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 1 Úvod 

 

 Diplomová práce řeší problematiku mzdových systémů v České republice, Slovenské 

republice a Polsku. Při výběru tématu diplomové práce jsem byla významně ovlivněna 

současnou pracovní pozici mzdové účetní. Mzdové účetnictví je jedna z nejobsáhlejších a 

zároveň nejobtížnějších oblastí účetnictví jako celku. Díky neustálým legislativním změnám 

vyžaduje důkladné sebevzdělávání. Ze zkušenosti je známo, co vše problematika mezd 

obnáší, proto bylo pro mne výzvou dozvědět se při zpracování této práce nové informace a 

zajímavosti z tohoto oboru.  

 Mzda je odměnou za práci v pracovně právním vztahu uzavřeném mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem. Na jedné straně je prostředkem k uspokojování potřeb zaměstnanců a také 

jejich rodin, na druhé straně je významnou nákladovou položkou zaměstnavatele a nástrojem 

k dosažení jeho podnikatelských záměrů. Proces odměňování výrazně ovlivňuje obchodní a 

ekonomickou situaci každého podnikatelského subjektu, stejně jako sociální situaci 

zaměstnance. Každý podnikatelský subjekt se snaží udržet mzdové náklady na možná co 

nejnižší úrovni, naproti tomu zaměstnanec usiluje o co nejvyšší odměnu za práci, aby byla pro 

něj motivující k vyššímu výkonu práce. 

 Pro zaměstnavatele je výchozím údajem pro kalkulaci mzdy pojem hrubá či základní 

mzda, naopak pro zaměstnance je žádanějším údajem mzda čistá. Údaje o způsobu kalkulace 

zmiňované čisté mzdy můžeme hojně najít jak v různých literaturách, tak si tyto informace 

můžeme nastudovat z internetových zdrojů. Ale kupříkladu srovnání těchto výstupů v rámci 

různých zemí již nalezneme méně často. Proto je cílem této diplomové práce zmapování 

problematiky mezd v rámci České republiky a její srovnání s vybranými zeměmi Evropské 

unie.  

 Po všeobecném úvodu je první stěžejní kapitola zaměřená na mzdový systém v České 

republice, na jeho obecnou definici, právní úpravu mezd, definici mzdy, základní mzdu 

včetně složek mzdy a náhrad mzdy. Je zde popsán a graficky znázorněn vývoj minimální a 

průměrné mzdy od roku 2008 až po současnost. Vymezená je osobní a mzdovou agenda, která 

je nezbytná při vzniku pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Dále jsou 

popsány povinnosti zaměstnavatele vůči úřadům, zdravotním pojišťovnám, okresní správě 

sociálního zabezpečení a finančnímu úřadu.  
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 Druhá stěžejní kapitola se zabývá mzdovým systémem ve vybraných zemích, a to 

v rámci Slovenské republiky a Polska. S využitím metody analýzy a popisu je tato část 

diplomové práce zaměřena na mzdové systémy těchto zemí, jejich právní úpravou mezd, 

povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům, daňového zatížení příjmů, odvodům 

zaměstnavatele ve srovnání s Českou republikou.  

 Kapitola nazvaná Praktické aplikace již na konkrétních příkladech použitím metody 

komparace popisuje rozdíly v systému kalkulace čisté mzdy ve výše jmenovaných zemích, 

analyzuje daňové zatížení těchto státu a v neposlední řadě je názorně vidět výsledná výše čisté 

mzdy. Použitá metoda komparace je názorně zobrazena v různých typech grafů. 

,,Práce vychází z právního stavu ke dni 1.1.2013“. Je rozdělena do 3 stěžejních kapitol. 

 Mzdový systém v České republice 

 Komparace mzdových systému ve vybraných zemích  

 Praktické aplikace 
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 2 Mzdový systém v České republice 

 

 2.1 Pojetí mzdového systému 

 

 Mzdový systém je souhrn podmínek, podle nichž zaměstnavatel poskytuje mzdu 

zaměstnancům. Je nástrojem rozdělování prostředků na mzdy, mechanismem regulace 

personálních výdajů (nákladů), případně prostředkem ochrany zaměstnanců ve mzdové 

oblasti. Jeho hlavním úkolem je získání, udržení a motivování kvalifikovaných, schopných a 

odpovědných zaměstnanců. Podnikatelský subjekt se snaží o dosahování maximálního zisku, 

výnosy z jeho činnosti musí převýšit vynaložené náklady. Mzdy jsou nákladovou položkou a 

představuji pro podnik odměnu výrobního faktoru práce. Snahou každého podnikatelského 

subjektu je udržet mzdové náklady na co možná nejnižší úrovni. Správně zvolený mzdový 

systém vede nejen k získávání a udržení kvalifikovaných zaměstnanců, ale i celkově 

k efektivnímu fungování společnosti.  

 Podmínkami pro poskytování mezd jsou především ukazatele, podle nichž 

zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci mzdu, způsob jejich sledování, vyhodnocování jejich 

plnění a peněžité částky, způsob jejich navyšování nebo snižování podle plnění mzdových 

ukazatelů. Součástí mzdových podmínek mohou být další hmotné a nehmotné faktory uvnitř 

organizace, ale také mimo ni. [5] Mezi vlivy, které jsou významné při stanovení podmínek 

odměňování zaměstnanců patří: možnosti kariérního růstu, jistota zaměstnání, poměry na trhu 

práce, sounáležitost s vývojem organizace, samostatnost v rozhodování pracovní doby a doby 

volna, stabilita sociálního smíru a další. Tvorbu mzdového systému členíme do několika 

samostatných fází: 

 volba ukazatelů pro poskytování mzdy, 

 stanovení váhového poměru mezi jednotlivými mzdovými hledisky, 

 odstupňování jednotlivých zvolených mzdových hledisek, 

 stanovení hodnoty jednotlivých stupňů, do kterých byla mzdová hlediska rozčleněná, 

 stanovení a stupňování mzdových sazeb pro jednotlivá hlediska a stupně, 

 stanovení podmínek pro vyhodnocování plnění ukazatelů a poskytování mzdy, 

mzdových forem, 

 stanovení podmínek pro vyhodnocování plnění ukazatelů a poskytování mzdy. 
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Kvalita procesu tvorby mzdového systému a jeho účinnost je závislá na komplexnosti poznání 

všech procesů a vazeb, na jasných zásadách odměňování a na jejich formulaci v ustanovení 

příslušných vnitřních mzdových forem. [5] 

 ,,Mzdou se rozumí peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) 

poskytovaná zaměstnavatelem za práci, a to podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, 

podle obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních 

výsledků.“
1
  

 Ke mzdě se počítají všechny odměny vyplacené podle pracovního výkonu (časové 

mzdy, platy, prémie, výkonové mzdy, příplatky ke mzdám, honoráře, provize). Nelze však do 

ní zahrnout plnění, které nemá ve smyslu zákona povahu mzdy, např. náhrady mzdy, 

odstupné, cestovní náhrady, výnosy ze zaměstnaneckých akcií, odměny za pracovní 

pohotovost, zejména plnění věrnostní a stabilizační povahy. Mzda je především sjednaná 

v pracovní smlouvě, v kolektivní smlouvě nebo jiné individuální smlouvě, popř. ji 

zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem. Musí být sjednána písemně před výkonem práce.  

 Pro zaměstnance je mzda odměnou za práci a je jedním z nejdůležitějších faktorů, 

které je motivují k podávání výkonu. Mzda musí být z pohledu zaměstnance dostatečně 

vysoká, aby se stala účinným podnětem k podávání co nejvyššího výkonu. Měla by odrážet 

skutečnou hodnotu práce, aby byla zaměstnanci vnímána jako spravedlivá a sloužit jako 

motivační faktor k dosažení lepších výsledků zaměstnanců. [5]  

 Plat je peněžité plnění poskytované zaměstnanci státu, územních samosprávných 

celků, státních fondů, příspěvkových organizací a školských zařízení. Plat se poskytuje podle 

obtížnosti pracovních podmínek, podle odpovědnosti, namáhavosti práce a dosahování 

pracovních výsledků. Způsob odměňování je u obou okruhů zaměstnavatelů rozdílný, proto je 

třeba dbát na správné ustanovení zákoníku práce. Zákon přikazuje, aby za práci stejné 

hodnoty příslušel všem zaměstnancům stejný plat. Zároveň jako u mzdy platí, že výše platu 

nesmí být nižší než minimální mzda.
2
 Konkrétní výši platu určuje zařazení zaměstnance 

do platového tarifu, který se skládá z: 

 platové třídy – zařazení podle charakteru vykonávané práce, 

 platového stupně – zařazení podle délky dosažené praxe. 

Celkem existuje 16 platových tříd a 12 platových stupňů. 

                                                           
1 Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, § 4 
2 Minimální mzda = 8 000 Kč, nebo 48,10 Kč/hod.,platná k 1.1.2013 
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 Za práci konanou na základě dohod mimo pracovní poměr přísluší zaměstnanci 

odměna za práci. Jsou to dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. 

 

 2.2  Pracovněprávní pohled na mzdy v České republice 

 

 Právní úpravou mezd v České republice se zabývá řada právních předpisů, zákonů, 

vyhlášek a nařízení. Základním právním předpisem, který stanoví práva zaměstnance na 

spravedlivou odměnu, je zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku a zákon 

č.143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých 

dalších organizacích a orgánech.  Další zákony a navazující právní předpisy, které se zabývají 

úpravou pracovněprávních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem budou následovat 

v jednotlivých kapitolách této práce. 

 

  Minimální a zaručená mzda 

 

 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním 

vztahu, kterou je povinen zaměstnavatel poskytovat zaměstnanci za vykonanou práci. 

V České republice byla minimální mzda poprvé zavedena v roce 1991. Minimální mzdu 

nařizuje zákoník práce a její výši stanovuje vláda. Výraznější zvýšení bylo naposledy 

provedeno v roce 2006. Zatímco životní náklady rostou, minimální mzda zůstává na osmi 

tisících měsíčně. V porovnání s ostatními zeměmi je v České republice nízká, což lze hodnotit 

pozitivně. Minimální mzda je zásah do trhu práce a zvyšuje nezaměstnanost. Pokud je 

stanovena příliš nízko, ztrácí svou motivační funkci. V opačném případě, pokud je stanovena 

vysoko, může vyvolat nárůst šedé ekonomiky. V roce 2013 se minimální mzda nezvýšila.  

Základní sazba minimální mzdy činí 8 000 Kč/měsíčně, nebo 48,10 Kč/hodina. V nařízení 

vlády je minimální hodinová mzda uvedena vždy ve vztahu ke stanovené pracovní době 

v rozsahu 40 hodin týdně. Jestliže zaměstnanec pracuje v jiné než 40hodinové týdenní 

pracovní době, pak je nutné minimální hodinovou mzdu upravit. Nedosáhne-li mzda 

zaměstnance v kalendářním měsíci výše minimální mzdy, náleží zaměstnanci doplatek do 

minimální mzdy.  
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Do minimální mzdy se pro tento účel nezahrnují zvláštní příplatky: 

 mzda za práci přesčas včetně příplatku, 

 příplatek za práci v noci a ve ztíženém pracovním prostředí, 

 příplatek za práci ve svátek, 

 příplatek za práci v sobotu a neděli, 

 odměna za pracovní pohotovost. 

V podnikatelské sféře představuje minimální mzda pouze právní omezení zaměstnavatelů, u 

nichž je mzda sjednaná v kolektivní smlouvě. [4] Zaměstnavatele odměňující své 

zaměstnance platem jsou omezení ještě více, musí respektovat nejnižší úroveň zaručené 

mzdy, která je popsána v následujícím odstavci. 

