

Podílová mzda 

Jedná se o formu mzdy, která se nejčastěji uplatňuje v obchodních činnostech 

a některých službách a je závislá na prodaném množství. Je určována jako podíl v procentech 

z jednotky vyjádřené v Kč, např. z tržeb (Vybíhal, 2011).  
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Smíšená mzda 

Smíšená mzda se používá na pracovištích, kde nejsou dány podmínky pro užití 

úkolové mzdy. Je kombinací úkolové a časové mzdy (Martiníková, 2006).  

2.10.2 Složky mzdy 

Mezi složky neboli části mzdy patří prémie, příplatky, odměny, základní mzda neboli 

mzdový tarif, podíly na hospodářských výsledcích a další složky, které jsou dohodnuty 

v kolektivní smlouvě anebo jsou stanoveny vnitřním mzdovým předpisem.  

2.10.3 Funkce mzdy 

Kompenzační funkce 

Tato funkce vyjadřuje náhradu zaměstnanci za to, že provádí specifickou práci, 

při které je určitým způsobem znevýhodněn. Kompenzace může mít podobu příplatků 

či odměn a její výše závisí na hlučnosti prostředí, na tom zda zaměstnanec pracuje ve svátek, 

v noci, v nepřetržitém provozu nebo přesčas. 

 

Stimulační a motivační funkce 

Tato funkce vyjadřuje, že mzda stimuluje a motivuje zaměstnance k co nejlepšímu 

pracovnímu nasazení, ke kvalitně odvedené práci a také k rozvíjení schopností a kvalifikací. 

 

Sociální funkce 

Sociální funkce nám vyjadřuje, že mzda je potřebná pro zabezpečení životní úrovně 

zaměstnance. V právním řádu jsou vymezena ochranná pravidla, která sociální funkci 

naplňují. Jedná se například o stanovení minimální mzdy, zaručené mzdy apod.  

 

Regulační funkce 

Tato funkce se věnuje úpravám pracovněprávních vztahů z vnějšku, tzn., že výše mzdy 

ovlivňuje trh práce a tím i konkurenci mezi firmami. 

2.10.4 Mzdotvorné faktory 

Mzdotvorné faktory, jsou veškeré faktory, které ovlivňují proces odměňování. 

Nutností je poznat tyto faktory, uvědomit si jejich vlivy a odpovídajícím způsobem 

je zohlednit v systému odměňování. Můžeme je rozdělit na vnitřní či vnější mzdotvorné 

faktory. 
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Mezi vnitřní mzdotvorné faktory zahrnujeme: 

 

 pracovní podmínky (jedná se o podmínky, které ovlivňují výkonnost zaměstnanců. 

Důraz se klade především na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.); 

 pracovní funkce ve firmě (zaměstnanec je odměňován dle toho, jakou funkci ve firmě 

vykonává. Posuzují se vlastnosti pracovního místa, dovednosti a znalosti, které jsou 

na výkon pracovní pozice požadovány.); 

 výsledky práce a pracovního chování (zaměstnanec může ovlivňovat výši své mzdy 

svými výsledky a pracovním chováním. Hodnotí se, zda splnil dané normy, odváděl 

kvalitní práci, chodil do práce včas apod.).  

 

V literatuře můžeme nalézt mnoho přehledů těchto tzv. mzdotvorných faktorů,         

jež doplňují, seskupují či modifikují uvedený výčet. Pro praktické účely je vhodná klasifikace 

mzdotvorných faktorů navržená Markem Goodridgem. Uspořádal mzdotvorné faktory 

do následující tabulky a snažil se najít odpověď na otázku, proč jsou někteří zaměstnanci 

odměňováni lépe než jiní.  
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       Tab. č. 2.3 - Přehled mzdotvorných faktorů dle Marka Goodridge 

Vklad zaměstnance 
Charakteristiky pracovního 

procesu 
Výstupy 

Vzdělání 

Kvalifikace 

Dovednosti 

Zkušenosti 

Znalosti 

Kontakty 

Duševní schopnosti 

Fyzická síla/kondice 

Rozhodování 

Řešení problémů 

Odpovědnost 

Tvořivost 

Vliv na výsledky 

Iniciativa 

Plánování/organizování 

Řízení/kontrola 

Argumentování 

Vztahy k ostatním 

Komunikace 

Pečování 

Bystrost/obratnost 

Pracovní podmínky 

Používání věcí 

Využívání strojů 

Složitost 

Přesnost 

Spolehlivost 

Zisk 

Výkon 

Produktivita 

Kvalita 

Prodej 

Zdroj: Goodridge, M: Payment By Time. s. 304. V: Bowey, A.M., Lupton, T.: 

Managing Salary and Wage Systems. Aldeshot, Gover 1989. 

 

Mezi vnější mzdotvorné faktory zahrnujeme: 

 

 platné zákony a předpisy (mzda je usměrňována či regulována pomocí platných 

zákonů, předpisů, nařízení či výsledků kolektivního vyjednávání); 

 výsledky kolektivního vyjednávání; 

 situaci na trhu práce (výše mezd je ovlivněna situací na trhu, tedy nabídkou 

a poptávkou na trhu práce). 
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2.10.5 Platební mechanismus mzdy 

Za platební mechanismus označujeme sled, funkčnost a termínové vymezení určitých 

výkonů, které vedou k výplatě mzdy za vykonanou práci. Platební mechanismus zahrnuje 

splatnost mzdy, výplatu mzdy a srážku mzdy.  

 

Splatnost mzdy neboli termín, ve kterém je splatná mzda, je stanoven pozadu 

za měsíční období. Nejpozději je však mzda splatná v kalendářním měsíci následujícím 

po měsíci, v němž zaměstnanci vznikl nárok na mzdu. Zaměstnavatel je povinen stanovit 

pravidelný termín výplaty.  

 

Pokud zaměstnanec požádá před nástupem na dovolenou, aby mu zaměstnavatel 

vyplatil mzdu splatnou během dovolené na zotavenou, tak povinností zaměstnavatele 

je požadavku zaměstnance vyhovět. Stejný postup se uplatňuje i v situaci, kdy zaměstnanec 

končí pracovní poměr a požaduje výplatu mzdy splatné za měsíční období v den skončení 

zaměstnání. 

 

Mzda se zpravidla vyplácí v české měně, a to v penězích, v pracovní době 

a na pracovišti. Výše mzdy se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Mzda je zaměstnanci 

vyplácena hotově nebo na je mu připsána na účet v bance. Zaměstnavatel je povinen 

vyhotovit zaměstnanci výplatní lístek, z nějž musí jasně vyplývat výše mzdy, její jednotlivé 

složky či srážky ze mzdy.  

 

Ze mzdy, popř. jiných příjmů, se odvádí veškeré srážky, které se z příjmu zaměstnance 

musí srazit. Jinými příjmy se rozumí odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr, 

odměna za pracovní pohotovost, náhrada mzdy, odstupné apod. Povinnost srazit určité 

položky je dána dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nebo může vyplývat 

z právních předpisů. Zákoník práce stanoví tři případy, kdy se srážky mohou odvádět, a to: 

 

 je-li to stanoveno přímo zákoníkem práce nebo zvláštním zákonem; 

 na základě dohod o srážkách ze mzdy; 

 srážka k úhradě členského příspěvku zaměstnance, který je členem odborové 

organizace. 
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Mezi zákonné srážky dle zákoníku práce patří srážka daně z příjmů fyzických osob 

ze závislé činnosti, srážka pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, srážka pojistného       

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Jedná se o částky, které 

strháváme z hrubé mzdy a jejich odečtením získáme čistou mzdu.  

 

Další srážky, které mohou být odečteny, jsou např. nevyúčtovaná záloha na cestovní 

náhrady, záloha na mzdu nebo plat, kterou je zaměstnanec povinen vrátit, výživné či exekuční 

poplatky apod. (Šubrt, 2010). 

2.10.6 Příplatky ke mzdě 

Zákoník práce stanovuje pět závazných druhů příplatků, a to příplatky v podobě: 

 

 mzdy a příplatku za práci přesčas; 

 mzdy a příplatku za práci ve svátek; 

 mzdy a příplatku za práci v noci; 

 mzdy a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí; 

 mzdy a příplatku za práci v sobotu a v neděli. 

 

Tyto příplatky jsou při splnění určitých podmínek zaměstnavatelem vypláceny 

povinně. Minimální výše těchto příplatků je v předpisech stanovena a zaměstnavatel nemůže 

klesnout pod tuto úroveň. V jeho pravomoci je výši příplatků dle svých ekonomických 

možností zvýšit nebo stanovit jakékoliv další příplatky.  

 

Další pravomocí zaměstnavatele je možnost příplatky paušalizovat. Pro každou 

takovou mzdovou složku musí být stanoven paušál samostatně, nikoliv souhrnně.  

 

Kompenzace práce přesčas 

Za dobu, kdy zaměstnanec pracuje přesčas, mu náleží mzda a příplatek nejméně 

ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodli      

na poskytnutí náhradního volna místo příplatku.  
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Jestliže zaměstnavatel neposkytne zaměstnanci náhradní volno v době tří kalendářních 

měsíců po výkonu práce přesčas či v jiném dohodnutém termínu, přísluší zaměstnanci mzda 

zvýšená o 25 % průměrného výdělku.  

 

Kompenzace práce ve svátek 

Za dobu práce ve svátek vzniká zaměstnanci nárok na čerpání náhradního volna 

v rozsahu práce konané ve svátek a na jeho běžnou mzdu. Náhradní volno musí být 

poskytnuto nejpozději do tří kalendářních měsíců po vykonání práce ve svátek nebo v jinak 

dohodnuté době. Za dobu náhradního volna přísluší zaměstnanci mzda ve výši průměrného 

výdělku. Pokud své náhradní volno nevyčerpá, má nárok ke své dosažené mzdě na příplatek 

ve výši průměrného výdělku (100 %). 

 

Jestliže zaměstnanec nepracoval, protože svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den 

a mzda mu ušla v důsledku svátku, má nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.  

 

Náhrada mzdy za práci ve svátek nepřísluší zaměstnanci pouze tehdy, když se 

bez omluvy nedostaví na směnu, která bezprostředně svátku předchází nebo po něm následuje 

nebo ji nařídil zaměstnavatel.  

 

Za svátky pro pracovněprávní účely jsou považovány, např. 28. září, 17. listopad, 

Velikonoční pondělí nebo 1. květen. 

 

Příplatek za práci v noci 

Zaměstnanci pracujícímu v noci náleží k dosažené mzdě příplatek ve výši nejméně 

10 % průměrného výdělku. V kolektivní smlouvě je možné výši příplatku snížit pod tuto 

hranici anebo lze sjednat jiný způsob určení příplatku (v pevné korunové výši).  

 

Noční směnou se rozumí výkon práce v intervalu od 22:00 hodin do 6:00 hodin 

a vztahují se na ní pravidla, která jsou platná pro kalendářní den, kterým směna začíná.  

 

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí 

Zaměstnanci, který pracuje ve ztíženém pracovním prostředí, náleží dosažená mzda 

a příplatek ve výši nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy, přičemž pro rok 2011 činí 
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tento příplatek 4,81 Kč za hodinu. Ztížené pracovní prostředí je vymezeno v nařízení vlády 

č. 567/2006 Sb.  

 

Mzdu, kterou zaměstnanec pobírá za práci ve ztíženém pracovním prostředí lze upravit 

v kolektivní smlouvě. Pokud tato skutečnost v kolektivní smlouvě upravena není, její výše 

se stanoví podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., kterým se stanoví základní sazba minimální 

mzdy.  

 

Příplatek za práci v sobotu a v neděli 

Tento příplatek spolu s dosaženou mzdou přísluší zaměstnanci vykonávající práci 

v sobotu a v neděli a to nejméně ve výši 10 % průměrného (hodinového) výdělku. Výši 

příplatku lze stanovit kolektivní smlouvou. Sobota a neděle se zahrnují mezi kalendářní dny, 

a proto se posuzují od 0:00 hodin do 24:00 hodin.  

2.11 Plat 

Platem se rozumí peněžité plnění zaměstnance za vykonanou práci v případě, že je 

zaměstnavatelem organizační složka státu, územní samosprávný celek, státní fond, 

příspěvková organizace, školská právnická osoba či veřejné neziskové ústavní zdravotnické 

zařízení (Šubrt, 2010).  

 

Plat je „peněžitým plněním poskytovaným za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, 

kterým je stát, územní samosprávní celek, státní fond, příspěvková organizace nebo školská 

právnická osoba, s výjimkou peněžitého plnění poskytovaného občanům cizích států s místem 

výkonu práce mimo území České republiky“ (Vybíhal, 2011, s. 79). 

 

V den nástupu zaměstnance do práce je zaměstnavatel povinen, vydat mu písemný 

platový výměr. Platový výměr obsahuje informace o platové třídě, platovém stupni, o výši 

tarifu a o výši ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složkách platu. Každá změna 

provedená v platovém výměru musí být zaměstnanci písemně sdělena, a to se zdůvodněním, 

nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.  
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Plat je tvořen: 

 platovým tarifem, který se skládá z platové třídy (zařazení podle charakteru 

vykonávané práce) a platového stupně (zařazení podle délky dosažené praxe). Celkem 

existuje 16 platových tříd a 12 platových stupňů, přičemž podmínky pro zařazení 

do určitého platového tarifu stanoví svým nařízením vláda České republiky; 

 příplatky a dalšími složkami platu (osobní příplatek, příplatek za vedení, příplatek 

za noční práci, příplatek za práci v sobotu a v neděli, plat včetně příplatku za práci 

přesčas, příplatek za práci ve svátek, příplatek za rozdělenou směnu, zvláštní příplatky, 

příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah, odměny). 
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3 Způsob výpočtu a účtování mezd 

Tato kapitola je zaměřena na podrobný popis způsobu výpočtu mzdy a na účtování 

mzdy. Dále v ní vysvětluji základní pojmy, které se výpočtu mzdy týkají. A v závěru kapitola 

uvádí účtování a podrobný rozbor účtovacích předpisů jednotlivých účetních případů.  

3.1 Podrobný rozbor jednotlivých složek mezd 

Základní mzda 

Výpočet základní mzdy se odvíjí podle formy mzdy zaměstnance. Jestliže je 

zaměstnanec odměňován úkolovou mzdou, je rozhodující množství vyrobených kusů 

výrobků, které se pak vynásobí např. podílem základního hodinového tarifu s normou 

množství výrobků za hodinu. Časová mzda je stanovena násobkem počtu odpracovaných 

hodin v daném kalendářním měsíci s hodinovou mzdou zaměstnance. Dle definice podílové 

mzdy je tato mzda závislá na tržbách. Zaměstnanec má tedy ve smlouvě určeno, kolik procent 

z tržeb získá jako mzdu.  

 

Výpočet bude proveden následovně:  

 

    (3.1) 

Zdroj: Tomší, 2008 

 

Poslední formou mzdy, kterou mohou být zaměstnanci odměňováni, je mzda smíšená. 

Tato mzda je kombinací předcházejících forem odměňování. Každá forma se musí vypočítat 

zvlášť a jejich sečtením vyjde základní mzda. Smluvní mzda je dána pevně na každý měsíc 

a krátí se pouze v případě, pokud zaměstnanec neodpracoval veškeré dny, které měl. Takto 

krácená mzda se vypočte podle vzorce: 

 

 (3.2) 

Zdroj: D´Ambrosová, 2010 
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Fondem pracovní doby je myšlena rozvržená pracovní doba, kterou by zaměstnanec 

měl odpracovat za daný měsíc.  

 

Pohyblivé složky mzdy 

Teorie složek mzdy byla již zmíněna v podkapitole 2.3.2. Do pohyblivé složky mzdy 

zahrnujeme odměny, příplatky, prémie či osobní hodnocení. Mají těsnou vazbu 

na kompenzační funkci mzdy.  

 

Odměny jsou jednorázové a nemá na ně nárok každý ze zaměstnanců, oproti prémiím. 

Jsou stanoveny pevnou sazbou a jedná se např. o odměny za týmovou práci nebo o odměny 

k příležitosti dosažení životního či pracovního jubilea.  

 

Prémie jsou prostředkem sloužícím ke zvýšení  motivace zaměstnanců. Prémie jsou 

stanoveny v procentech v prémiovém řádu a každý zaměstnanec, který splní určité podmínky, 

má na ně nárok.  

 

Příplatky tvoří nárokovou složku mzdy a jsou povinné. Jsou upravovány zákoníkem 

práce a některé z nich jsou stanoveny v procentech. Mezi příplatky můžeme zahrnout 

příplatky za práci přesčas, za noční práci nebo za práci ve ztíženém pracovním prostředí.  

 

Hrubá mzda 

Jedná se o měsíční mzdu, částku v Kč, kterou zaměstnanec získá za vykonanou práci 

v pracovněprávním vztahu, která zahrnuje příplatky, odměny, prémie, dovolenou apod. Hrubá 

mzda je základem pro výpočet sociálního pojištění, zdravotního pojištění, superhrubé mzdy 

a čisté mzdy. Rovněž je zahrnována do daňově uznatelných nákladů firmy, se kterou 

zaměstnanec uzavřel pracovní poměr. Z hrubé mzdy zaměstnavatel odvádí sociální 

a zdravotní pojištění a zálohu na daň. Jedná se o zákonné platby, které zaměstnavatel odvádí 

finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a okresní správě sociálního zabezpečení. 

 

Sociální pojištění 

Pojistné na sociální zabezpečení je z hlediska objemu zdrojů významným příjmem 

veřejných rozpočtů, protože v České republice se podílí na příjmech zhruba 30 %. Pojistné   

na sociální zabezpečení zahrnuje částky odvodu pojistného na důchodové pojištění                 
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a na nemocenské pojištění a rovněž příspěvek na státní politiku zaměstnanosti             

(Vybíhal, 2011). 

 

Povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení mají zaměstnavatelé, osoby 

samostatně výdělečně činné dále zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského 

a důchodového pojištění nebo jen důchodového pojištění a lidé, kteří se dobrovolně 

důchodově pojistili. Pojistné se u zaměstnanců vypočítává procentem z vyměřovacího základu 

za rozhodné období, a tím je pro zaměstnance kalendářní měsíc, za který pojistné platí.           