 Zaručená mzda je mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle 

zákoníku práce, smlouvy, vnitřního předpisu nebo mzdového výměru. Nejnižší úroveň 

zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednaná 

v kolektivní smlouvě, stanoví vláda nařízením zpravidla s účinností od počátku kalendářního 

roku s přihlédnutím k vývoji mezd. Nejnižší úrovně zaručené mzdy nahradily dřívější 

minimální mzdové tarify. Ty se do roku 2006 vztahovaly jen na odměňování mzdou u 

zaměstnavatelů, u kterých nebyla mzda sjednána v kolektivní smlouvě. Na rozdíl od toho se 

nejnižší úrovně zaručené mzdy vztahují na zaměstnance. Nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou 

stanoveny v nařízení vlády. Úrovně zaručené mzdy se stanoví diferencovaně podle složitosti, 

odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce do 8 skupin. Nejnižší úrovně zaručené mzdy   

pro týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

 Tab. 2.1 Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro týdenní pracovní dobu  

Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy k platné k 1.1.2013 

V Kč za hodinu V Kč za měsíc  

1. 48,10   8 000 

2. 53,10   8 900 

3. 58,60   9 800 

4. 64,70 10 800 

5. 71,50 12 000 

6. 78,90 13 200 

7. 87,10 14 600 

8. 96,20 16 100 

Zdroj: ŠUBRT, Bořivoj a kol. Abeceda mzdové účetní 2013. 23. vyd. Olomouc: ANAG, 2013. 573 s. ISBN 978-80-7263-    

800-0., str.565 
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Absolutně nejnižší úroveň zaručené mzdy, uvedené v první skupině prací je rovna minimální 

mzdě. V osmé (nejvyšší) skupině prací činí pro rok 2013, částku 16 100 Kč za měsíc a 96,20 

Kč za hodinu stejně jako v letech 2007 až 2012. Rozdíl mezi osmou a první skupinou musí 

činit nejméně 2násobek.  

Pro zaměstnance odměňované mzdou jsou obecné charakteristiky skupin práci uvedeny 

v příloze NVMMz.
3
  

 Obecné charakteristiky skupin práci 

  1. skupina prací:  

 Manipulační práce s jednoduchými pomůckami, předměty a nástroji bez vazeb na další 

procesy. Činnosti včetně prací s případným jednostranným zatížením při mírně zhoršených 

pracovních podmínkách a s případným rizikem pracovního úrazu. 

 

  2. skupina prací: 

 Stejnorodé práce s rámcovým zadáním a s přesně vymezenými výstupy s logickým 

uspořádáním a s dílčími vazbami na jiné celky. Práce předpokládající jednoduché pracovní 

vztahy s možnosti volby jiného postupu. 

  

 3. skupina prací:  

 Různorodé, rámcově vymezené práce se zadáním podle obvyklých postupů, se 

stanovenými výstupy, postupy a vazbami na další odborné práce. Koordinace prací v 

proměnlivých skupinách. Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů 

a značná smyslová náročnost.  

 

 4. skupina prací: 

 Odborné specializované práce konané s ucelenými samostatnými systémy, s 

případným členěním na dílčí subsystémy a s vazbami na další systémy. Usměrňování a 

koordinace jednoduchých odborných prací. Psychická námaha vyplývající ze samostatného 

řešení úkolů. Nároky na aplikační schopnosti, na logické myšlení a určitou představivost.  

 

 

 
 

                                                           
3NVMMz – nařízení vlády č. 567/2006Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého    

pracovního prostředí, ve znění nařizení vlády č.249/2007 Sb., č.452/2009 Sb. A nařízení vlády č. 246/2012 Sb. 
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 5. skupina prací: 

 Odborné specializované práce, ve kterých je předmětem komplexní samostatný systém 

nebo nejsložitější samostatné celky. Koordinace a usměrňování odborných prací.  

Zvýšená psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení soustavy úkolů. Práce 

s vysokými nároky na paměť, flexibilitu, nervovou soustavu, schopnosti analýzy a syntézy.  

 6. skupina prací:  

 

 Systémové práce, jejichž předmětem činnosti jsou dílčí obory činností se širokou 

působností. Práce je spojená se značnou psychickou námahou vyplývající z velké složitosti 

kognitivních procesů a vyššího stupně abstraktního myšlení, představivosti a z nutnosti 

rozhodování podle různých kriterií. 

 

 7. skupina prací: 

 

 Specializované práce, jejichž předmětem činnosti je soubor oborů nebo obor s 

rozsáhlou vnitřní strukturou a vnějšími vazbami. Komplexní koordinace a usměrňování 

systémových prací. Vysoká psychická námaha, která vyžaduje vysoké nároky na tvůrčí 

myšlení. 

 

 8. skupina prací: 

 

 Tvůrčí systémové práce, kdy předmětem jsou nejnáročnější obory nebo nejnáročnější 

obory zásadního významu. Činnosti s nespecifikovanými vstupy, kde jsou předmětem 

jednotlivé vědní obory a disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější systémy. Velmi vysoká 

psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení v abstraktní rovině. [7] 

 

 2.3 Mzda a mzdové formy 

 

 Mzda může nabývat různých forem.  V rámci organizace mohou být také tvořeny 

různé mzdové systémy, které se sjednávají v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním mzdovém 

předpisu. V praxi se však často setkáváme s tím, že mzdové systémy nejsou používány, 

protože mzdy jsou sjednány v pracovní smlouvě. Mzdová politika úzce souvisí s tvorbou 

mzdových systému, protože vhodně zvolená mzdová forma může být dobrým motivačním 

prvkem v pracovním procesu. V mzdovém systému lze stanovit: 
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 pevné tarify nebo tarify v rámci rozpětí, 

 z hlediska času hodinové nebo měsíční tarify, 

 z hlediska náročnosti a odpovědnosti práce různý počet tarifních stupňů. 

 

Důležitým nástrojem pro zařazování prací vykonávaných zaměstnanci pro určitého 

zaměstnavatele je katalog práci a funkcí. Je nástrojem pro rozlišení stupně složitosti, 

odpovědnosti a namáhavosti práce ve veřejných službách a správě do 1.10.2010. 
4
 Pro ostatní 

zaměstnavatele je  návodem pro správné posouzení náročnosti dané činnosti. 

Mzdové systémy ani mzdové formy nejsou závazné. Sjednávají se zpravidla v kolektivní 

smlouvě nebo jsou zakotveny ve vnitřním mzdovém předpisu.  

 Mzda je příjmem, který dostává zaměstnanec za vykonanou práci. Za složky mzdy lze 

považovat základní mzdu, prémie, osobní ohodnocení, naturální mzdu a další příplatky a 

doplatky. 

           

 Formy mzdy  

 

 V běžném životě se můžeme setkat s různými formami základní mzdy. Jde především 

o časovou mzdu, úkolovou, podílovou, provizní, osobní mzdu a další příplatkové mzdy a 

odměny. Formy základní mzdy jsou popsány v  následujících bodech. Ani jedna z těchto 

mezd nesmí být stanovena pod hranici minimální mzdy.  

 

 Mzdové formy:  

 časová mzda – používá se u profesí, kde nelze změřit výsledek práce a použití jiné 

mzdové formy by bylo příliš nákladné nebo administrativně náročné. Mzda nebo část 

mzdy podle odpracovaného času se stanoví jako součin mzdové sazby a 

odpracovaného času za určité období, 

 úkolová mzda – mzdová forma, která je závislá na výkonu pracovníka. Stanoví se jako 

součin úkolové sazby a skutečného výkonu. Tato mzdová forma je motivující pro 

zaměstnance v případě, že jsou ve firmě kvalitně nastaveny výkonové normy a 

evidence rozsahu a kvality práce, 

 podílová mzda – mzda nebo část mzdy, která je stanovená z určitého množství, je 

součinem příslušného hodnotového ukazatele (obratu, tržeb, zisku apod.) a podílové 

sazby v procentech,  

                                                           
4
  nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. 
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 provizní mzda – vyjádřena jako procento z realizovaných zakázek, obchodů a 

množství získaných klientů, 

 osobní mzda -  uplatňuje se u odborníků, kteří mají vysokou míru odpovědnosti, 

 obligatorní příplatkové mzdy (např. příplatek za práci v noci, příplatek za práci 

přesčas, příplatek za práci v sobotu a v neděli), 

 fakultativní příplatkové mzdy (příplatek za vedení, příplatek za zastupování atd.), 

 odměny pravidelné nebo mimořádné, 

 prémie a další odměny.[5] 

 

 Osobní ohodnocení  

 

 Slouží k ocenění dlouhodobých velmi dobrých pracovních výsledků nebo 

nadstandardní výkonnosti zaměstnance. Vyjadřuje kvalitu práce určitého zaměstnance, který 

plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní, nebo je vynikajícím všeobecně uznávaným 

odborníkem. Je nenárokovou složkou platu. Výši osobního příplatku určuje v platovém 

výměru zaměstnavatel. Nelze vyloučit jeho snížení nebo odebrání z důvodu nedostatku 

prostředku na platy. Tato skutečnost vyplývá z primárně fakultativní povahy příplatku. [2]  

Důvodem k snížení nebo odebrání osobního příplatku může být také porušení pracovní kázně.  

 

 Prémie 

 

 Prémie představují pohyblivou složku mzdy. Jedná se o částky za splnění předem 

stanovených měřitelných ukazatelů práce – produktivity, kvality, hospodárnosti a dodržení 

termínu. V případech nesplnění stanovených kritérii vzniká možnost odebrání nebo nepřiznání 

této složky mzdy. 

  

 2.4 Mzdová zvýhodnění 

 

 Pojem základní mzda byl definován v předcházející kapitole 2.1. K základní mzdě 

zaměstnancům přísluší za výkon práce ve výjimečných případech zvláštní příplatky. Na 

příplatky vzniká zaměstnancům právo přímo ze zákona, které upravuje zákoník práce a 

prováděcí nařízení vlády. Mezi tyto výjimečné případy patří práce přesčas, náhrada mzdy ve 
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svátek, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, příplatek za práci v noci, příplatek 

za práci v sobotu a neděli, náhrada mzdy při překážkách v práci a další. 

 Příplatek za práci přesčas  

 Koná-li zaměstnanec práci přesčas, přísluší mu dosažená mzda a příplatek nejméně ve 

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

čerpání náhradního volna. Při poskytnutí náhradního volna dochází ke kompenzaci mzdového 

nároku pracovním volnem. Náhradní volno musí být poskytnuto do 3 měsíců po vykování 

práce, nedohodli se zaměstnavatel se zaměstnancem jinak. Jestliže se zaměstnavatel nedohodl 

na poskytnutí náhradního volna, musí zaměstnanci poskytnout finanční plnění. Maximální 

rozsah práce přesčas je v kalendářním roce nejvýše 150 hodin ročně. Do roku 2011 bylo 

možné ujednání učinit jen u vedoucích pracovníků. Od 1.1.2012 lze sjednat tuto možnost na 

řadové zaměstnance. U vedoucích zaměstnanců je nyní možné sjednat, že mají ve mzdě 

přihlédnuto k možné práci přesčas (až v průměru 8 hodin týdně, může jít až o 208 hodin za 

půl roku či 416 hodin cca za rok). Takovéto ujednání není vhodné při odměňování hodinovou 

mzdou. Ve všech případech musí být odpracovaná doba práce přesčas řádně evidována. [2]  

 

 Příplatek za práci v sobotu a neděli  

 Při práci v sobotu a neděli přísluší zaměstnanci příplatek k dosažené mzdě ve výši 

nejméně 10 % z průměrného výdělku za každou hodinu práce v uvedené dny. V kolektivní 

smlouvě lze sjednat i nižší výši příplatku, případně sjednat i jiný způsob jeho určení (např. 

v korunové výši). Sobota a neděle jsou kalendářní dny, a proto se posuzují od 0.00 hodin do 

24.00 hodin. V kolektivní smlouvě lze sjednat jinou výši příplatku a nově od 1.1.2012 tak 

může postupovat každý zaměstnavatel, jestliže stanoví vnitřním předpisem výši tohoto 

příplatku. [2] 

 Příplatek za práci ve svátek  

 Na rozdíl od práce přesčas přísluší zaměstnanci na prvním místě náhradní volno 

v rozsahu práce konané ve svátek. Za dobu čerpání tohoto náhradního volna mají zaměstnanci 

nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Zaměstnavatel se může se 

zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku. Nejméně ve výši průměrného výdělku ve 

výši 100 % namísto náhradního volna. Připadne-li svátek na obvyklý pracovní den 

zaměstnance a zaměstnanec v důsledku svátku nebude pracovat, přísluší mu náhrada mzdy ve 
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výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu. U zaměstnanců s měsíční mzdou, která je 

nejběžnější, se v praxi zpravidla nekrátí. 

 Příplatek za práci v noci 

 Podle zákoníku práce je práce konaná od 22. hodiny do  6.hodiny považována za práci    

v noci. Za takovouto práci přísluší zaměstnanci příplatek ve výši nejméně 10 % průměrného 

hodinového výdělku.
5
 V kolektivní smlouvě lze sjednat i nižší výši příplatku, případně sjednat 

i jiný způsob určení příplatku, tj. v pevné korunové výši nebo paušálem. Nově od 1.1.2012 tak 

může postupovat každý zaměstnavatel , pokud stanoví vnitřním předpisem jinou výši tohoto 

příplatku.   

 Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí 

 K dosažené mzdě přísluší příplatek ve výši nejméně 10 % základní sazby minimální 

mzdy. To znamená i pro rok 2013 nejméně 4,81 Kč za hodinu. Vymezení ztíženého 

pracovního prostředí je uvedeno v nařízení vlády.
6
 Ztěžující vlivy jsou vyjmenovány 

s odkazem na příslušnou právní úpravu, která se týká ochrany zdraví zaměstnanců při práci a 

ochrany veřejného zdraví. Pokud zaměstnanec pracuje současně pod více ztěžujícími vlivy, 

poskytuje se mu příplatek v uvedené výši za každý takový vliv. 

 

 2.5  Náhrady mzdy při překážkách v práci 

 

 Překážky v práci jsou právní skutečnosti – právní události, které brání zaměstnanci v 

konání prací podle jeho smluvního vztahu se zaměstnavatelem. Jedná se o události, při nichž 

má zaměstnanec nárok na pracovní volno, aniž by si musel čerpat dovolenou. Na rozdíl od 

dovolené musí být vždy dán důvod takového zproštění výkonu pracovních povinností 

zaměstnance. V určitých případech také vzniká právo na náhradu mzdy za neodpracovanou 

dobu nebo na hmotné zabezpečení podle předpisů nemocenského pojištění. 

V pracovněprávním poměru rozlišujeme překážky na straně zaměstnance a překážky na straně 

zaměstnavatele.  

                                                           
5 Průměrný hodinový výdělek = hrubá mzda : počet skutečně odpracovaných hodin 
6 Nařízení vlády č.567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního     

prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb., č. 

452/2009 Sb. a nařízení vlády č. 246/2012 Sb. 
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Překážky na straně zaměstnance zahrnují tyto důležité osobní překážky, lze je rozdělit do pěti 

skupin: 

 pracovní neschopnost, karanténa, ošetřování člena rodiny, 

 mateřská dovolená, rodičovská dovolená, 

 osobní překážky (ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení, svatba, narození 

dítěte, úmrtí rodinného příslušníka), 

 překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia, 

 jiné důležité překážky v práci. 

 

 Pro přehlednost jsou uvedeny alespoň ty nejčastější vyskytující se překážky (náhrada 

mzdy při pracovní  neschopnosti, ošetřování člena rodiny a příspěvek v mateřství). 

 Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti – pokud zaměstnanec onemocní a lékař 

mu vystaví „neschopenku“ (v zákonné terminologii bude uznán dočasně práce neschopným). 

Zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy přímo od zaměstnavatele. Pro rok 2013 je to 

v období prvních 21 kalendářních dnů. V případě delší pracovní neschopnosti mu přísluší 

nemocenské dávky vyplácené ze systému sociálního pojištění. 

 Ošetřování člena rodiny -  na ošetřovné má nárok zaměstnanec, pokud nemůže 

vykonávat pracovní povinnosti kvůli tomu, že ošetřuje nemocného člena rodiny. Výše 

ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího 

základu
7
 za kalendářní den. 

 Peněžitá pomoc v mateřství – náleží zaměstnankyni, která je matkou dítěte. 

Nahrazuje matce ušlý příjem za dobu mateřské dovolené . Nejdříve lze peněžitou pomoc v 

mateřství čerpat osm týdnů před porodem. Žena, která porodila jedno dítě, může na 

mateřské zůstat 28 týdnů, pokud porodila více dětí najednou, je mateřská dlouhá 37 

týdnů. Peněžitá pomoc v mateřství se počítá za kalendářní den a činí 70 % denního 

vyměřovacího základu.
8
 

 Náhrada mzdy náleží zaměstnanci i v případě překážky v práci ze strany 

zaměstnavatele. 

 

                                                           
7 Průměrný denní příjem za posledních 12 měsíců 
8
 Zjišťuje se ke dni nástupu na mateřskou 
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Překážky na straně zaměstnavatele zahrnují: 

 

 přerušení práce a prostoje způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy (pokud není 

zaměstnanec převeden na jinou práci, přísluší mu v době prostoje náhrada mzdy ve 

výši nejméně 80% průměrného výdělku a jde-li o přerušení způsobené povětrnostními 

vlivy, náhrada činí 60 % průměrného výdělku), 

 zaměstnavatel nepřiděluje žádnou práci z důvodu nízkého odbytu jeho výrobků, 

v tomto případě náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Jedná-li se o 

dočasné omezení odbytu, lze výši upravit dohodou nebo vnitřním předpisem. 

 

 2.6 Dovolená 

 

 Mezi nejvýznamnější nároky zaměstnanců z pracovního poměru patří placená 

dovolená. Právo na dovolenou je základním právem každého zaměstnance, které nelze převést 

na nikoho jiného. Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo  platu ve 

výši průměrného výdělku. Tato náhrada je splatná v obvyklých termínech pro výplatu mzdy 

nebo platu. Rozeznáváme několik druhů dovolené: 

 dovolená za kalendářní rok nebo její poměrnou část, 

 dovolená za odpracované dny, 

 dodatková dovolená. 

Nejobvyklejší je dovolená za kalendářní rok nebo její poměrná část, pokud pracovní poměr 

netrval celý rok.   Podmínky pro vznik práva na dovolenou za kalendářní rok jsou celkem dvě. 

První je nepřetržité trvání pracovního poměru po celý kalendářní rok a druhou podmínkou je 

odpracování šedesáti dnů v kalendářním roce. Za odpracovaný den se považuje den, v němž 

zaměstnanec odpracoval více než polovinu směny. Pokud pracovní poměr netrval celý rok má 

zaměstnanec nárok na poměrnou část dovolené ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní 

měsíc trvání pracovního poměru. Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny. Zaměstnavatel  

může prodloužit nárok na dovolenou. Ujednání o prodloužení nároku na dovolenou lze 

stanovit v kolektivní nebo individuální smlouvě, nebo také cestou vnitřního předpisu. [4] 
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 2.7  Splatnost a výplata mzdy 

 

 Odpracováním určité doby a splněním předepsaných úkolů vzniká zaměstnanci právo 

na výplatu mzdy. Mzda je splatná nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém vznikl 

zaměstnanci nárok na mzdu nebo některou její složku.  V rámci období, v němž je mzda 

splatná, musí zaměstnavatel stanovit pravidelný výplatní termín. Na základě novely zákoníku 

práce od 1.1.2012 může být výplatní termín sjednán nejen v kolektivní smlouvě, ale i 

individuálně. Mzda se vyplácí v hotovosti na pracovišti a v pracovní době, ale tento způsob se 

v současné době vyskytuje jen ojediněle. Zaměstnavatele preferují bezhotovostní výplatu 

mzdy. Zaměstnavatel je povinen při výplatě mezd zaplatit mzdu na platební účet zaměstnance 

u poskytovatele platebních služeb, zpravidla banky, a to na svůj náklad a nebezpečí. Pokud je 

sjednán výplatním dnem 15. den v měsíci jako pravidelný termín výplaty, pak musí být mzda 

v tento den zaměstnanci k dispozici. Zaměstnanec musí při měsíčním vyúčtování mzdy 

obdržet písemný doklad s příslušnými údaji o výpočtu mzdy. Písemnou formu s příslušnými 

údaji o výpočtu mzdy lze nahradit elektronicky. [4] 

 

 2.8  Povinnosti zaměstnavatele 

 

 Pokud se zaměstnavatel rozhodne o vytvoření nového pracovního místa, musí počítat s 

řadou administrativních povinností a s tím souvisejících nákladů, které souvisí s přijetím 

nového zaměstnance do pracovního poměru.  Základní  povinnosti každého zaměstnavatele 

při vzniku nového pracovního poměru zaměstnance lze shrnout v následujících bodech. 

 

 Zaměstnavatel musí splnit zejména následující ohlašovací povinnosti: 

 nahlásit nového zaměstnance u jeho příslušné zdravotní pojišťovny ve lhůtě do 8 dnů 

od vzniku pracovního poměru, 

 místně příslušné správě sociálního zabezpečení nahlásit nového zaměstnance, tato 

skutečnost musí být splněná, taktéž ve lhůtě do 8 dnů od vzniku pracovního poměru, 

 splnit registrační povinnost plátce daně u místně příslušného finančního úřadu, lhůta 

stanovena do 15 dnů od vzniku povinnost srážet daň respektive zálohu na daň, 

 každý zaměstnavatel je povinen přihlásit se k zákonnému pojištění odpovědnosti      

zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, které spravuje 
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pojišťovna Kooperativa, a.s. Tato povinnost neplatí v případě, že zaměstnavatelem je 

orgán státní správy, 

 zaměstnavatel je dále povinen ohlásit obsazení volného pracovního místa Úřadu práce, 

tuto povinnost ohlásit ve lhůtě  do 10 dnů od vzniku nového pracovního poměru. 

 
 

 Se vznikem pracovního poměru je dále na straně zaměstnavatele nutno provést 

specifické úkony pracovního poměru s konkrétním zaměstnancem. 

 

 Přehled těch nejdůležitějších povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci: 

 seznámit zaměstnance s jeho právy, povinnostmi, pracovními a mzdovými 

podmínkami, 

 zjistit všechny potřebné osobní údaje budoucího zaměstnance v souvislosti 

s pracovním poměrem, 

 uzavřít pracovněprávní vztah, vyhotovit pracovní smlouvu a mzdový nebo platový 

výměr, 

 pro každého zaměstnance musí zaměstnavatel vést mzdový list, bez ohledu na formu 

pracovněprávního vztahu, 

 informovat zaměstnance o řadě skutečností, které jsou důležité při zabezpečení právní   

jistoty (např. stravování, způsob výplaty mzdy, převedení nevyčerpané dovolené), 

 vlastnímu uzavření pracovněprávního vztahu (pracovní smlouvy) předchází 

nashromáždění například těchto dokumentů – zápočtový list, výpis z trestního 

rejstříku, potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon dané pracovní pozice, doklady 

o ukončeném vzdělání, atd., 

 získat písemný souhlas zaměstnance s předáním osobních údajů ke zpracování v 

souvislosti se zaměstnáním a jejich uchovávání. 

 

 Při skončení pracovního poměru má zaměstnavatel také řadu povinnosti: 

 v poslední den trvání pracovního poměru vystavit zaměstnanci potvrzení o 

zaměstnání, správné označení – zápočtový list,  

 vydat zaměstnanci posudek o pracovní činnosti pokud o něj požádá, a to ve lhůtě 15 

dnů ode dne obdržení žádosti od zaměstnance, 

 oznámit příslušné zdravotní pojišťovně a Okresní správě sociálního zabezpečení 

ukončení pracovního poměru ve lhůtě 8 dnů, 
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 odevzdat příslušné Okresní správě důchodového zabezpečení evidenční list 

důchodového pojištění do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů, skončí-li    

pracovní poměr před 31. prosincem, odevzdá zaměstnavatel evidenční list 

důchodového pojištění nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku, 

 vystavit na žádost zaměstnance potvrzení pro Úřad práce o průměrném výdělku,a také    

dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu 

v nezaměstnanosti v poslední den trvání pracovního poměru, pokud se zaměstnanec se 

zaměstnavatelem nedohodnou jinak, 

 pokud má zaměstnanec nařízené srážky ze mzdy nebo exekuci, oznámit soudu nebo 

soudnímu exekutorovi, že zaměstnanec ukončil pracovní poměr v organizaci a zaslat 

vyúčtování provedených srážek ve lhůtě do jednoho týdne. 

  

 V této kapitole byly popsány nejdůležitější povinnosti zaměstnavatele, které je potřeba 

splnit při vzniku pracovního poměru ve vtahu k příslušným zdravotním pojišťovnám, Okresní 

správě sociálního zabezpečení a dalším úřadům a také nejdůležitější povinnosti 

zaměstnavatele k zaměstnanci, které souvisí se vznikem, trváním a ukončením  pracovního 

poměru. V následujících kapitolách je podrobněji rozebráno zdravotní pojištění, pojistné na 

sociální zabezpečení a způsob zdanění mezd, které zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci, jako 

odměnu za splnění pracovních povinnosti. Tabulka znázorňuje teoretický postup pro výpočet 

daně z příjmu a čisté mzdy: 

 

Tab.2.2 Teoretický postup pro výpočet čisté mzdy 

Stanovení základu daně u  zaměstnance 

Hrubá mzda 

+ 25 % pojistné na sociální zabezpečení 

+ 9 %   pojistné na zdravotní pojištění 

= základ daně = superhrubá mzda 

15 % vypočtená záloha na daň 

- sleva na dani, měsíční daňové zvýhodnění na vyživované dítě 

- záloha po slevě 

- 11 % povinné pojistné (6,5 % SP + 4,5 %) 

= čistá mzda 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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 2.9 Povinné odvody ze mzdy 

 

 2.9.1 Zdravotní pojištění 

 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance je odvádět zdravotní pojištění, které 

upravují dva klíčové zákony:  

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

 Zákon č. 48/1997   Sb., o veřejném zdravotním pojištění. 