U osob samostatně výdělečně činných je vyměřovacím základem částka, kterou si sami určí, 

ale nesmí být nižší než polovina daňového základu. Rozhodným obdobím je pak kalendářní 

rok. Aktuální výše pojistného u zaměstnanců pro rok 2012 činí 6,5 % z hrubé mzdy 

a zaokrouhluje se na celé Kč směrem nahoru. U zaměstnavatele je výše pojistného 25 %, 

z toho připadá: 

 

 21,5 % na důchodové pojištění; 

 2,3 % na nemocenské pojištění; 

 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti. 

 

Zaměstnavatel je povinen předložit Okresní správě sociálního zabezpečení ve lhůtě 

stanovené pro splatnost pojistného na předepsaném tiskopise přehled o výši vyměřovacího 

základu, výši pojistného, které je povinen odvádět a výši částky, kterou zúčtoval na náhradě 

ze mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel může tyto údaje poslat 

Okresní správě sociálního zabezpečení také elektronicky. 

  

Nemocenské pojištění 

Spolu s důchodovým pojištěním patří k významným instrumentům sociálního 

zabezpečení. Jedná se o nemocenské dávky, které jsou placené z nemocenského pojištění, 

které je u zaměstnanců odváděno v rámci sociálního pojištění. Ne vždy je totiž nemocenské 

pojištění formulováno správně. Účast na tomto pojištění je konstruována jako povinná 

u zaměstnanců nebo dobrovolná u osob samostatně výdělečně činných či osob 

bez zdanitelných příjmů. Zaměstnanci, kterého ošetřující lékař prohlásí za dočasně práce 

neschopného, první tři dny nenáleží vyplacení nemocenských dávek. Poté až do 21. dne hradí 

nemocenské dávky zaměstnavatel a po 22. dni jsou nemocenské dávky vypláceny Okresní 
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správou sociálního zabezpečení. OSVČ dostane vyplaceny dávky z nemocenského pojištění 

až od 22. dne od Okresní správy sociálního zabezpečení. Denní výše činí 60 % redukovaného 

denního vyměřovacího základu po celou dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené 

karantény.  

 

Redukční hranice:  

 

 první redukční hranice bude činit 838 Kč (v roce 2011 částka 825 Kč); 

 druhá redukční hranice bude činit 1 257 Kč (v roce 2011 částka 1 237 Kč); 

 třetí redukční hranice vzroste na 2 514 Kč (v roce 2011 činila 2 474 Kč). 

 

Do první redukční hranice se z denního vyměřovacího základu počítá 90 %. Z částky 

nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %. Z částky nad druhou 

redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 %. K částce nad třetí redukční hranici 

se nepřihlíží. Částka rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění se zvýšila         

ze 2 000 Kč na 2 500 Kč (Vybíhal, 2011).  

 

Zdravotní pojištění 

Další složkou, která je odváděna z hrubé mzdy zaměstnance je zdravotní pojištění. 

Jedná se o druh zákonného pojištění, na jehož základě je plně nebo částečně hrazena zdravotní 

péče poskytovaná pojištěnci. Toto pojištění jsou povinny platit všechny osoby, které mají      

na území České republiky trvalý pobyt, a osoby, které nemají na území České republiky 

trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnány u zaměstnavatele, který má na území České republiky 

sídlo nebo trvalý pobyt (Vybíhal, 2011). 

 

Zaměstnavatel odvádí za své zaměstnance pojistné ve výši 13,5 % z vyměřovacího 

základu. Jednu třetinu, tedy 4,5 %, strhne zaměstnavatel zaměstnanci z hrubé mzdy, a to i bez 

jeho souhlasu, zbylé dvě třetiny doplatí zaměstnavatel ze svých prostředků.                             

Je zaokrouhlováno na celé Kč směrem nahoru. Zdravotní pojištění je odváděno soukromým 

subjektům a zaměstnanec si sám zvolí zdravotní pojišťovnu, u které se nechá pojistit. 

Zaměstnavatel pak odvádí pojistné na účet příslušné zdravotní pojišťovny.  
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Superhrubá mzda 

Superhrubá mzda je využívána jako základ daně pro výpočet daně z příjmů fyzických 

osob od 1. 1. 2008. Jedná se o částku, která je navýšena o výši pojistného na sociální 

a zdravotní pojištění placeného zaměstnavatelem za své zaměstnance. Vypočítává se z hrubé 

mzdy násobením koeficientem a ten je pro rok 2012 stanoven ve výši 1,34. Superhrubá mzda 

se zaokrouhluje na celé stokoruny směrem nahoru, ale v případě ročního zúčtování se naopak 

zaokrouhluje na celé stokoruny směrem dolů.  

 

Záloha na daň z příjmů fyzických osob 

Záloha na daň z příjmů fyzických osob (dále jen FO), je částka, která je vypočítávána 

ze superhrubé mzdy. Její výše činí 15 % ze superhrubé mzdy a zaokrouhluje se na celé koruny 

směrem nahoru. Zálohová daň je daňovou povinností zaměstnance. Zálohovou daň je povinen 

poplatník, tedy zaměstnanec, strhne se mu ze mzdy a plátce, zaměstnavatel, ji FÚ odvede. 

Daň z příjmů fyzických osob může být zálohová, ale také srážková. Srážková daň je 

stanovena ve stejné výši jako daň zálohová (15 % z hrubé mzdy), ale používá se především 

v situacích, kdy hrubá mzda nepřevýší částku 5 000 Kč. Od této sazby daně nelze odečíst 

slevy na dani.  

 

Slevy na dani z příjmů fyzických osob 

Pokud zaměstnanec podepíše „Prohlášení k dani“ z příjmů, může uplatnit nárok 

na odečtení slev od zálohy na daň. Důležitá informace je, že zaměstnanec může podepsat 

„Prohlášení k dani“ z příjmů v jednom měsíci pouze u jednoho zaměstnavatele. Slevy na dani 

snižují zaměstnanci závazek vůči finanční instituci.  

 

Dle § 35 ba ZODP patří mezi slevy na daně: 

 

 sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč ročně, tedy 2 070 Kč měsíčně. V roce 2011 

činila tato sleva 23 640 Kč ročně, byla snížena o tzv. povodňovou stokorunu měsíčně; 

 sleva na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč ročně, která s poplatníkem žije 

ve společné domácnosti a nemá vlastní příjem, který přesahuje částku 68 000 Kč 

za zdaňovací období. V případě, že je manželka (manžel) držitelkou průkazu 

mimořádných výhod III. stupně – průkaz ZTP/P, částka 24 840 Kč se zvyšuje 

na dvojnásobek; 
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 sleva na invaliditu prvního a druhého stupně činí 2 520 Kč ročně; 

 sleva na invaliditu třetího stupně činí 5 040 Kč ročně; 

 sleva držitele průkazu ZTP/P ve výši jedné dvanáctiny částky 16 140 Kč za každý 

měsíc, na jehož počátku byl poplatník držitelem průkazu ZTP/P; 

 4 020 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání 

studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu 

prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje 

vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let.  

 

Daňové zvýhodnění 

Vypočtená daňová povinnost poplatníka se snižuje o zvýhodnění na vyživované dítě. 

Za vyživované dítě poplatníka se pro účely ZODP § 35c odstavce 6 považuje dítě vlastní, 

osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě z druhého manželů a vnuk (vnučka), 

pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud 

je  

 nezletilým dítětem, 

 zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod 

pro invaliditu třetího stupně, soustavně se připravuje na budoucí povolání, nemůže 

se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost 

pro nemoc nebo úraz, nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.  

 

Částka daňového zvýhodnění na dítě se oproti roku 2011 zvýšila o 1 800 Kč, a to na 13 404 

Kč ročně. Zvýšení činí o 150 Kč měsíčně.  
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Následující tabulka nám poskytuje přehled o slevách na dani v letech 2011 a 2012: 

 

            Tab. č. 3.1 - Výčet slev na daň z příjmů FO v letech 2011 a 2012 

Slevy na dani V roce 2011 

v Kč 

V roce 2012 

v Kč 

V roce 2012 v Kč 

(měsíčně) 

Poplatník  23 640 Kč  24 840 Kč  2 070 Kč 

Manžel/ka bez příjmů  24 840 Kč  24 840 Kč neuplatňuje se 

Invalidní důchod I. a II. stupně  2 520 Kč  2 520 Kč  210 Kč 

Invalidní důchod III. stupně  5 040 Kč  5 040 Kč  420 Kč 

Držitel průkazu ZTP/P  16 140 Kč 1 6 140 Kč  1 345 Kč 

Student  4 020 Kč  4 020 Kč  335 Kč 

Daňové zvýhodnění (bonus) na dítě  11 604 Kč  13 404 Kč  1 117 Kč 

- maximální daňový bonus  52 200 Kč  60 300 Kč  5 025 Kč 

- minimální daňový bonus  100 Kč  100 Kč  50 Kč 

Zdroj: PODNIKATEL, 2012 

 

Daň po slevách, daňový bonus 

Pokud budou od zálohy na daň odečteny slevy na dani dle § 35ba ZODP, tak výsledná 

daňová povinnost může být nejméně nulová, tzn., že nemůže poplatníkovi vzniknout nárok 

na daňový bonus. V případě, kdy se od snížené daně po slevách podle § 35ba odečte daňové 

zvýhodnění na dítě dle § 35c a jeho nárok je vyšší než výše již snížené zálohy na daň, vzniká 

daňový bonus. Jedná se o nárok, který se poplatníkovi přičítá do částky k výplatě.  