   Povinnosti plátců pojistného  

 Zaměstnavatel má povinnost nejpozději do 8 dnů provést u příslušné zdravotní 

pojišťovny oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení, změně 

pojišťovny zaměstnancem, pokud mu tuto skutečnost sdělil. Všechny změny týkající se 

zaměstnanců provádí zaměstnavatel na formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele. 

Zaměstnavatel je povinen vést evidenci o uskutečněných platbách pojistného a na žádost 

zdravotní pojišťovny předložit údaje rozhodně pro výpočet pojistného. Další povinnosti 

zaměstnavatele je každý měsíc odevzdat hlášení o odvodu pojistného. 

 

  Zaměstnanec  

  Pro účely zdravotního pojištění se za zaměstnance považuje fyzická osoba, které 

plynou příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitku:  

 pracovní nebo služební poměr, 

 dohoda o provedení činnosti,
9
 

 dohoda o provedení práce,
10

 

 příjmy za práci společníků společnosti s ručením omezeným, komanditistů, jde-li o 

příjmy získané za výkon práce pro společnost. 

   Odvod pojistného za zaměstnance 

 Zaměstnavatel zasílá za jednotlivé kalendářní měsíce  Přehled o platbách pojistného. 

Pojistné za zaměstnance je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. 

                                                           
9
 Zaměstnavatel má povinnost přihlásit zaměstnance ke ZP, pokud měsíční odměna přesáhne 2 500 Kč 

10
 Zaměstnavatel má povinnost přihlásit zaměstnance ke ZP, pokud měsíční odměna přesáhne částku 10 000 Kč 
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Přehled je nutno zaslat na příslušnou zdravotní pojišťovnu s údaji o počtu zaměstnanců 

pojištěných u příslušné zdravotní pojišťovny, vyměřovacím základu a výši pojistného. 

  Vyměřovací základ  

 Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních 

požitků, které jsou předmětem daně z příjmů (§ 6 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů) a 

nejsou od této daně osvobozeny. Jedná se o příjmy, které zaměstnavatel zúčtoval zaměstnanci 

v souvislosti se zaměstnáním. Zúčtovaným příjmem se pro tyto účely rozumí plnění, které 

v peněžité nebo nepeněžité formě poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci. Funkční požitky 

jsou ve smyslu ustanovení § 6 odst. odst.10 zákona č.586/1992 například odměny za výkon 

funkce a plnění poskytovaná v souvislosti s se současným nebo dřívějším výkonem funkce 

v orgánech obcí, občanských a zájmových sdruženích a jiných institucích.  

  Výše pojistného  

 Výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období a 

zaokrouhluje se na celé koruny směrem nahoru. Vyměřovacím základem je hrubá mzda. 

Sazby pojistného, které odvádí zaměstnanec a zaměstnavatel jsou  uvedeny v následující 

tabulce. Za zaměstnance hradí pojistné z jedné třetiny zaměstnanec (tj. 4,5 %) a ze dvou třetin 

zaměstnavatel (tj. 9 %). Výši pojistného je povinen vypočítat plátce, tedy zaměstnavatel. 

Zaměstnavatelem se pro účely veřejného zdravotního pojištění rozumí právnická nebo fyzická 

osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, zaměstnává 

zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR. 

 

    Tab. 2.3  Pojistné na zdravotní pojištění v ČR 

                                                Sazby pojistného  13,5 % 

u zaměstnavatele  

z měsíčního vyměřovacího 

základů 

2/3   -   9 % 

u zaměstnance 1/3    - 4,5 % 

  Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Rozhodné období 

 Rozhodným obdobím, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ za zaměstnance je 

kalendářní měsíc. 

 

 2.9.2 Pojistné na sociální zabezpečení 

 Pojistné na sociální zabezpečení upravují tyto zákony: 

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

politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

 

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

 

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

 

 Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 

 

 Pojistné je příjmem do státního rozpočtu a zahrnuje pojistné na nemocenské pojištění, 

na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Vypočítává se 

z vyměřovacího základu zjištěného v rozhodném období. [6] 

 

Výše pojistného na sociální zabezpečení je znázorněná v následující tabulce : 

 

     Tab. 2.4. Sazby pojistného na sociální zabezpečení v ČR 

pro zaměstnavatele      25 % 

                                      26 %  pro zaměstnavatele s průměrným počtem zaměstnanců 

     nižším než 26 %, pokud si dobrovolně zvolil vyšší sazbu                

pojistného na nemocenské pojištění 

                   21,5 % je-li zaměstnanec pouze důchodově pojištěn 

pro zaměstnance           6,5 %  

pro zaměstnance           3,5 %   je-li zaměstnanec účasten důchodového spoření 

Zdroj: ŠUBRT, Bořivoj a kol. Abeceda mzdové účetní 2013. 23. vyd. Olomouc: ANAG, 2013. 573 s. ISBN 978-80-7263-              

     800-0. 
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 Zavedením důchodového spoření podle zákona č.426/2011 Sb., o důchodovém spoření 

a zákona č. 399/2012 Sb. o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na 

důchodové spoření, byl s účinnosti od 1.1.2013 novelizován  zákon č.589/1992 Sb., o 

pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
11

 Účastníci 

důchodového spoření (II. pilíře) platí pojistné na důchodové pojištění (I. pilíře) v sazbě o 3 %  

nižší, než ostatní důchodově pojištěné osoby. Za dobu důchodového pojištění bude výše 

důchodu účastníků důchodového spoření nižší, než výše důchodu ostatních důchodově 

pojištěných osob (namísto 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok bude pojištění činit 

jen 1,2 %). [4] 

 Pojistné na důchodové spoření činí 5 % z jejího vyměřovacího základu, z něhož je 

účastníkovi sraženo ještě pojistné na důchodové pojištění ve výši 3,5 %. Pojistné na 

důchodové spoření se skládá z pojistného ve výši 2 % vyměřovacího základu. Tuto částku 

musí účastník důchodového spoření navíc zaplatit ze svého příjmu, a to 3 % vyměřovacího 

základu, které bylo odváděno OSSZ jako pojistné na důchodové pojištění (do I.pilíře). 

Zaměstnavatel zaměstnancům sráží z hrubé mzdy pojistné na důchodové spoření a odvádí na 

účet vedený u Specializovaného finančního úřadu. Zasílá tomuto úřadu i seznamy 

zaměstnanců přihlášených k důchodovému spoření, jejich vyměřovací základ a výši 

odváděného pojistného. Povinnosti zaměstnance je oznámit svému zaměstnavateli, že je 

účastníkem důchodového spoření. [4] 

 

  Rozhodné období 

 Rozhodným obdobím, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ, je kalendářní měsíc, za 

který se pojistné platí. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru u každého poplatníka. 

Pokud zaměstnanec vykonává dvě nebo více zaměstnání, je poplatníkem pojistného každého 

z nich zvlášť. V každém zaměstnání se zaokrouhluje pojistné samostatně, i v případech kdy 

jsou zaměstnání vykonávána u jednoho zaměstnavatele. [4] 

 

 

 

                                                           
11  Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku § 7 
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 Vyměřovací základ 

 Vyměřovacím základem zaměstnavatele je úhrn vyměřovacích základu jeho 

zaměstnanců, kteří jsou poplatníky pojistného na důchodovém pojištění, jde-li o zaměstnance, 

kteří jsou účastni důchodového pojištění podle předpisů o důchodovém pojištění a zároveň 

jsou účastni nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění. 

 Vyměřovacím základem zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění je úhrn 

příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o dani z příjmů, 

nejsou od daně osvobozeny, a které zaměstnavatel zúčtoval zaměstnanci v souvislosti se 

zaměstnáním.  

 

  Přehled o výši pojistného 

 Zaměstnavatel, který zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance je povinen za každý 

kalendářní měsíc předložit OSSZ tiskopis ,,Přehled o výši pojistného“ Na tiskopise vyplňuje 

organizace identifikační údaje zaměstnavatele, samostatně vykazuje úhrn vyměřovacích 

základů a pojistného u zaměstnanců bez účasti na důchodovém spoření (6,5 %) a zároveň 

samostatně vykazuje také úhrn vyměřovacích základů všech zaměstnanců a pojistné ve výši 

25 % (popř. 26%), které je povinen platit zaměstnavatel. [4] 

 

  Splatnost pojistného 

 Zaměstnavatel odvádí pojistné za sebe i za své zaměstnance na účet příslušné okresní 

správy sociálního zabezpečení. Pojistné za příslušný kalendářní měsíc je splatné 

v následujícím měsíci ve lhůtě od 1. do 20. dne tohoto měsíce. Nejpozději v tento den musí 

být pojistné připsáno na účet příslušné OSSZ.   

 2.9.3 Daňové zatížení příjmů ze závislé činnosti 

 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků upravuji tyto 

zákony: 

 Zákon č. 589/1992 Sb., o daních z příjmů, 

 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. 
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 Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků se týkají všech zaměstnanců. Jedná se o 

příjmy v podobě mzdy, které plynou z pracovněprávního vztahu. Tvoří úhrn příjmů 

vyplacených zaměstnavatelem zaměstnanci v kalendářním měsíci. Příjmy ze závislé činnosti 

jsou vymezeny v § 6 ZDP: 

 příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského 

poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník dbá příkazu plátce, 

 příjmy za práci členů družstev, příjmy za práci společníků a jednatelů společností 

s ručením omezeným, a to i když nejsou povinní dbát příkazů jiné osoby,  

 příjmy za práci komanditistů, 

 příjmy za práci likvidátorů, 

 odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob. [3] 

 

 

Plátce příjmů ze závislé činnosti je zaměstnavatel, který má povinnost vybírat nebo 

srážet daň z příjmů fyzických osob a závislé činnosti a z funkčních požitků poplatníkovi – 

zaměstnanci. Zaměstnavatele nesou zodpovědnost za výpočet odvodových povinností, včetně 

včasného a řádného odvodu do veřejného rozpočtu. 

 

  Způsob zdanění 

 Výpočet měsíční daňové zálohy ze mzdy se odvíjí zejména od okolností, zda 

zaměstnanec podepíše ,,Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti a funkčních požitků." Má-li zaměstnanec podepsáno Prohlášení, stanoví plátce 

daně základ daně a vybere zálohu na daň ve výši 15 %. Poplatník může podepsat Prohlášení 

na stejné období kalendářního roku pouze u jednoho plátce daně a tuto skutečnost musí také 

v Prohlášení uvést.
12

  Nemá-li zaměstnanec podepsáno Prohlášení, pak pro způsob zdanění je 

rozhodující výše hrubé mzdy. Podle výše hrubé mzdy, tj. do 5 000 Kč včetně se zdaňuje 

srážkovou daní 15 %.  U příjmu vyššího než 5 000 Kč z celkové částky zálohou na daň ve 

výši 15 %. Pro přehlednost je způsob zdanění vyjádřen následující tabulce. [4] 

  

 

                                                           
12 Zákon č.589/1992 Sb. o daních  z příjmů § 38k odst .4 
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Tab. 2.5 Způsob zdanění poplatníka  

hrubá mzda Kč zaokrouhlení základu daně způsob zdanění 

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

zaokrouhlená na koruny dolů 

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

Zdroj: ŠUBRT, Bořivoj a kol. Abeceda mzdové účetní 2013. 23. vyd. Olomouc: ANAG, 2013. 573 s. ISBN 978-80-7263-    

800-0.  

 Závislá činnost a úspora na dani  

 Vypočítaná daň z příjmů není úplně definitivní, lze ji snížit o slevy a nezdanitelné 

částky. Zatímco nezdanitelné částky slouží ke snížení základu daně, slevy na dani snižují 

vypočtenou daňovou povinnost. Výše daňových slev je uvedená v tabulkách 2.6 a 2.7. Lze je 

uplatnit měsíčně, nebo při ročním vyúčtování daně z příjmů.  Slevu odečítá  zaměstnavatel při 

výpočtu měsíční daňové povinnosti. Zaměstnanci dostanou  o  tyto částky vyšší čistou mzdu. 

Sleva na poplatníka – nárok na slevu mají všichni poplatníci, slevu si mohou uplatnit 

Prohlášením (zmíněno výše) do 30 dnů od vstupu do zaměstnání a každoročně do 15.2. na 

příslušné zdaňovací období. Z nového ustanovení podle ZDP
13

 se daň  nesnižuje u poplatníka, 

který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod. 