 

Čistá mzda 

Čistá mzda je částka, která se vypočítá odečtením srážky 11 % sociálního 

a zdravotního pojištění za zaměstnance a zálohy na daň z příjmů fyzických osob po slevách, 

od hrubé mzdy. V případě, že poplatníkovi vznikl daňový bonus, přičte se k částce 

a je zjištěna částka k výplatě zaměstnance. Tato částka je zaměstnanci vyplacena hotově nebo 

je mu připsána na bankovní účet.  

 

 



 

37 

 

3.2 Vzorový výpočet mzdy zaměstnance 

 

Schéma č. 3.1 - Výpočet zálohy na daň z příjmů FO ze závislé činnosti 

Základní mzda (dále jen ZM) 

+ příplatky 

+ prémie 

+ osobní ohodnocení 

+ odměny 

+ náhrady mzdy za dovolenou nebo svátek 

Hrubá mzda (dále jen HM) 

+ sociální pojištění (25% z HM) 

+ zdravotní pojištění (9% z HM) 

Superhrubá mzda (dále jen SHM) 

zaokrouhlená SHM na stokoruny nahoru 

x sazba daně z příjmů FO (15 % ze zaokrouhlené SHM) 

Záloha na daň  

- slevy na dani 

- daňové zvýhodnění 

+/- Záloha na daň po slevách, případně daňový bonus 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Schéma č.3.2 – Výpočet čisté mzdy 

Hrubá mzda  

- sociální pojištění (6,5% z HM) 

- zdravotní pojištění (4,5% z HM) 

- záloha na daň po slevách 

= Čistá mzda 

+ náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti 

- srážky ze mzdy 

+ daňový bonus 

= ČÁSTKA K VÝPLATĚ 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.3 Účtování mezd 

Pro účely účtování mezd je v příloze č. 1 přiložen účtový rozvrh platný pro rok 2012. 

U účtu 336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění bylo 

nutné zavést analytickou evidenci.  

 

Předpis HM  521/331 

Na straně Má dáti (MD) vzniká zaměstnavateli mzdový náklad, který snižuje jeho 

výsledek hospodaření. Jedná se o účet daňově uznatelný. Zároveň vzniká na straně Dal (D) 

závazek vůči zaměstnanci, který je zachycován na účtu 331. Účet 331 je účet pasivní povahy, 

tzn., že počáteční stav a veškeré přírůstky jsou na straně D a úbytky na straně MD.  

 

Předpis sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnancem         331/336.1, 2 

Sociální a zdravotní pojištění je sraženo zaměstnanci z jeho hrubé mzdy v celkové výši 

11 %. Na straně MD dochází ke snížení závazku vůči zaměstnanci a na straně D vzniká 

závazek vůči institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.  

 

Předpis sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem     524/336.1, 2 

Zaměstnavatel hradí za své zaměstnance sociální a zdravotní pojištění ve výši 34 % 

z hrubé mzdy zaměstnance. Na straně MD vzniká zaměstnavateli náklad a na straně MD mu 

vzniká závazek vůči institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.  

 

Předpis zálohy na daň z příjmů FO 331/342 

Na straně MD se snižuje závazek vůči zaměstnanci a na straně D vzniká závazek vůči 

finančnímu úřadu.  

 

Srážky ze mzdy 331/379 

K zaúčtování srážek ze mzdy je využíván na straně D účet 379, který je pasivní 

povahy a na straně MD se snižuje závazek vůči zaměstnanci.  

 

Daňový bonus 342/331 

Na straně D vzniká závazek vůči zaměstnanci a zároveň na straně MD dochází 

ke vzniku pohledávky, která je spojena s nárokem na daňový bonus od státu.  
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Výplata čisté mzdy 331/211, 221 

Účtování strany D je závislé na způsobu vyplácení mzdy zaměstnavatelem svým 

zaměstnancům. V případě, že zaměstnavatel poukazuje mzdu na zaměstnancův bankovní účet, 

k účtování se použije účet 221, ale pokud zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci mzdu hotově, 

účtuje se na účet 211. Oba tyto účty jsou aktivní, tzn., že počáteční stavy a veškeré přírůstky 

se projevují na straně MD a veškeré úbytky na straně D.  

 

Úhrada sociálního a zdravotního pojištění 336.1, 2/221 

Na straně MD dochází ke snížení závazku vůči institucím sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění, zatímco na straně D dochází k úbytku peněžních prostředků 

z bankovního účtu.  

 

Úhrada zálohy na daň z příjmů FO 342/221 

Na straně MD se snižuje závazek vůči finančnímu úřadu, oproti tomu na straně D 

ubývají peněžní prostředky z bankovního účtu.  

 

Schéma č. 3.3 – Účtování mezd u zaměstnanců na „T-účtech“ 

1. Vyplacena záloha na mzdy 

  211 - Pokladna    331 - Zaměstnanci 

  

 

 

 

2. Hrubá mzda zaměstnance 

  331 – Zaměstnanci     521 – Mzdové náklady 

 

 

 

 

3. Předpis zákonného sociálního a zdravotního pojištění za organizaci 

336 – Zúčtování s inst. SZ   524 – Zákonné sociální poj.  
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4. Srážka sociálního a zdravotního pojištění ze mzdy zaměstnance 

   336 – Zúčtování s inst. SZ    331 - Zaměstnanci 

 

 

 

 

5. Předpis ostatního sociálního pojištění 

379 – Jiné závazky   525 – Ostatní sociální poj. 

 

 

 

 

6. Srážka zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti 

  342 – Ostatní přímé daně    331 - Zaměstnanci 

 

 

 

 

7. Daňový bonus 

331 – Zaměstnanci 342 – Ostatní přímé daně 

 

 

 

 

8. Ostatní srážky z mezd zaměstnanců 

       379 – Jiné závazky  331 - Zaměstnanci 
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9. Výplata čisté mzdy zaměstnancům 

211 – Pokladna     331 - Zaměstnanci 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.4 Porovnání SHM s progresivním zdaněním 

Princip SHM znamená, že vyměřovacím základem pro zálohu na daň z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti je mzda zvýšená o pojistné na sociální a zdravotní 

zabezpečení, které je povinen platit zaměstnavatel, (toto pojistné v roce 2012 činí 34 %). 

Záloha ze základu pro výpočet zálohy, zaokrouhleného do 100 Kč na celé koruny nahoru       

a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru, za kalendářní měsíc činí 15 % v kalendářním roce 

2012.  

 

Když se řekne progresivní zdanění, tak to znamená, že se aplikují různé sazby daně 

z příjmů na různé skupiny obyvatelstva s různými příjmy. U progresivního zdanění, podléhají 

nadstandardní příjmy vyšší sazbě daně než příjmy průměrné či podprůměrné.  

 

Původně mělo progresivní zdanění fungovat jako nástroj automatické regulace 

hospodářského cyklu. V období, kdy se lidem dařilo lépe a rostly jim příjmy, stát tyto příjmy 

automaticky odebíral a měl je ukládat na horší časy. V opačném případě, kdy se příjmy 

snižovaly a tím i sazby daně obyvatelstva, se stát zadlužoval nebo měl čerpat z vytvořených 

rezerv z konjunkturního období. Významné je, že z makroekonomického hlediska 

je progresivní zdanění efektivním nástrojem pro vyhlazování cyklických výkyvů 

doprovázejících jakoukoliv dynamickou společnost. 

 

Progresivní zdanění sebou přináší řadu negativních efektů. Vlivem tohoto zdanění 

dochází k neustálému zvyšování sociální nerovnosti, protože tempo růstu vysokých i nízkých 

mezd v sobě odráží míru progrese, a vysoké mzdy tak rostou rychleji než mzdy nízké.            

A to i v době, kdy rovněž nízké mzdy dosáhnou vyššího progresivního zdanění.  
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Dalším problémem, na který poukazují ekonomové je, že deficit státního rozpočtu 

neustále narůstá, protože kvůli neustálému automatickému zvyšování daní dochází k postupné 

demotivaci vlastního úsilí a píle na straně jedné a k nárůstu černých pasažérů žijících            

ze státních podpor na straně druhé.  

 

Konstrukce progresivní daňové sazby je obtížnější. Může mít podobu výpočtového 

algoritmu, pomocí něhož je zajištěno plynulé zvyšování míry zdanění pro každý přírůstek 

základu daně. V praxi se však častěji využívají tzv. pásmové sazby. Základ daně je rozdělen 

do několika pásem dle jeho velikosti, přičemž pro každé pásmo je stanovena jiná úroveň 

sazby. Zpravidla, čím vyšší je pásmo, tím vyšší je i sazba daně. Daňové pásmo je interval 

základu daně, ve kterém daňový základ podléhá jedné úrovni progresivní daňové sazby. 

 

Existuje stupňovitá progrese a klouzavá progrese. Stupňovitá progresní sazba není 

v praxi příliš využívaná, protože v určitých intervalech velikosti základu daně může 

poplatníka odrazovat od zvyšování daňového základu a tím i od uskutečňování jeho 

ekonomické činnosti. Naopak při klouzavé progresi se základ daně postupně zdaňuje 

jednotlivými úrovněmi daňové sazby, kterými základ daně prochází.  