Sleva na manželku (manžela) – v případě, že si jeden z manželů ve společné 

domácnosti vydělal za kalendářní rok méně než 68 tisíc korun, může si druhý z manželů 

uplatnit slevu na dani na manželku (manžela), a to částku 24 840 Kč. Pokud je manželka 

ZTP/P 
14

může si uplatnit nárok na slevu ve výši 2násobku (tj. 49 680 Kč). Podmínkou nároku 

na slevu je společná domácnost. Poplatník si slevu může uplatnit po skončení kalendářního 

roku, v Prohlášení, žádostí o provedení ročního zúčtování.  

Sleva na pobíraní invalidního důchodů pro invaliditu 1. nebo  2.stupně – pobírá-li 

poplatník invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového 

pojištění podle zákona o důchodovém pojištění. Slevu může uplatnit Prohlášením 

s potvrzením o výplatě důchodu do 30 dnů po nástupu do zaměstnání. Při uplatnění musí být 

předložen výměr o přiznání důchodu. Stejné podmínky pro uplatnění slevy platí, pobírá-li 

poplatník invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. [4] 

                                                           
13 §35 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
14 ZTP/P – držitelka mimořádných výhod III .stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce) průkaz ZTP/P 
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Sleva na studenta- možno uplatnit u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně 

připravuje na budoucí povolání studiem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu 

prezenční formy studia v doktorském studijním programu až do dovršení věku 28 let.  

 

Tab. 2.6.  Výše daňových slev 

Platné od 1.1.2013 ročně měsíčně 

na poplatníka 24 840 Kč 2070 Kč 

na manželku (manžela) s vlastním příjmem do  

68 000 Kč je-li manžel(ka) se ZTP/P 
24 840 Kč 

49 680 Kč 

nelze 

nelze 

při pobírání invalidního důchodu pro invaliditu prvního 

nebo druhého stupně 
2520 Kč  210 Kč 

při pobírání invalidního důchodu pro invaliditu prvního 

nebo třetího stupně 
5 040 Kč   420 Kč 

u poplatníka s průkazem ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč 

u poplatníka – studenta do 26 let věku (denní doktorské 

studium do 28 let) 
4 020 Kč    335 Kč 

Zdroj: ŠUBRT, Bořivoj a kol. Abeceda mzdové účetní 2013. 23. vyd. Olomouc: ANAG, 2013. 573 s. ISBN 978-80-7263-    

80 

  

 Daňové zvýhodnění na dítě uplatňuje poplatník: 

 

 formou slevy na dani, 

 formou daňového bonusu, 

 kombinací obou forem, tj. slevy na dani a současně i daňového bonusu. 

 

Zaměstnanci s podepsaným prohlášením k dani sníží jeho zaměstnavatel v průběhu 

roku při zúčtování mzdy vypočtenou zálohu na dani po slevě o částku měsíčního daňového 

zvýhodnění, která odpovídá 1/12 daňového zvýhodnění. Je-li vypočtená záloha nižší než 

částka měsíčního daňového zvýhodnění, vyplatí zaměstnavatel vzniklý rozdíl zaměstnanci za 

stanovených podmínek jako měsíční daňový bonus. Pro přehlednost jsou výše daňového 

zvýhodnění znázorněny v následující tabulce. 

 

Tab. 2.7  Výše daňového zvýhodnění 
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Platné od 1.1.2013 ročně měsíčně 

sleva na dani, sleva na dani a daňový bonus nebo jen 

daňový bonus na dítě 
13 404 Kč 1117 Kč 

jde-li o vyživované dítě s průkazem ZTP/P 26 808 Kč 2 234 Kč 

minimální výše daňového bonusu 

maximální výše daňového bonusu 

100 Kč 

60 300 Kč 

50 Kč 

5 025 Kč 

Zdroj: ŠUBRT, Bořivoj a kol. Abeceda mzdové účetní 2013. 23. vyd. Olomouc: ANAG, 2013. 573 s. ISBN 978-80-7263-    

800-0.  

  Odvod zálohy na daň z příjmů 

 Plátce daně – zaměstnavatel odvádí zálohy na daň tak, aby daň byla na účet 

příslušného správce daně připsána do 20. dne kalendářního měsíce, v němž povinnost srazit 

zálohy vznikla. 

 

 Roční zúčtování záloh 

 

 O roční zúčtování záloh daně ze závislé činnosti a funkčních požitků a daňového 

zvýhodnění může požádat každý zaměstnanec (poplatník), kterému nevznikla povinnost podat 

daňové přiznání. Podmínky pro provedení ročního zúčtování: 

 zaměstnanec požádá písemně zaměstnavatele (vyplněním a podpisem třetí části 

Prohlášení poplatníka) a to nejpozději do 15.2. po skončení kalendářního roku, 

 předloží do 15.2. po skončení roku příslušné Potvrzení o výši vyplaceného příjmů a 

sražených zálohách od předcházejícího plátce ve zdaňovacím období, 

 neuplatní-li poplatník v průběhu roku v Prohlášení daňové zvýhodnění na vyživované 

dítě, může jej dodatečně uplatnit při ročním zúčtování. 

Hlavní změnou pro roční zúčtování za rok 2012 v porovnání s ročním zúčtováním za rok 

2011, bylo navýšení slevy na dani na poplatníka. Navýšení slevy na poplatníka (základní 

slevy týkající se prakticky všech poplatníků) o 1 200 Kč ročně z 23 640 Kč na 24 840 Kč, 

neboli měsíčně pro výpočet zálohy na daň u Poplatníka s prohlášením z 1 970 Kč na 2070 Kč. 

Snížení slevy se týkalo jen roku 2011 (označované jako ,,povodňová stokoruna“). V roce 

2012 nebyla přijata žádná novela zákona, která by ovlivnila roční zúčtování u zaměstnanců za 

tento rok.  

Nezdanitelné částky upravuje § 15 zákona o daních z příjmů a patří mezi ně: 

 dary fyzických osob, 
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 úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru, 

 pojistné na soukromé životní pojištění, 

 pojistné na penzijní připojištění, 

 členské odborové příspěvky, 

 příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání. 

 

 

 2.10 Vývoj průměrné mzdy v České republice 

 

 Průměrnou mzdu lze definovat jako průměr dosahovaných odměn, a to celkově 

v ekonomice nebo v jednotlivých odvětvích. Přesně se pak jedná o průměrnou měsíční hrubou 

mzdu. Jde o mzdu nezahrnující ostatní osobní náklady. Zahrnuje však pojistné placené 

zaměstnancem a daň z příjmu. Do této průměrné mzdy jsou započítány také různé příplatky, 

doplatky, odměny, prémie, náhrady či další složky, které prošly zúčtováním. Průměrné mzdy 

se také zjišťují pro pracovníky s jednotlivými stupni nejvyššího dosaženého vzdělání nebo pro 

pracovníky na různých manažerských úrovních. 

 Průměrná měsíční mzda se vypočítává z průměru měsíčních mezd v národním 

hospodářství za první tři čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku. Průměrnou měsíční 

mzdu vyhlašuje MPSV, zpravidla v prosinci. Průměrnou (hrubou měsíční nominální) 

mzdu počítá Český statistický úřad z mezd, platu, které byly v daném období zaměstnancům 

zúčtovány k výplatě. Nezahrnují se náhrady mzdy nebo platu za dobu trvání dočasné pracovní 

neschopnosti nebo karantény placené zaměstnavatelem. Jedná se o hrubé mzdy, tj. před 

snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky 

daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky.  

Zhruba dvě třetiny zaměstnanců průměrné mzdy nedosahují. Jejich mzda je nižší, než 

je celostátní průměr.  Údaj za 1. čtvrtletí 2013 bude znám začátkem letošního dubna. 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_statistick%C3%BD_%C3%BA%C5%99ad
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                    Tab.2.8.  Průměrná mzda v letech 2008 – 2013 

 

Rok Průměrná měsíční mzda v Kč Rozdíl v % proti 

předchozímu roku 

 

2008 22 592 -  

2009 23 344 3,22 

2010 23 797 1,90 

2011 24 126 1,36 

2012 25 101 3,88 

2013 bude známo až koncem dubna   

    
                  Zdroj: http://www.investia.cz/prumerna-mzda  

 

Graf. 2.1.  Průměrná mzda v České republice 2008-2013 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 2.11  Nezaměstnanost v České republice 

 

 Nezaměstnanost v České republice stále roste. V lednu 2013 se zvýšila na osm 

procent, proti loňskému prosinci 2012. Vzrostla o 0,6 procentního bodu. Údaje jsou podle 

nové metodiky, která stanovuje podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu. Bez práce bylo 

v lednu 2013 Dle Ministerstva práce a sociálních věcí bylo bez práce 585.809 lidí, 

meziměsíčně o 40.498 více. Volných pracovních míst v lednu ubylo. Leden přinesl výrazný 

vzestup nezaměstnanosti. Vlivem recese klesá počet pracovních míst, především ve 

stavebnictví a v průmyslu. 

 ,,Na konci ledna bylo k dispozici 33.794 volných míst. Na jedno volné pracovní místo 

tak připadalo v průměru 17,3 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Jeseník, a to 122,9. V 

Havlíčkově Brodě to bylo více než 100 lidí, v Mostě téměř 90 lidí, v Bruntále zhruba 73 lidí a 

v Děčíně téměř 60 uchazečů. Meziměsíční nárůst nezaměstnaných zaznamenalo všech 77 

okresů. Největší byl v okrese Jindřichův Hradec, a to 18,3 procenta. V Domažlicích, Písku a 

Prachaticích to bylo shodně o 13,5 procenta. V okrese Jeseník nárůst činil 12,4 procenta, v 

okrese Plzeň-jih o 12,2 procenta a v Pelhřimově o 12,1 procenta. 

 Úřady práce v průběhu ledna 2013 nově zaevidovaly 83.505 uchazečů o práci. Ve 

srovnání s prosincem 2012 to bylo o 23.260 zájemců více a meziročně o 7794 lidí více. 

Podporu v nezaměstnanosti v lednu pobíralo 138.104 uchazečů o zaměstnání, což je 23,6 

procenta všech uchazečů vedených v evidenci. Loni v prosinci to bylo 19,8 procenta.“ [8] 

  Graf: 2.2  Nezaměstnanost v ČR  

 

                               Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věci [8] 
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3 Komparace mzdových systémů ve vybraných zemích 

 

 3.1 Mzdový systém ve Slovenské republice . 

  Slovenská republika je naším hlavním obchodním partnerem a do roku 1993 jsme byli 

jednotný stát. Základní charakteristika země je znázorněná v Tab. 3.1. Je vnitrozemský stát ve 

střední Evropě (viz Obr. 3.1), samostatným státem se stala 1.1.1993. Od tohoto roku je státní 

znak (viz.obr.3.1.2.) součásti státní vlajky (viz.obr.3.1.1.). Slovenská republika má moc 

zákonodárnou, kterou představuje jednokomorový parlament (Národná rada Slovenskej 

republiky), která má 150 poslanců.  Hlavou státu je prezident, od roku 2004 až do současnosti 

tuto funkci zastupuje Ivan Gašparovič.  

 

Tab. 3.1. Základní charakteristika SR 

                         Obr. 3.1. Zeměpisná poloha SR 15  

   

 

Zdroj: Vlastní zpracování          Obr. 3.1.1. Státní vlajka SR 16   Obr. 3.1.2. Státní znak SR17     

                                                                                                                       

           

 

                                                           
15

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko 
16 http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko 
17 http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko 

 
 

Hlavní město Bratislava 

Rozloha  49 036 km
2 

Počet obyvatel 5 404 555 

Státní zřízení parlamentní 

republika 

Vznik 1. ledna 1993 

Prezident Ivan Gašparovič 

Měna  Euro (EUR) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
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 3.1.1 Pracovněprávní pohled na mzdy ve Slovenské republice 

 

 Povinnosti i práva jak zaměstnavatele, tak zaměstnance jsou ve Slovenské republice 

stanoveny ze zákona. Kromě zákona existují ještě další dokumenty, které mohou mít vliv na 

výši mzdy a způsob jejího vyplácení. Právní úpravou mezd ve Slovenské republice se zabývá 

Zákoník práce (z.č. 311/2001 Z.z.)., Zákon o ochraně osobních údajů (z.č. 428/2002 Z.z.), 

Zákon o minimální mzdě (z.č.663/2007 Z.z.), Zákon o sociálním pojištění (z.č. 461/2003 Z.z.) 