 

Schéma č. 3.4 – Postup výpočtu mzdy při progresivním zdanění v roce 2007 

1. HM – SP – ZP = ZD 

2. ZD → ZZD 

3. ZZD × sazba progresivního zdanění = daň před slevami 

4. Daň před slevami – slevy = daň po slevách 

5. Daň po slevách – daňové zvýhodnění na dítě = výsledná daň, daňový bonus 

6. ČM = HM – SP – ZP – srážky – VÝSLEDNÁ DAŇ + DAŇOVÝ BONUS 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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          Tab. č. 3.2 - Roční sazby progresivního zdanění pro rok 2007  

ZÁKLAD DANĚ 
DAŇ 

ZE ZÁKLADU 

PŘESAHUJÍCÍHO od Kč do Kč 

0 121 200 12 % - 

121 200 218 400 14 544 Kč + 19 % 121 200 

218 400 331 200 33 032 Kč + 25 % 218 400 

331 200 a více 61 212 Kč + 32 % 331 200 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ZODP 

 

Výčet slev na dani pro rok 2007 dle ZODP ze stejného roku: 

 

 7 200 Kč na poplatníka, 

 4 200 Kč na manželku (manžela) žijící se zaměstnancem v domácnosti, pokud nemá 

vlastní příjem přesahující za zdaňovací období částku 38 040 Kč, 

 1 500 Kč, pobírá-li zaměstnanec částečný invalidní důchod, 

 3 000 Kč, pobírá-li zaměstnanec plný invalidní důchod, 

 9 600 Kč, je-li zaměstnanec držitelem průkazu ZTP/P, 

 2 400 Kč pro zaměstnance, který se soustavně připravuje na výkon budoucího 

povolání studiem či předepsaným výcvikem.  

 

Schéma č. 3.5 – Postup výpočtu čisté mzdy pomocí SHM 

1. HM + ZP + SP = SUPERHRUBÁ MZDA 

2. Zaokrouhlená SHM × sazba daně 15 % = záloha na daň z příjmů 

3. Záloha na daň z příjmů – slevy na dani = záloha na daň z příjmů po slevách 

4. Daň po slevách – daňové zvýhodnění na dítě = výsledná daň, daňový bonus 

5. ČM = HM – SP – ZP – výsledná daň + daňový bonus 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.5 Role mzdových účetních ve firmě 

Funkce mzdové účetní patří mezi takové, které kladou poměrně vysoké nároky nejen 

na pracovní vypětí, ale i na úroveň samovzdělávání a přirozeného požadavku na sledování 

poměrně častých změn v právních předpisech včetně detailního rozlišování účinnosti těchto 
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změn a jejich promítnutí do mzdové evidence a jiných materiálů, s nimiž mzdové (mzdoví) 

účetní, ale i management firmy pracují (Vybíhal, 2011). 

 

Mzdové účetní mají často zodpovědnost nejen za správné a včasné administrativní 

zabezpečení vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ale i vztahu mezi 

zaměstnavatelem a orgány a institucemi správy zdrojů a veřejných rozpočtů. Práce mzdových 

účetní musí být prováděna kvalitně a včas.  

 

Mzdové (mzdoví) účetní provádějí náročné práce v oblasti mzdové agendy, srážejí 

a odvádí měsíční zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti místně příslušnému správci daně, 

sociální a zdravotní pojištění příslušným zdravotním pojišťovnám a okresní správě sociálního 

zabezpečení. Náplní jejich práce je také zapsat všechny předepsané údaje do mzdových listů, 

zúčtovat daňové zálohy na podkladě žádosti ze strany zaměstnance. Mzdové (mzdoví) účetní 

vyhotovují mzdové listy zaměstnanců, evidenční listy důchodového zabezpečení 

zaměstnanců, potvrzení o zdanitelných příjmech či potvrzení pro spořitelny, banky, 

pojišťovny, soudy, úřady, posudkové komise a další subjekty. Mzdové (mzdoví) účetní 

zakládají výplatní lístky všech pracovníků do jejich mzdových listů. Sledují změny, které 

vyplývají z úprav právních předpisů a týkají se zaměstnávání pracovníků. Dále je jejich 

povinností zpracovávat veškerou mzdovou agendu včetně podkladů pro dávky nemocenského 

pojištění na počítači. V kompetenci mzdových účetní je dále vyřizovat korespondenci 

či zajišťovat zpracování výplat mimořádných odměn, předkládat každoročně zaměstnancům 

k podpisu nejpozději do 15. února prohlášení k dani včetně požadavku na vyznačení 

a doplnění změn nebo kontrola převodních příkazů odvodu zdravotního a sociálního pojištění, 

půjček, spoření, penzijního připojištění, životního pojištění nebo darů (Vybíhal, 2011). 

3.6 Osobní evidence zaměstnance 

Každý zaměstnavatel potřebuje, aby mu účetní vedla evidenci svých zaměstnanců.    

Na personální evidenci nejsou kladeny speciální požadavky, obsah vyplývá z příslušných 

zákonů. Každý zaměstnanec by měl mít ve firmě vlastní složku, do které se zakládají veškeré 

informace o jeho pracovním poměru. Za základ jsou považovány osobní údaje zaměstnance 

a údaje týkající se pracovněprávního vztahu.  
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Jednotlivé informace musí být strukturovány a uspořádány tak, aby účetní mohla 

zpracovat mzdy případně provést další úkony. Mezi základní informace o zaměstnanci řadíme 

např.: 

 

 jméno a příjmení zaměstnance, titul; 

 datum a místo narození; 

 státní občanství; 

 rodinný stav; 

 adresa trvalého bydliště; 

 rodné číslo; 

 údaje o dosažené kvalifikaci; 

 den vzniku a skončení pracovního poměru; 

 údaje o dětech zaměstnance, na které se poskytuje daňové zvýhodnění; 

 informace o zdravotní pojišťovně zaměstnance. 

 

Výčet těchto informací zaměstnavatel získá ze strukturovaného životopisu 

či z osobního dotazníku.  

 

Osobní evidence musí být vedena ve shodě se zákonem o ochraně osobních údajů, 

zákoníkem práce, zákonem o daních z příjmů a také ve shodě se zákonem o zaměstnanosti. 

Zaměstnavatel nemá právo požadovat po zaměstnanci informace, které nesouvisejí 

s pracovním poměrem. Jedná se zejména o informace týkající se sexuální orientace, 

náboženského vyznání, původu zaměstnance, majetkových poměrů či těhotenství. Volba 

formy vedení evidence záleží na zaměstnavateli, včetně toho, jaké doklady a písemnosti 

do spisu založí. Evidence může být vedena v písemné, ale také v elektronické podobě.  

 

Právo nahlížet do osobního spisu zaměstnance má kromě něho samého rovněž vedoucí 

daného zaměstnance a také zákonem vyjmenované státní orgány.  
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3.7 Mzdový list zaměstnance 

Dle ZODP je vedení mzdových listů povinné a mzdové listy dle tohoto zákona musí 

obsahovat: 

 

 jméno a příjmení zaměstnance, 

 bydliště, 

 rodné číslo, 

 jméno, příjmení a rodné číslo osob, na které poplatník uplatňuje slevu na dani 

a daňové zvýhodnění, 

 souhrn zúčtovaných mezd, 

 částky osvobozené od daně z úhrnu zúčtovaných mezd, 

 povinné pojistné z úhrnu zúčtovaných mezd, 

 základ pro výpočet zálohy na daň nebo daně, 

 vypočtenou zálohu nebo sraženou daň, 

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

 měsíční daňové zvýhodnění, měsíční slevu na dani, měsíční daňový bonus a zálohu 

sníženou o měsíční slevu na dani, 

 sraženou zálohu, 

 součet údajů za zdaňovací období (souhrn zúčtovaných mezd – sražená záloha), úhrn 

vyplacených měsíčních daňových bonusů. 

 

Povinností zaměstnavatele je na mzdových listech evidovat částky pojistného 

sraženého nebo uhrazeného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění, které je povinen hradit zaměstnanec.  

 

Mzdové listy se uchovávají pro účely důchodového pojištění, a to po dobu 

30 kalendářních let, které následují po roce, kterého se týkají. Mzdové listy by měly 

obsahovat nejen povinné údaje podle zákona o daních z příjmů, ale také údaje pro účely 

nemocenského pojištění. Vzor mzdového listu nalezneme v příloze č. 2.  



 

47 

 

3.8 Evidenční list důchodového pojištění 

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení nařizuje 

zaměstnavateli vést evidenční list důchodového pojištění každému zaměstnanci,               

který je účastný důchodového pojištění, a to za jednotlivé kalendářní roky.  

 

Zaměstnavatel vyhotovuje dvě kopie evidenčního listu důchodového pojištění. Jedno 

vyhotovení zaměstnanec podepíše a zaměstnavatel ho založí do evidence, druhé vyhotovení 

si zaměstnanec ponechává. Evidenční list důchodového pojištění se předkládá České správě 

sociálního zabezpečení, a to prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení 

nacházející se v obvodu zaměstnavatele. Evidenční list důchodového pojištění je možno podat 

na tiskopise vydaném Českou správou sociálního zabezpečení nebo prostřednictvím 

elektronického Portálu veřejné správy.  

 

Náležitosti, které se do evidenčního listu důchodového pojištění musí zapsat 

do 30. dubna následujícího kalendářního roku: 

 

 údaje o zaměstnavateli, 

 jméno, příjmení, rodné příjmení občana, 

 datum a místo narození, 

 místo trvalého pobytu, 

 rodné číslo, 

 druh výdělečné činnosti, 

 doba důchodového pojištění a doba účasti na důchodovém pojištění, 

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

zaměstnanosti apod. 

 

Zaměstnavatel je povinen předložit evidenční list důchodového pojištění do 30 dnů 

ode dne svého vzniku, do 8 dnů ode dne obdržení výzvy orgánů sociálního zabezpečení 

nebo do 3 měsíců od úmrtí zaměstnance. Vzor evidenčního listu nalezneme v příloze č. 3. 
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4 Výpočty a účtování mezd ve vybrané firmě 

Tato kapitola je zaměřena na charakteristiku firmy XYZ, spol. s r.o., což je fiktivní 

název, neboť si společnosti nepřála být jmenována. Tato část bakalářské práce je prakticky 

orientována na způsoby výpočtu mezd jednotlivých vybraných zaměstnanců, spolu 

s účtováním a rozepsáním částek na tzv. „T-účty“. 

4.1 Základní informace o vybrané společnosti 

Firma XYZ, spol. s r.o. se sídlem v Dolních Životicích byla založena v roce 1992, 

a to na základě společenské smlouvy. Společnost byla do obchodního rejstříku zapsána dne 

17.9.1992. K tomuto dni byl společníky splacen základní kapitál ve výši 1 500 000 Kč. 

Minimální výše základního kapitálu, kterou musí společníci do společnosti vložit, činí dle 

obchodního zákoníku 200 000 Kč, tudíž byla tato základní povinnost společníky splněna. 

Firmu XYZ, spol. s r.o. tvoří tři společníci, s tím, že dle společenské smlouvy se jejich podíly 

rovnají. 

 

Hlavní činnosti firmy je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 

1 až 3 živnostenského zákona. Specializací této firmy je především vydavatelská činnost, 

polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, poradenská a konzultační činnost, 

zpracování odborných studií a posudků. Další náplní práce zaměstnanců je také mimoškolní 

výchova a vzdělání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.  

 

Výsledkem hospodaření za rok 2011 byl zisk ve výši 16 000 000 Kč. Společnost má 

české i zahraniční odběratele a své produkty vyváží do vybraných zemí Evropské unie. 

Do budoucna se firma chce ještě více rozrůst a expandovat do dalších evropských zemí. Firma 

XYZ, spol. s r.o. je největší společností v České republice podnikajícím v tomto oboru a jako 

taková nemá v naší zemi silnou konkurenci. V době vzniku společnosti, zde bylo zaměstnáno 

60 pracovníků, ale postupem času se činnosti společnosti rozvíjela a s tím rostl i počet 

zaměstnanců. V současné době je ve firmě XYZ, spol. s r.o. zaměstnáno celkem                 

300 zaměstnanců. Pro vzorové výpočty mezd za měsíc duben 2012 byli náhodně vybráni níže 

uvedení pracovníci.  
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4.2 Účetní software 

V dnešní době je účetní software pro firmy a zvláště pak pro zaměstnance na pozici 

mzdové účetní nepostradatelný. Účetní do nich dosadí potřebné údaje a systém již sám 

vypočítá mzdy zaměstnanců.  

 

Ve firmě XYZ, spol. s r.o., která mi poskytla potřebné informace, používá mzdová 

účetní, účetní software POHODA. Jedná se o komplexní účetní a ekonomický software 

pro malé, střední a velké firmy z řad fyzických i právnických osob. Tento účetní software 

umožňuje vést daňovou evidenci i účetnictví a poskytuje potřebná data k odvodu DPH. Účetní 

software POHODA je oborově neutrální, je vhodná pro živnostníky, podnikatele, společnosti  

i svobodná povolání. Základem tohoto softwaru je propracovaný adresář a řada agend         

pro komplexní řízení firmy. Mezi agendy patří např. agenda faktur, Banka, Pokladna, Majetek     

či Sklady. Účetní software POHODA má řadu výborných funkcí, mezi které můžeme 

zahrnout: 

 

 účtování zásob metodou A i B; 

 zpracování mezd pro neomezený počet zaměstnanců; 

 pobočkové zpracování dat; 

 homebanking; 

 podpora cizích měn, včetně automatického načítání kurzového lístku; 

 umožnění sledovat saldo a finanční analýzu; 

 součástí softwaru je editor tiskových sestav REPORT Designer pro úpravu tiskových 

sestav a vytváření vlastních tiskových výstupů. 

 

Mezi další používané softwary v oblasti účetnictví patří již zmíněná POHODA, Vema, 

Waria či EKONOM. 

4.3 Obecné informace o vybraných zaměstnancích společnosti 

Paní Martina Riemlová, která ve firmě pracuje jako tiskařka, má základní měsíční 

mzdu 20 000 Kč. Osobní ohodnocení činí 5 % ze základní mzdy. Má jedno studující dítě, 

na které uplatňuje daňové zvýhodnění. Platí si životní pojištění ve výši 700 Kč, na které 

zaměstnavatel nepřispívá. Ze mzdy se jí spolu s životním pojištěním strhává také půjčka 

ve výši 1 500 Kč.  
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Paní Hana Jadrná pracuje ve firmě XYZ, spol. s r.o. na pozici administrativní 

pracovnice. Její měsíční základní mzda je 35 000 Kč. V měsíci dubnu obdržela prémie 

5 000 Kč. Paní Jadrná pracovala i v sobotu a neděli, a proto ji za tuto práci náleží příplatek 

ve výši 600 Kč. Má dvě děti, na které uplatňuje daňové zvýhodnění. Platí si životní pojištění 

ve výši 1 500 Kč, které je jí strháváno z platu.  

 

Paní Jarmila Balcerová pracuje ve firmě jako uklízečka. Její základní mzda činí 

9 000 Kč. Za práci přesčas jí náleží příplatek ve výši 2 000 Kč. Má dvě studující děti, na které 

uplatňuje daňové zvýhodnění.  

 

Pan Michal Světlý pracuje ve firmě jako dělník a jeho základní mzda činí 15 000 Kč. 

Každý měsíc dostává osobní ohodnocení ve výši 3 500 Kč za splnění pracovních podmínek. 

V měsíci dubnu odpracoval dvě soboty a náleží mu odměna ve výši 875 Kč. Pan Světlý má tři 

děti, na které uplatňuje daňové zvýhodnění a je invalidní důchodce II. stupně invalidity. 

Ze mzdy mu nejsou strhávány žádné srážky.  

 

Pan Lukáš Haas pracuje ve firmě jako závozník. Má k dispozici firemní automobil, 

jehož vstupní cena činí 1 000 000 Kč, pro služební i soukromé účely. Jeho HM je 20 000 Kč 

měsíčně, přičemž v únoru, květnu, srpnu a listopadu dostal odměnu ve výši 10 000 Kč. 

Uplatňuje daňové zvýhodnění na syna, který se narodil 10. 5. 2011. 

 

Pro lepší přehlednost budou výpočty shrnuty do následujících tabulek. Výpočty zde 

uvedené vycházejí z obecných vzorců uvedených ve schématech 3.1 – 3.3 (v podkapitole     

3.2 Vzorový výpočet mzdy zaměstnanců). Byly použity analytické účty dle jednotlivých 

zaměstnanců a došlo k analytickému rozlišení sociálního a zdravotního pojištění.  
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Tab. č. 4.1 - Výpočet mzdy paní Martiny Riemlové 

 

POLOŽKA    ČÁSTKA    MD  D  

ZM     20 000,-- 

Osobní ohodnocení     1 000,-- 

HM     21 000,--   521  331.1 

SP a ZP za zaměstnance 

SP (6,5 %)      1 365,--   331.1  336.1 

ZP (4,5 %)         945,--   331.1  336.2 

SP a ZP hrazené zaměstnavatelem 

SP (25 %)      5 250,--   524  336.1 

ZP (9 %)      1 890,--   524  336.2 

ZD = SHM    28 140,--      

Zaokrouhlený ZD   28 200,--      

Daň (15 %)      4 230,--      

Sleva na poplatníka     2 070,-- 

Daň po slevách     2 160,-- 

Daňové zvýhodnění     1 117,-- 

Záloha na daň z příjmů ze závislé  

činnosti a funkčních požitků   1 043,--   331.1  342.1 

ČM     17 647,--    

Srážky ze mzdy 

 životní pojištění       700,--   331.1  379.1 

 půjčka      1 500,--   331.1  379.1 

Částka k výplatě z BÚ  15 447,--   331.1  221 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na podkladě interních informací společnosti XYZ, spol. s r.o. 

 

Hrubá mzda zaměstnankyně Martiny Riemlové činila v měsíci dubnu 21 000 Kč. Celková 

částka pojistného za zaměstnance činila 2 310 Kč a v měsíci květnu jí byla na BÚ vyplacena 

mzda ve výši 15 447 Kč.  
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Tab. č. 4.2 - Výpočet mzdy paní Hany Jadrné 

 

POLOŽKA    ČÁSTKA   MD  D  

ZM     35 000,-- 

Prémie       5 000,-- 

Příplatky za práci v sobotu a neděli      600,-- 

HM     40 600,--   521  331.2 

SP a ZP za zaměstnance 

SP (6,5 %)      2 639,--   331.2  336.1 

ZP (4,5 %)      1 827,--   331.2  336.2 

SP a ZP hrazené zaměstnavatelem  

SP (25 %)    10 150,--   524  336.1 

ZP (9 %)      3 654,--   524  336.2 

ZD = SHM    54 404,-- 

Zaokrouhlený ZD   54 500,-- 

Daň (15 %)      8 175,-- 

Sleva na poplatníka     2 070,-- 

Daň po slevách     6 105,-- 

Daňové zvýhodnění     2 234,-- 

Záloha na daň z příjmů ze závislé 

činnosti a funkčních požitků   3 871,--   331.2  342.2 

ČM     32 263,-- 

Srážky ze mzdy 

- životní pojištění    1 500,--   331.2  379.2 

Částka k výplatě z BÚ  30 763,--   331.2  221 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na podkladě interních informací společnosti XYZ, spol. s r.o. 