Zákon o zdravotním pojištění (z.č. 580/2004 Z.z.) a další. Právě v letošním roce dochází 

k množství výrazných změn v legislativě. To se týká především zdanění příjmů a odvodů na 

zdravotní a sociální pojištění. [1] 

 Minimální mzda, zavedení a vývoj 

 Minimální mzda platná pro Slovenskou republiku se pro následující rok stanovuje na 

základě Nařízení vlády, které je pro rok 2013 ustanoveno pod číslem 326/2012 a bylo 

schváleno dne 10. října 2012. Zásady, na kterých se toto nařízení zakládá, jsou předepsány 

zákonem č. 663/2007 Z.z., což je zákon o Minimálnej mzde. Konkrétně se vychází z § 2, 

odstavce 1. 

Nařízení vlády o minimální mzdě pro příští rok v prvním paragrafu stanoví minimální 

měsíční i hodinovou mzdu. Druhým paragrafem se ruší nařízení vlády o minimální mzdě pro 

předchozí rok. Ve třetím paragrafu je uvedeno, odkdy nařízení nabývá účinnosti. V tomto 

případě je to 1. ledna následujícího roku, tedy roku, pro který je minimální mzda určena. Od 

1. ledna 2013 došlo ke zvýšení minimální mzdy. Minimální měsíční mzda pro Slovenskou 

republiku je  pro rok 2013 stanovena ve výši 337,70 EUR, minimální hodinová sazba je 1,941 

EUR. Vývoj  minimální mzdy bude vysvětlen a graficky znázorněn v kapitole 3.1.8.  

 

 3.1.2 Povinnosti zaměstnavatele 

  1) Povinnosti plynoucí z pracovní smlouvy 

 Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit 

mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů a dodržovat 

ostatní pracovní podmínky ustanovené právními předpisy, kolektivní smlouvou a pracovní 

smlouvou. 
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 2) Povinnost informovat zaměstnance o všem, co potřebuje pro výkon práce 

 Zaměstnavatel je povinen seznámit zaměstnance při nástupu do zaměstnání 

s pracovním řádem, s kolektivní smlouvou (pokud ve firmě existuje odborová organizace), 

s právními předpisy, které se vztahují k  vykonávané práci, s dalšími předpisy na zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které musí zaměstnanec při své práci dodržovat.  

 3) Povinnost přijmout odmítnutí zaměstnance vykonání práce při určitých  

      podmínkách 

 Zaměstnanec má právo odmítnout práci v níže uvedených podmínkách. Na straně 

zaměstnavatele to znamená povinnost toto odmítnutí přijmout.  

V případě, že požadované práce:  

 jsou v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy, nebo s dobrými mravy, 

 bezprostředně a vážně ohrožují život nebo zdraví zaměstnance nebo jiných osob. 

 4) Povinnost překládat informace o změnách 

 Zaměstnavatel je povinen předkládat zástupcům zaměstnanců zprávy o dohodnutých 

nových pracovních lhůtách. Později je možné dohodnutý obsah pracovní smlouvy změnit jen 

tehdy, když se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou na jeho úpravě. Zaměstnavatel je 

povinen změnu pracovní smlouvy vyhotovit písemně. 

 5) Vyplácení mzdy 

 Zaměstnavatel je povinen vést evidenci pracovního času a na základě toho vypočítat 

a vyplatit zaměstnanci mzdu. Základem pro výpočet čistého příjmu, který je zaměstnanci 

vyplacen (nebo převeden na bankovní účet), je hrubý příjem. V tomto bodě je důležité 

stanovení rozdílu mezi hrubým příjmem a hrubou mzdou.  

 Hrubý příjem je součtem hrubé mzdy a náhrady mzdy: 

a) hrubá mzda je mzda za vykonanou práci, tvoří ji součet:   

 -  základní mzdy, což může být mzda časová (určená pevnou částkou v pracovní 

 smlouvě), mzda úkolová (měřená skutečnými výkony zaměstnance), nebo mzda 

 podílová (která je stanovená z určitého množství)   

 -  mzdových zvýhodnění za práci přesčas, o víkendech, svátcích, za noční práci, 
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 nebo práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí – níže jim bude věnovaná 

 samostatná kapitola  

 -  a doplňkových forem, jako jsou odměny, prémie, osobní ohodnocení, atd. 

b) náhrada mzdy je částka, která přísluší zaměstnanci za neodpracovaný čas, využitý  v 

 době dovolené, při výkonu občanské povinnosti, při důležitých osobních překážkách 

zaměstnance v práci nebo při dočasném přerušení výkonu práce. 

 

 3.1.3 Mzdová zvýhodnění 

 

 Příplatky za práci přesčas 

  

 Za práci přesčas náleží zaměstnanci mzdové zvýhodnění nejméně 25 % jeho 

průměrného platu.  V případě vykonávání rizikových prací ve ztížených podmínkách, 

zaměstnanec navíc ke své mzdě obdrží příplatek ve výši 35 % průměrného platu. Pokud se 

strany dohodnou na čerpání náhradního volna, musí být volno poskytnuto do tří měsíců od 

provedení přesčasů. V takovém případě zaměstnanci příplatek ke mzdě nenáleží. [9] 

 Příplatky za práci ve svátky 

 Svátky jsou vyjmenovány v zákoně č. 241/1993 sbírky zákonů o státních svátcích, 

dnech pracovního klidu a památných dnech ve znění pozdějších předpisů. 

Ve svátky uznané zákonem je možné přidělit zaměstnanci jen tyto práce: 

 naléhavé opravárenské práce, 

 nakládací a vykládací práce, 

 inventurní a uzávěrkové práce, 

 práce vykonávané v nepřetržitém provoze zaměstnance, který se nedostavil na směnu, 

 práce na odstranění nebezpečí ohrožujícího život, zdraví nebo při mimořádných 

událostech, 

 práce v nepřetržitém provozu, 

 práce v souvislosti s ostrahou objektu zaměstnavatele.  

Je třeba si uvědomit, že zákoník práce nepovažuje neděli za svátek. Proto nejsou v Zákoníku 

práce uvažovány příplatky za výkon práce v sobotu nebo neděli.  
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Za práci ve svátek má zaměstnanec nárok na: 

 dohodnutá mzda, 

 mzdové zvýhodnění nejméně 50 % jeho průměrného výdělku. 

V případě, že se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnou na čerpání náhradního 

volna za práci vykonanou ve svátek, hodina práce odpovídá hodině náhradního volna. 

V takovém případě zaměstnanci mzdové zvýhodnění za práci ve svátek nepřísluší. [10] 

 

 Příplatky při práci na směny 

 

 Noční prací se rozumí práce vykonávaná v době mezi 22. a 6. hodinou. Zaměstnanec 

má nárok na příplatek za práci vykonávanou v této době ve výši nejméně 20 % minimálního 

mzdového nároku stanoveného pro první stupeň náročnosti práce. Nárok má zaměstnanec za 

každou dosaženou hodinu noční práce. [11] 

 Příplatky ke mzdě při práci ve ztížených podmínkách 

Ztíženými podmínkami mohou být: 

 chemické faktory, 

 karcinogenní a mutagenní faktory, 

 biologické faktory, 

 prach, 

 fyzikální faktory (například nadměrný hluk, teplota, vibrace, ionizující záření). 

 Za každou hodinu práce v takovém prostředí náleží zaměstnanci kompenzace ve výši 

nejméně 20 % minimálního mzdového nároku v EUR za hodinu pro první stupeň náročnosti 

práce. Stupně náročnosti práce jsou stanoveny příslušným orgánem veřejného zdravotnictví. 

Pro výkon  práce musí zaměstnanec na snížení zdravotního rizika používat osobní ochranné 

pracovní prostředky. [11] 
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 3.1.4  Náhrada mzdy při překážkách v práci 

 Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti – náhradu příjmů při pracovní 

neschopnosti poskytuje zaměstnanci zaměstnavatel. Náhrada příjmu se poskytuje:  

 za kalendářní dny, 

 od 1. dne pracovní neschopnosti, 

 nejdéle do 10. dne.  

 

V případě delší pracovní neschopnosti, od 11.dne jsou nemocenské dávky vyplácené 

ze systému sociálního pojištění. 

 

 3.1.5 Dovolená 

 Dovolená, jako nejvýznamnější nárok zaměstnance z pracovního poměru vzniká, 

pokud zaměstnanec splní zákonem stanovené podmínky, odpracuje alespoň 60 dní 

v kalendářním roce. Rozeznáváme čtyři druhy dovolené:  

 dovolená za kalendářní rok, 

 poměrná část dovolené, 

 dovolená za odpracované dny, 

 dodatková dovolená. [1] 

Základní výměra dovolené jsou 4 týdny. Zaměstnavatel může prodloužit nárok na dovolenou 

v kolektivní smlouvě nebo také vnitřním předpisem. V případě, že zaměstnanec odpracuje 15 

let, má nárok na pátý týden dovolené. Odpracované roky se sčítají od dovršení věku 18 let. 

 

 3.1.6 Povinné odvody ze mzdy 

 Na Slovenské republice se stejně jako u nás musí odvádět určité procento peněz na 

sociální a zdravotní zabezpečení. Existují různé sazby pro zaměstnance a pro osoby 

samostatně výdělečně činné. Také je nutné zmínit sazby pro zaměstnavatele, protože i ti 

odvádějí spolu s hrubou mzdou další částky. Níže uvedu konkrétní údaje pro každou 

kategorii. 
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  Sazby odvodů fyzických osob provozující závislou činnost (zaměstnanců) 

 Z příjmů ze závislé činnosti, zaměstnanců, tedy u závislé činnosti, jsou ze mzdy 

prováděny odvody jak zaměstnancem, tak zaměstnavatelem. Základem je mzda hrubá, od 

které se odečte výše odvodů na sociální a zdravotní zabezpečení. Zaměstnanec potom dostane 

tzv. čistou mzdu, která je očištěna od tyto odvody a daň z příjmu fyzických osob. 

Sazby a mzdové základy pro výpočet odvodu sociálního a zdravotního pojištění jsou 

stanoveny těmito zákony: 

 „Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,“  

 „Zákon c. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení“. 

Níže v tabulce jsou uvedeny konkrétní sazby, které platí pro sociální a zdravotní zabezpečení 

a které se odečítají od hrubého platu zaměstnance.  

 

                            Tab. 3.2. Sazby pojistného zaměstnanec  

Druh odvodu sazba 

Nemocenské pojištění 1,40 % 

Důchodové pojištění 4,00 % 

Invalidní pojištění 3,00 % 

Pojištění v nezaměstnanosti 1,00 % 

Sociální pojištění celkem 9,40 % 

Zdravotní pojištění 4,00 % 

                            Zdroj:Vlastní zpracování 

 

Většina lidí zaměstnaných na řádnou pracovní smlouvu od roku 2013 nepocítí žádné 

změny v odvodech. Výjimkou jsou ti zaměstnanci, kteří si vydělají více než 1 1080 EUR 

měsíčně. Zvýšily se totiž maximální vyměřovací základy, ze kterých se platí odvody na 

zdravotní a sociální pojištění. 
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  Sazby odvodů, které platí zaměstnavatel 

 Zaměstnavatel odvádí také povinné odvody. Zaplatí je navíc kromě zaměstnancovy 

mzdy. První čtyři položky jsou stejné jako u odvodů, které se odečítají na straně zaměstnance 

a také zdravotní pojištění. Další tři položky jsou navíc: Garanční fond, rezervní fond a 

úrazové pojištění. 

Výše jednotlivých odvodů v procentech je uvedena v následující tabulce:  

 

                             Tab.3.3. Sazby pojistného zaměstnavatel  

Druh odvodu sazba 

Nemocenské pojištění   1,40 % 

Důchodové pojištění 14,00 % 

Invalidní pojištění   3,00 % 

Pojištění v nezaměstnanosti   1,00 % 

Garanční fond   0,25 % 

Rezervní fond   4,75 % 

Úrazové pojištění   0,80 % 

Sociální pojištění celkem 25,20 % 

Zdravotní pojištění 10,00 % 

         Zdroj:Vlastní zpracování 

 

Do samostatné kategorie patří lidé pracující na dohodu. Do roku 2012 jim 

zaměstnavatel nestrhával z platu žádné odvody. Od roku 2013 se toto ale změnilo. Musejí 

nyní platit stejné odvody jako zaměstnanci, tedy 9,40 % na sociální pojištění a 4,00 % na 

zdravotní pojištění. Celkem tedy 13,40 % z jejich platu. 

I zaměstnavatelé za ně platí jako náklad navíc tyto odvody, které pro ně činí 35,20 %. 

Tím pádem pracovníci pracující na dohodu nyní vyjdou zaměstnavatele mnohem dráže 

než dříve. [12] 
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3.1.7 Daňové zatížení příjmů ze závislé činnosti 

 Na Slovensku je zdanění příjmů fyzických osob upraveno Zákonem o dani z příjmů 

č. 595/2003 sbírky zákonů. Nově od 1. ledna 2013 nabyla účinnosti novela zákona, která 

přinesla do této záležitosti spoustu změn. Úlohou této novely je především zabezpečení 

dodatečných příjmů do státního rozpočtu. Jedná se především o tato opatření: 

 zpřísnění podmínek na uplatnění nezdanitelné části základu daně na manželku/ 

manžela,  

 zavedení progresivního zdanění příjmů fyzických osob se dvěma sazbami daně 

ve výšce 19 % a 25 %, přičemž vyšší z těchto sazeb bude uplatňovaná pro fyzické 

osoby, které mají nadstandardní příjmy,  

 omezení uplatňování paušálních výdajů u fyzických osob – podnikatelů, stanovením 

jejich maximální sumy ve 5 040 EUR ročně. 

 

Předmět daně z příjmů fyzických osob – ze závislé činnosti 

      Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou podle zákona na Slovensku tyto položky: 

 příjmy ze závislé činnosti, 

 příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti, 

 příjmy z kapitálového majetku, 

 ostatní příjmy (příjmy z příležitostních činností, z převodu vlastnictví nemovitostí, 

z prodeje movitých věcí, z převodu opcí, z převodu cenných papírů, důchody 

a podobné opakující se požitky, výhry v loteriích, ceny z veřejných soutěží, peněžní 

i nepeněžní plnění. 

Příjmy osvobozené od daně jsou následující: 

 dávky na příspěvky na zabezpečení základních životních podmínek a řešení hmotné 

nouze, sociální služby, peněžní příspěvky, 

 plnění poskytované v rámci aktivní politiky trhu práce, 
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 příplatky k náhradě příjmu, příplatek k nemocenskému, 

 plnění náhrady škod, náhrady nemajetkové újmy,  

 plnění z pojištění osob kromě plnění z pojištění pro případ dožití určitého věku, nebo 

doplňkového důchodového spoření. 

Do základu daně (nebo částečného základu daně) se zahrnuje zdanitelný příjem 

snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. V případě, že jsou výdaje 

spojené s jednotlivým druhem příjmu vyšší než tento příjem, k rozdílu není přihlédnuto. 

Na Slovensku stejně jako v jiných zemích existují odpočitatelné částky ze základu daně, 

které jej snižují. Jsou to: 

1) odpočitatelná (nezdanitelná) část základu daně na poplatníka 

Zde nastávají dvě možnosti: 

a) pokud je základ daně nižší nebo rovný 100-násobku platného životního minima, 

má poplatník nárok na uplatnění odpočtu ze základu daně v plné výšce, to znamená 

ve výšce 19,2 násobku životního minima. Pro úplnost dodávám, že životní mini-

mum platné od 1. 12013 je ve výši 194,58 EUR. Tedy odpočet od základu daně je 

3 735,94 EUR. 

b) pokud je základ daně vyšší než 100-násobek platného životního minima, 

má poplatník nárok na uplatnění odpočtu ze základu daně ve výši rozdílu 44,2 

násobku životního minima a sumy jedné čtvrtiny základu daně. 

2) odpočitatelná část základu daně na manžela/manželku poplatníka 

Opět zde máme dvě možnosti, v jaké výši může tato odpočitatelná položka být: 

a) pokud poplatník dosáhne základu daně, který je nižší než 176,8 násobek platného 

životního minima a jeho manžel/manželka nemá vlastní příjem, poplatník má právo 

na uplatnění nezdanitelné části základu daně ve výšce 19,2 násobku platného 

životního minima. Tedy vychází stejná částka jako při odpočitatelné položce 

na poplatníka v případě a). Pokud manžel/manželka poplatníka má svůj vlastní 

příjem, spočítá se odčitatelná položka jako rozdíl mezi 19,2 násobkem životního 

minima a příjmem manžela/manželky. 
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b) pokud poplatník dosáhne základu daně, který je vyšší nebo se rovná 176,8 násobku 

platného životního minima a jeho manžel/manželka nemá vlastní příjem, poplatník 

má právo na uplatnění nezdanitelné části základu daně ve výšce rozdílu 63,4 

násobku platného životního minima a příjmu manžela/manželky. Pokud manžel/ 

manželka poplatníka má svůj vlastní příjem, sníží se o něj odpočitatelná položka 

základu daně. 

Suma nezdanitelného základu daně nesmí přesáhnout 2 % 60násobku průměrné měsíční 

mzdy platné pro hospodářství Slovenské republiky. [13] 

V roce 2012 byly příjmy fyzických osob zdaňovány stejnou sazbou 19 % bez ohledu na 

jejich výši. Od ledna 2013 byla rovná daň změněna na progresivní daň. [14] Schváleny byly 2 

sazby daně, které dělí základ daně, ze kterého se daň vypočítává, do tří pásem. Prvním 

pásmem je nezdanitelný základ daně, který sahá až do výše 3 735,94 EUR ročně. Druhé 

pásmo do základu 34 401,74 EUR je zdaněno sazbou 19 %. Vyšší roční příjmy jsou zdaněny 

25 %.  

               Tab.3.4. Sazby daně z příjmu ve Slovenské republice 

Sazba daně 
Roční základ daně v EUR 

Roční základ daně v CZK 

0 % 0 – 3 735,94 0 – 93 922 

19 % 3 735,95 – 34 401,74 93 922 – 864 860 

25 % 34 401,75 a více 864 860  a více 

                Zdroj:Vlastní zpracování 

 

Jako existují odčitatelné položky od základu daně, stejně tak mohou být odečteny 

slevy přímo z vypočtené daně – slevy na dani. Snižují už vypočítanou daň. Také se jim říká 

daňové bonusy. Daňový bonus je na Slovensku pouze jeden a to daňový bonus na vyživované 

dítě. Jeden poplatník si může nárokovat bonus maximálně na 4 děti. Daňový bonus je v roční 

výši 252,36 EUR na každé vyživované dítě ve společné domácnosti s poplatníkem. 
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    Tab. 3.5. Daňový bonus na dítě ve Slovenské republice 

Daňová sleva Roční výše slevy Měsíční výše slevy 

Sleva na vyživované dítě 252,36 EUR 21,03 EUR 

Zdroj:Vlastní  

Ještě na závěr této kapitoly je nutno zmínit podmínky pro uplatnění slevy na dítě. 

V pracovním zákoně jsou stanoveny podmínky, za kterých si může zaměstnavatel uplatnit 

nárok na tento bonus. Níže jsou tyto podmínky uvedené: 

 musí být splněna skutečnost, že dítě se považuje za vyživované zaměstnancem 

uplatňujícím bonus, může to být i v případě, kdy má jiný trvalý pobyt než poplatník, 

 zdanitelné příjmy se musí pohybovat alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, 

 zaměstnanec musí mít trvalý pobyt na území Slovenské republiky. 

 

Zaměstnanec si může uplatnit daňový bonus i měsíčně v průběhu roku a ne až na 

konci. To může udělat v případě, pokud má u zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani 

z příjmů ze závislé činnosti. U tohoto zaměstnavatele musí mít poplatník hrubý příjem 

minimálně ve výši poloviny minimální měsíční mzdy. V tabulce 3.6 jsou uvedeny teoretické 

výpočty čisté mzdy. 

Tab. 3.6 Teoretický výpočet čisté mzdy v Slovenské republice  

položka výpočet 

Hrubá mzda Základní mzda uvedena v pracovní smlouvě 

Nemocenské zabezpečení 1,40 % z hrubé mzdy 

Důchodové pojištění 4,00 % z hrubé mzdy 

Invalidní pojištění 3,00 % z hrubé mzdy 

Pojištění v nezaměstnanosti 1,00 % z hrubé mzdy 

Sociální pojištění celkem  = součet jednotlivých položek sociálního zabezpečení 

Základ pro výpočet 

zdravotního pojištění 

Hrubá mzda 

Plné zdravotní pojištění 4,00% z hrubé mzdy 

Měsíční vyměřovací základ 

daně 

Hrubá mzda - sociální pojištění - zdravotní pojištění 

Odčitatelná položka na 

poplatníka 

Pokud je základ daně nižší nebo rovný 100-násobku životního 

minima, potom je odpočet ve výšce 19,2 násobku živ. minima. 
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Což je ročně 3 735,84 EUR, měsíčně tedy 311,32 EUR 

položka výpočet 

Odčitatelná položka na 

manžela/manželku 

Pokud je základ daně poplatníka nižší než 176,8 násobek 

platného životního minima a  

a) jeho manžel/manželka nemá vlastní příjem, odpočet je ve výši 

19,2 násobku platného životního minima. Což je ročně 3 735,84 

EUR, měsíčně tedy 311,32 EUR.  

b) jeho manžel/manželka poplatníka má svůj vlastní příjem, 

spočítá se odčitatelná položka jako rozdíl mezi 19,2 násobkem 

životního minima a příjmem manžela/manželky. 

Pokud poplatník dosáhne základu daně, který je vyšší nebo se 

rovná 176,8 násobku platného životního minima a 

a) jeho manžel/manželka nemá vlastní příjem, poplatník má 

právo na uplatnění nezdanitelné části základu daně ve výši 

rozdílu 63,4 násobku platného životního minima a příjmu 

manžela/manželky.  

b) jeho manžel/manželka poplatníka má svůj vlastní příjem, 

sníží se o něj odpočitatelná položka základu daně. 

Základ daně snížený o 

nezdanitelnou část 

Měsíční vyměřovací základ daně - suma odčitatelných 

položek 

Daň před slevou 19 % nebo 25 % z měsíčního vyměřovacího základu daně 

Sleva na dítě 252,36 / 12 = 21,03 EUR (měsíční) 

Slevy na dani celkem Suma slev na dani 

Daň (povinnost nebo nárok) Daň před slevou - suma slev na dani 

Čistá mzda k vyplacení 

zaměstnanci 

Čistá mzda 

Zdroj:Vlastní zpracování 

 

3.1.8 Mzdy na Slovensku a jejich vývoj 

 Jako ekonomické ukazatele jsou ohledně mezd v každém státě zdůrazněny dva druhy. 

Jedním z nich je minimální mzda, která je stanovena zákonem. Tím druhým je průměrná 

mzda, která je počítána jako průměr mezd ve všech odvětvích a na celém území daného státu 

za určité období (většinou se uvádí roční nebo měsíční průměrná mzda). V dalších odstavcích 

jsem se pokusila nastínit jejich vývoj v minulosti – v letech 2008 až 2013, vše jsem znázornila 

v přehledných grafech. 

 Minimální mzda a její vývoj 

Suma měsíční minimální mzdy představuje nárůst mezi roky 2012 a 2013: 

 v hrubém vyjádření o 10,50 EUR měsíčně, 
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 v čistém vyjádření nová suma minimální mzdy na rok 2013 bude představovat 

292,48 EUR měsíčně, což je nárůst oproti čisté minimální mzdě v roce 2012 

o 9,10 EUR měsíčně, 

 rozdíl sumy čisté minimální mzdy oproti životnímu minimu, stanovenému k 1. lednu 

2013 pro jednu plnoletou fyzickou osobu v sumě 194,58 EUR měsíčně, bude 

představovat 97,90 EUR (zvýšení rozdílu proti předcházejícímu roku o 4,35 EUR 

měsíčně. [16] 

 

Tab. 3.7. Minimální mzda ve  Slovenské republice 2008-2013 

Rok Minimální měsíční 

mzda v EUR 

Minimální měsíční 

mzda přepočtena do 

CZK 

Rozdíl v % proti 

předchozímu roku 

Rozdíl v % 

za 5 let 

2008 268,87 6 759 -  

 

 

 

20,38 

2009 295,50 7 429 9,01 

2010 307,70 7 736 3,96 

2011 317,00 7 969 2,93 

2012 327,20 8 226 3,12 

2013 337,70 8 490 3,11 

Zdroj: Vlastní 

 

Minimální mzda Slovenské republiky se v průběhu minulých pěti let stále zvyšovala. 