 

Zaměstnankyně Hana Jadrná měla v měsíci dubnu HM ve výši 40 600 Kč. Celková částka 

pojistného za zaměstnance činila 4 466 Kč. Po odvodu srážek jí byla v měsíci květnu na BÚ 

připsána mzda ve výši 30 763 Kč.  
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Tab. č. 4.3 - Výpočet mzdy paní Jarmily Balcerové 

 

POLOŽKA    ČÁSTKA   MD  D  

ZM     9 000,-- 

Příplatek za práci přesčas  2 000,-- 

HM              11 000,--   521  331.3 

SP a ZP za zaměstnance 

SP (6,5 %)       715,--   331.3  336.1 

ZP (4,5 %)       495,--   331.3  336.2 

SP a ZP hrazené zaměstnavatelem 

SP (25 %)    2 750,--   524  336.1 

ZP (9 %)       990,--   524  336.2 

ZD = SHM             14 740,-- 

Zaokrouhlený ZD            14 800,-- 

Daň (15 %)    2 220,-- 

Sleva na poplatníka   2 070,-- 

Daň po slevách      150,-- 

Daňové zvýhodnění   2 234,-- 

Záloha na daň z příjmů ze závislé  

činnosti a funkčních požitků         - 2 084,--   342.3  331.3 

ČM              11 874,-- 

Částka k výplatě z BÚ           11 874,--   331.3  221 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na podkladě interních informací společnosti XYZ, spol. s r.o. 

 

Paní Jarmila Balcerová pracuje ve společnosti XYZ, spol. s r.o. jako uklízečka a její HM 

činila v měsíci dubnu 11 000 Kč. Celková částka pojistného za zaměstnance odpovídala výši 

1 210 Kč a v měsíci květnu jí byla na BÚ připsána mzda ve výši 11 874 Kč.  
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Tab. č. 4.4 - Výpočet mzdy pana Michala Světlého 

 

POLOŽKA    ČÁSTKA   MD  D  

ZM     15 000,-- 

Osobní ohodnocení     3 500,-- 

Příplatky za práci v sobotu a neděli      875,-- 

HM     19 375,--   521  331.4 

SP a ZP za zaměstnance 

SP (6,5 %)      1 260,--   331.4  336.1 

ZP (4,5 %)         872,--   331.4  336.2 

SP a ZP hrazené zaměstnavatelem 

SP (25 %)      4 844,--   524  336.1 

ZP (9 %)      1 744,--   524  336.2 

ZD = SHM    25 963,-- 

Zaokrouhlený ZD   26 000,-- 

Daň (15 %)      3 900,-- 

Sleva na poplatníka     2 070,-- 

Sleva na invalidní důchod       210,-- 

Daň po slevách     1 620,-- 

Daňové zvýhodnění     3 351,-- 

Záloha na daň z příjmů ze závislé  

činnosti a funkčních požitků - 1 731,--   342.4  331.4 

ČM     18 974,--    

Částka k výplatě z BÚ  18 974,--   331.4  221 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních informací společnosti XYZ, spol. s r.o. 

 

Zaměstnanec pan Michal Světlý měl v měsíci dubnu HM ve výši 19 375 Kč. Celková výše 

pojistného za zaměstnance činila za měsíc duben 2 132 Kč. V měsíci květnu mu byla na BÚ 

vyplacena mzda ve výši 18 974 Kč.   
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Tab. č. 4.5 - Výpočet mzdy pana Lukáše Haase 

 

POLOŽKA    ČÁSTKA   MD  D  

ZM     20 000,--      

Firemní vozidlo    10 000,-- 

HM     30 000,--   521  331.5 

SP a ZP za zaměstnance 

SP (6,5 %)      1 950,--   331.5  336.1 

ZP (4,5 %)      1 350,--   331.5  336.2 

SP a ZP hrazené zaměstnavatelem 

SP (25 %)      7 500,--   524  336.1 

ZP (9 %)      2 700,--   524  336.2 

ZD = SHM    40 200,-- 

Zaokrouhlený ZD   40 200,-- 

Daň (15 %)      6 030,-- 

Sleva na poplatníka     2 070,-- 

Daň po slevách     3 960,-- 

Daňové zvýhodnění            0,-- 

Záloha na daň z příjmů ze závislé  

činnosti a funkčních požitků   3 960,--   331.5  342.5 

ČM     22 740,-- 

Částka k výplatě z BÚ  22 740,--   331.5  221 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních informací společnosti XYZ, spol. s r.o. 
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   Zde byl na náhodně vybraném zaměstnanci panu Lukáši Haasovi znázorněn výpočet 

ročního zúčtování daně. Jeho roční HM činí 400 000 Kč, záloha na daň činí 80 400 Kč           

a po odečtu slev bylo dosaženo částky 46 624 Kč zálohy na daň po slevách.  

                         

Tab. č. 4.6 - Roční zúčtování daně zaměstnance Lukáše Haase 

MĚSÍC HM 11% 34 % SHM ZND SLEVA DZ 

ZÁLOHA 

PO 

SLEVÁCH 

1. 30 000 3 300 10 200 40 200 6 030 2 070 - 3 960 

2. 40 000 4 400 13 600 53 600 8 040 2 070 - 5 970 

3. 30 000 3 300 10 200 40 200 6 030 2 070 - 3 960 

4. 30 000 3 300 10 200 40 200 6 030 2 070 - 3 960 

5. 40 000 4 400 13 600 53 600 8 040 2 070 1 117 4 853 

6. 30 000 3 300 10 200 40 200 6 030 2 070 1 117 2 843 

7. 30 000 3 300 10 200 40 200 6 030 2 070 1 117 2 843 

8. 40 000 4 400 13 600 53 600 8 040 2 070 1 117 4 853 

9. 30 000 3 300 10 200 40 200 6 030 2 070 1 117 2 843 

10. 30 000 3 300 10 200 40 200 6 030 2 070 1 117 2 843 

11. 40 000 4 400 13 600 53 600 8 040 2 070 1 117 4 853 

12. 30 000 3 300 10 200 40 200 6 030 2 070 1 117 2 843 

SUMA 400 000       46 624 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

HM = 400 000 Kč 

SP (25 %) = 100 000 Kč 

ZP (9 %) = 36 000 Kč 

SHM = 536 000 Kč 

Záloha na daň (15 %) = 80 400 Kč 

Sleva na poplatníka = 24 840 Kč 

Daňové zvýhodnění na dítě = 8 936 Kč 

Záloha na daň po slevách = 46 624 Kč 
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Schéma č. 4.1 – Zaúčtování jednotlivých účetních případů na „T-účty“ za měsíc duben 

 

       331.1 - Riemlová            331.2 - Jadrná 

     

SP    1 365,--   PS  - SP     2 639,--    PS   -  

ZP       945,--   HM         21 000,-- ZP     1 827,--    HM      40 600,-- 

Daň    1 043,--      Daň     3 871,--  

Srážky    2 200,--  Srážky     1 500,-- 

ČKV    15 447,--             ČKV   30 763,-- 

Obrat   21 000,--   Obrat      21 000,--                     Obrat    40 600,--   Obrat   40 600,-- 

KS                 0,--                                                       KS            0,-- 

 

      331.3 – Balcerová            331.4 – Světlý 

 

SP       715,--   PS      - SP     1 260,--    PS  - 

ZP       495,--   HM         11 000,-- ZP        872,--    HM      19 375,-- 

Daň  - 2 084,-- Daň   - 1 731,-- 

ČKV  11 874,-- ČKV   18 974,-- 

Obrat  11 000,--   Obrat     11 000,-- Obrat   19 375,--   Obrat  19 375,-- 

KS           0,-- KS            0,-- 

 

 

      331.5 – Haas     

 

SP    1 950,--   PS      - 

ZP    1 350,--   HM         30 000,-- 

Daň    3 960,-- 

ČKV  22 740,-- 

Obrat  30 000,--   Obrat      30 000,-- 

KS           0,-- 
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   336.1 – Zúčtování s institucí SP    336.2 – Zúčtování s institucí ZP 

 

1.         1 365,--  1.                 945,-- 

               5 250,--           1 890,-- 

2.         2 639,-- 2.              1 827,-- 

   10 150,--           3 654,-- 

3.            715,-- 3.                 495,-- 

       2 750,--              990,-- 

4.         1 260,--               4.                  872,-- 

        4 844,--           1 744,-- 

5.         1 950,-- 5.              1 350,-- 

        7 500,--           2 700,-- 

Obrat  38 423,--   Obrat             0,--                        Obrat   16 467,--   Obrat          0,--  

KS  38 423,-- KS   16 467,-- 

          

            524 – Zákonné SP a ZP            521 – Mzdové náklady 

 

1. SP    5 250,--     1.           21 000,--    

 ZP  1 890,--     2.           40 600,-- 

2. SP 10 150,--     3.           11 000,-- 

 ZP   3 654,--     4.           19 375,--  

3. SP   2 750,--               5.           30 000,--    

 ZP      990,--     Obrat  121 975,--   Obrat          0,-- 

4. SP   4 844,--     KS 121 975,-- 

 ZP   1 744,-- 

5. SP   7 500,-- 

ZP   2 700,--        

Obrat  41 472,--   Obrat             0,--  

KS  41 472,-- 
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                    342.1 – Riemlová             342.2 - Jadrná                          

 

                      Daň  1 043,--            Daň        3 871,-- 

Obrat             0,--   Obrat      1 043,-- Obrat             0,--   Obrat     3 871,-- 

 

         342.3 – Balcerová          342.4 – Světlý            

                          

Daň      2 084,--                Daň         1 731,-- 

Obrat      2 084,--   Obrat              0,-- Obrat      1 731,--   Obrat            0,-- 

 

                    342.5 – Haas                                            379.1 - Riemlová 

                         

                      Daň  3 960,--            Srážky   2 200,-- 

Obrat             0,--   Obrat      3 960,-- Obrat             0,--   Obrat     2 200,-- 

 

                    379.2 – Jadrná                            

 

                      Srážky  1 500,--            

Obrat             0,--   Obrat      1 500,-- 

 

                              221 – Bankovní účty   

 

PS        350 000,--       Výplata mzdy Riemlová   15 447,-- 

       Výplata mzdy Jadrná        30 763,-- 

       Výplata mzdy Balcerová  11 874,-- 

       Výplata mzdy Světlý        18 974,-- 

       Výplata mzdy Haas          22 740,-- 

Obrat                                0,--   Obrat                               99 798,-- 

       KS                                  250 202,-- 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 



 

60 

 

Pro lepší orientaci bylo ve schématu použito analytické členění účtů 331 – Zaměstnanci,     

342 – Ostatní přímé daně a účtu 379 – Jiné závazky, a to dle příjmení zaměstnanců. Dále bylo 

analyticky rozlišeno sociální a zdravotní pojištění.  

4.4 Právní pohled na vývoj daně z příjmů FO  

Prostřednictvím tří částí je znázorněn právní pohled na vývoj daně z příjmů FO          

od roku 2007 s prognózou na rok 2013. V první části jsou obsaženy výpočty daně z příjmů 

FO pro rok 2007, které vycházejí z údajů z tabulky č. 3.2, která je vyobrazena v podkapitole 

3.4 Porovnání SHM s progresivním zdaněním. Prostřední část je věnována výpočtům daně 

z příjmů FO pro rok 2012 a poslední část je zaměřena na prognózu výpočtu daně z příjmů FO 

na rok 2013. Předpokládáme, že slevy na dani v roce 2013 zůstanou stejné jako v roce 2012.  

Výpočty se týkají zaměstnance Michala Světlého, jehož roční základ daně činí 180 000 Kč.  

 

Výpočet daně z příjmů FO v roce 2007: 

ZD = 180 000 Kč 

Daň = 14 544 + [(180 000 – 121 200) x 19 %] 

        = 14 544 + (58 800 x 0,19) 

        = 25 716 Kč 

Daň po slevách = 25 716 – 7200 – 1 500 – 18 000 = - 984 Kč 

 

Výpočet daně z příjmů FO v roce 2012: 

ZD = 180 000 Kč 

SHM = 180 000 x 1,34 = 241 200 Kč 

Daň = 36 180 Kč 

Daň po slevách = 36 180 – 24 840 – 2 520 – 13 404 = - 4 584 Kč 

 

Výpočet daně z příjmů FO s prognózou v roce 2013 

ZD = 180 000 Kč 

Daň = 180 000 x 19 % 

       = 180 000 x 0,19 

       = 34 200 Kč 

Daň po slevách = 34 200 – 24 840 – 2 520 – 13 404 = - 6 564 Kč 
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Zaměstnanec pan Michal Světlý si postupem času výrazně polepšil. Vyplývá to 

z následujících propočtů, kdy v roce 2007 dosáhl daňového bonusu ve výši 984 Kč a v roce 

2012 již jeho daňový bonus činil 4 584 Kč. Pokud dojde k naplnění očekávané reformy          

a v roce 2013 dojde ke zrušení SHM a daň bude počítána ucelenou sazbou 19 %, pan Michal 

Světlý pravděpodobně dosáhne daňového bonusu ve výši 6 564 Kč ročně. Musí být totiž vzaty 

v potaz očekávané změny výše SP a ZP a musí být také zohledněna kupní síla peněz.  

 

Na tomto příkladu bylo dokázáno, že daň z příjmů FO se v průběhu let značně měnila 

a vyvíjela a tyto změny spěly k lepšímu.  

 

Na základě praktické části jsem dospěla ke zjištění, že firma má velmi dobré postavení 

na trhu. Obchoduje nejen v tuzemsku, ale spolupracuje také s odběrateli a dodavateli sídlícími 

v zahraničí. Zaměstnanci firmy jsou ohodnocování přiměřeně dle vykonávané funkce             

a společnost XYZ, spol s r.o. jim ke mzdám poskytuje i řadu benefitů. Se všemi zaměstnanci 

je uzavřena pracovní smlouva na dobu neurčitou, a proto se nemusejí obávat neočekávané 

ztráty zaměstnání.  
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5 Závěr 

Bakalářská práce je rozdělena na tři stěžejní části. První část byla zaměřena               

na  objasnění základních pojmů. Ve druhé části došlo k porovnání SHM s progresí, byl 

rozebrán mzdový list a evidenční list důchodového pojištění a také zde byla část věnována 

náplni práce mzdové účetní. Cílem bylo podrobně rozebrat jednotlivé složky mzdy, pomocí 

schémat znázornit výpočty a účtování. Třetí část byla věnována výpočtům mezd v konkrétní 

firmě. Na příkladech byla prakticky ukázána aplikace slev na daň z příjmů fyzických osob, 

byly provedeny výpočty zdravotního i sociálního pojištění zaměstnanců i zaměstnavatele.  

 

V závěru své práce bych chtěla podotknout, že mzdová problematika je velmi rozsáhlé 

téma a neustále u ní dochází ke změnám v legislativní úpravě. Mezi důležité změny v průběhu 

let, které ovlivnily každého zaměstnance v pracovním poměru či každou osobu samostatně 

výdělečně činnou, patří např.: změna v oblasti zdanění příjmů fyzických osob, kdy se od 

progresivního zdanění přešlo ke zdanění lineárnímu s jedinou sazbou daně, která činí 15 %    

ze superhrubé mzdy. Další změna ovlivnila především podnikatelské subjekty, došlo              

ke snížení sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem z 26 % na 25 % a snížení 

sociálního pojištění zaměstnanců z 8 % na 6,5 %. Nutností tedy je sledovat proměnlivost 

zákonů, norem či právních předpisů.  

 

Zaměstnavatel musí svým zaměstnancům platit mzdu. Tyto částky jsou pro něj 

nákladem spolu s odváděným sociálním a zdravotním pojištěním za své zaměstnance. 

Zaměstnavatel tudíž neplatí pouze mzdu, ale také povinné odvody, které logicky pracovní sílu 

prodražují.  

 

V současné době se projednává návrh na zrušení superhrubé mzdy. Výše zálohy         

na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti by se měla počítat z hrubé mzdy                 

a výsledkem má být, že nebude docházet k umělému navýšení zaměstnancova základu         

pro výpočet daně. Tato změna by měla nabýt účinnosti začátkem roku 2013. Sazba daně by 

měla narůst o 4 %, tedy z 15 % na 19 %. Zdravotní pojištění se také navýší a to ze 4,5 %       

na 6,5 %. Výše sociálního pojištění zůstane na stejné procentuální úrovni.  

 



 

63 

 

Cílem bakalářské práce bylo, aby pomohla mnoha lidem, aby jako návod sloužila 

začínajícím mzdovým účetním nebo lidem, kteří se chtějí orientovat ve své výplatní listině či 

v komplexní mzdové problematice. Cílem bylo také provedení výpočtů a účtování mezd         

v konkrétní společnosti, abychom si dokázali představit, jak to ve velkých společnostech 

funguje v praxi. V dnešní době mzdové účetní používají účetní softwary a práce se jim tím 

značně zjednodušuje. Práce je méně náročná, softwary poskytují velké usnadnění. Cílem této 

bakalářské práce bylo komplexně rozebrat mzdy v praxi.  
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BÚ     Bankovní účet 

FO     Fyzická osoba 

FÚ     Finanční úřad 

ZP     Zákoník práce 

HM     Hrubá mzda 

ZODP     Zákon o dani z příjmů 

ZTP/P     Zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce 

ZM     Základní mzda 

SHM     Superhrubá mzda 

MD     Strana pro účtování MÁ DÁTI 

D     Strana pro účtování DAL 

Inst.     Instituce 

Poj.     Pojištění 

SP     Sociální pojištění 

ZP     Zdravotní pojištění 

ZD     Základ daně 

ZZD     Zaokrouhlený základ daně 

ČM     Čistá mzda 

Spol s r.o.    Společnost s ručením omezeným 

ZND     Záloha na daň 

DZ     Daňové zvýhodnění 

PS     Počáteční stav 

ČKV     Částka k výplatě 

KS     Konečný stav 
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