Největší nárůst zaznamenala mezi roky 2008 a 2009, kdy se zvýšila o zhruba 9 %. Nejnižší 

zvýšení naopak bylo o dva roky později, mezi roky 2010 a 2011. Za celé sledované období 

mezi roky 2008 a 2013 se minimální mzda zvýšila o 20,38 %.  
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       Graf. 3.1. Minimální mzda ve Slovenské republice 2008-2013 

 

        Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tab. 3.8. Průměrná mzda ve Slovenské republice v letech 2008 - 2013 

Rok Průměrná měsíční 

mzda v EUR 

Průměrná měsíční 

mzda přepočtena do 

CZK 

Rozdíl v % proti 

předchozímu roku 

Rozdíl v %    

za 5 let 

2008 723,00 18 176 -  

 

 

11,01 

2009 744,00 18 704 2,82 

2010 769,00 19 333 3,25 

2011 786,00 19 760 2,16 

2012 805,00 20 238 2,36 

2013 812,42 20 424 0,91 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Průměrná mzda je stejně jako mzda minimální zvyšující se veličinou. Celkově se 

zvýšila za posledních pět let o 11,01 %. Zde nejsou meziroční rozdíly tak markantní jako je 

tomu v případě minimální mzdy. Údaj pro poslední rok 2013 je pouze za první čtvrtletí, proto 

jeho hodnota není ještě definitivní a zcela srovnatelná s předchozími roky. I tak jsem ji zde 

uvedla, aby byl vidět rostoucí charakter průměrné mzdy na Slovensku. Pokud tedy pomineme 

tento nejnižší rozdíl meziročního nárůstu, potom průměrná mzda narostla nejméně mezi roky 
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2010 a 2011, a to o 2,16 %. Největší pozitivní rozdíl byl mezi roky 2009 a 2010, kdy zvýšení 

dosáhlo 3,25 %. 

     Graf. 3.2. Průměrná mzda Slovenské republiky 2008-2013 

 

    Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.1.9 Mzdy a nezaměstnanost 

 Vzhledem k vysoké míře nezaměstnanosti ve Slovenské republice by bylo třeba udělat 

nějaká opatření. Podle ministerstva práce by bylo vhodným řešením zvýšení minimální mzdy. 

Naopak ministerstvo hospodářství bylo opačného názoru a tvrdilo, že neadekvátní zvýšení 

minimální mzdy by mohlo mít za následek omezování tvorby nových pracovních míst a tím 

i zvyšování nezaměstnanosti. Ta je na Slovensku momentálně ve výši 14,71 %. Podle krajů 

se liší. Nejnižší míra nezaměstnanosti je logicky v Bratislavském kraji a činí 6,07 %. Nejvyšší 

je naopak v Prešovském kraji – 20,75 %. 

Podle údajů Statistického úřadu Slovenské republiky byl meziroční index růstu 

nominální mzdy za rok 2011 ve výši 102,2 %. Na základě této informace Ministerstvo 

posoudilo ekonomickou a sociální situaci ve Slovenské republice za předcházející rok a vývoj 

v roce 2013 a stanovilo tedy tuto minimální mzdu na 337,70 EUR. [30] 
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3.2 Mzdový systém v Polsku 

 

Polsko , oficiální název Polská republika (Rzeczpospolita Polska) 

 Současné Polsko je osmý nejlidnatější stát Evropy s 38 miliony obyvatel. Polsko je 

dnes po Německu a Slovensku třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem.  Základní 

charakteristika země je znázorněná v Tab. 3.2. Polská republika je parlamentní demokracií. 

Parlament se skládá ze Sejmu a Senátu. Prezident je volen v přímých volbách  na 5-leté 

funkční období. Zvolen může být dvakrát. Současnou hlavou státu je bývalý maršálek Sejmu 

za PO Bronisław Komorowski.  Přestože je Polsko parlamentní republikou, prezident má 

silnější postavení než je tomu například v ČR. 

 

Tab. 3.9. Základní charakteristika PL 

                     Obr. 3.2. Zeměpisná poloha PL18 

                             

 

    Zdroj: Vlastní zpracování                                       

   

                                                                                                    

                      Obr. 3-2-1 Vlajka PL19             Obr. 3-2-2 Státní  znak PL20 

                                                           
18

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko 

 
19

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko 

 
20

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko 

 

Hlavní město Warszawa 

Rozloha  312 679 km
2 

Počet obyvatel 38 511 824 

Státní zřízení parlamentní republika 

   Vznik 11.listopadu 1993 

  Prezident Bronislaw Komarowski 

Měna  Zloty (PLN) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
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3.2.1 Pracovněprávní pohled na mzdy v Polsku 

 Povinnosti i práva jak zaměstnavatele, tak zaměstnance jsou v Polsku stanoveny ze 

zákona. ,,Základním právním dokumentem, který upravuje vzájemná práva a povinnosti 

účastníků pracovního poměru v Polské republice, je zákon ze dne 26. června 1974 -zákoník 

práce (Kodeks pracy – kodifikované znění: Sb. zák. z r. 1998, č. 21, pol. 94 ve znění pozd. 

předpisů) “. [19] Upravuje především vznik a ukončení pracovního poměru, pracovní dobu, 

dovolené a také řešení spory v pracovním poměru. Kromě zákona ještě existují další právní 

dokumenty, které většinou odkazují na příslušná ustanovení zákoníku práce nebo stanoví, že 

ustanovení zákoníku práce se uplatňují v případě otázek, které samy neřeší. Právní dokumenty 

mohou mít vliv na výši mzdy a způsob jejího vyplácení. Jimi jsou mzdové řády, které musí 

zaměstnavatel vydat a také případná kolektivní smlouva v případě existence odborových 

organizací ve firmě. Níže jsou uvedeny alespoň základní pojmy, vysvětlení a konkrétní 

zákony, které se váží k dané problematice. 

Minimální mzda, zavedení a vývoj 

 Ze zákona je v Polsku stanovena minimální mzda za odvedenou práci. Tento zákon se 

nazývá v originále „Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę“ (v překladu Zákon o 

minimální mzdě) a nabyl účinnosti 10. 10 2002.  Minimální mzda byla v Polsku zavedena již 

v roce 1956 a platí pro všechny zaměstnance ze všech odvětví. Od roku 1990 se uplatňuje 

nižší minimální mzda v prvním zaměstnání, a to 80 % minimální sazby v prvním roce a 90 % 

v druhém roce. [17] 

Výše minimální mzdy se každoročně diskutuje a rozhoduje prostřednictvím rokování 

přes Tripartitní komisi sociálních a hospodářských věcí. Dohodnutá výše minimální mzdy 

na následující rok se každoročně stanoví před 15. zářím. 

Minimální mzda se vztahuje na všechny součásti, které celkovou mzdu tvoří, kromě 

odměn za přesčasy, jubilejních odměn a odstupného v případě odchodu do důchodu, jak 

starobního tak invalidního důchodu. V případě, že měsíční mzda zaměstnance je nižší, ať už 

z důvodů termínů vyplácení různých součástí mzdy, nebo z důvodu kratší pracovní doby, 

zaměstnavatel je povinný mu tento rozdíl kompenzovat.Jak bylo již uvedeno, nižší než 

minimální stanovená mzda, může být vyplácena pouze v prvním roce zaměstnání konkrétního 

zaměstnance.  V jedné z dalších kapitol jsou uvedená konkrétní data pro tuto kategorii. [18] 
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3.2.2 Povinnosti zaměstnavatele 

 Z Polského zákona také vyplývají povinnosti zaměstnavatele, které musí plnit ve 

vztahu ke svým zaměstnancům. V následujících bodech jsou popsány nejdůležitější z nich. 

Vydání mzdových řádů 

 Zaměstnavatel má povinnost vydat mzdové řády, jestliže zaměstnává minimálně 

20 zaměstnanců, kromě těch případů kdy u zaměstnavatele platí podniková nebo 

nadpodniková kolektivní smlouva.  

 Mzdový řád stanovuje: 

 systém odměňování u dotyčného zaměstnavatele, 

 sazby základní mzdy jednotlivých zaměstnanců, 

 ostatní složky mzdy (prémie a příplatky), 

 pravidla odměňování za práci přesčas, za práci v noci, za přestávky ve výrobě, 

 systém prémiování, 

 valorizaci mezd. [19] 

 

Druhy pracovních smluv 

 Pracovní smlouvou se zavazuje zaměstnanec k vykonání práce určitého druhu ve 

prospěch zaměstnavatele. Musí být uzavřená v písemné formě.
21

 Připouští se také ústní forma, 

ale musí následovat její písemné potvrzení zaměstnavatelem, a to nejpozději v den zahájení 

práce.  Zákoník práce stanovuje následující druhy pracovních smluv:  

 

 na zkušební období - smlouva s určením lhůty, zaměstnavatel si může u zaměstnance 

ověřit jeho kvalifikaci a způsobilost k práci. Smlouva tohoto druhu nemůže být 

uzavřena na dobu delší než tři měsíce, 

 na dobu určitou - jednou z nejpopulárnějších smluv s určením lhůty, pokud smluvní 

strany uzavřely pracovní smlouvána dvakrát po sobě následující období, uzavření 3 

smlouvy v průběhu 30 dnů odpovídá smlouvě na dobu neurčitou, 

 na dobu neurčitou - nejvýhodnější formou zaměstnání pro zaměstnance, 

 na dobu vykonávání určité práce - při příležitostných a sezonních pracích (výstavba 

objektu, sestavení závěrky), práce je vykonávána pod vedením zaměstnavatele, 

                                                           
21

 Kodeks pracy – kodifikované znění: Sb. zák. z r. 1998, č. 21, pol. 94 ve znění pozd., čl.29 
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ukončení závisí na budoucích událostech, není možné stanovení termínu ukončení 

pracovního poměru, 

  na dobu zástupu- smlouva uzavřená na dobu určitou, pokud dochází k nutnosti 

zástupu zaměstnance v době omluvené nepřítomnosti v práci (např. dovolená na 

zotavenou, mateřská dovolená , zástup v době nemoci), musí být  vypracovaná 

precizně, aby z obsahu smlouvy vyplývalo, že se jedná o smlouvu na dobu zástupu, 

smlouva na dobu zástupce rozvazuje po uplynutí termínu na který byla uzavřena. 

 

Odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

 

Dohoda o provedení práce 

 předmětem smlouvy je provedení určitého právního úkonu, kdy stranami mohou být 

jakékoliv fyzické nebo právnické osoby, 

 definovaná jako smlouva důkladné činnosti, vykonávané ve prospěch objednavatele,  

 mzda z dohody o provedení práce přísluší za samotnou  ,,důkladnou činnost“ ne za její 

výsledek, 

 objednavatel je povinen odvádět příspěvky na sociální zabezpečení, pokud je dohoda     

uzavřená se současným zaměstnancem, který nemá žádný jiný právní důvod, ze 

kterého mu vznikala povinnost pojištění, 

 v případě uzavření smlouvy s vlastním zaměstnancem, má zaměstnavatel povinnost 

sčítání příjmů zaměstnance náležejících mu z obou smluv, také vypočítává odvody 

z celkové částky příjmů zaměstnance (zhotovitele), 

 v případě uzavření smlouvy s osobou, která není pojištěná z jiného právního důvodu , 

odvod na důchodové pojištění je povinný, ale v případě nemocenského pojištění je 

dobrovolný 

 úrazovému pojištění osoba povinně podléhá, když se místo plnění nachází v sídle nebo 

místě vykonávaní činnosti (zaměstnavatele) objednavatele. Zdravotní pojištění je 

povinné bez ohledu na místo vykonávaní práce. [19] 

 dohoda o provedení práce uzavřená se studentem do 26 let nepodléhá povinnému 

penzijnímu a důchodovému pojištění , navíc není rozdíl v tom, zda se jedná o studenta 

denního nebo dálkového studia 
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 Vyplácení mzdy 

 Systémy odměňování u jednotlivých zaměstnavatelů jsou rozdílné. Podmínky pro 

mzdy a uznání jiných odměn souvisejících s prací a stanovují na základě podnikových a nad-

podnikových tarifních smluv (podniky aktivními odborářskými organizacemi), příslušných 

nařízení o odměňování (podniky s minimálně 20 zaměstnanci bez tarifní smlouvy) anebo 

pracovních smluv. [19] 

Zaměstnavatel je povinný zavést a vést kartu o každém zaměstnanci, obsahující 

záznamy vyplacených pracovních mezd a jiných odměn vztahujících se k práci zaměstnance. 

Zaměstnavatel je na žádost zaměstnance povinný poskytnout mu přístup k dokumentům, 

na základě kterých se mu vypočítaly pracovní odměny. 

Vyplácení pracovních odměn se uskutečňuje v hotovosti. Částečná platba v jiné formě 

než peněžní je přípustná jen tehdy, pokud je to stanoveno v zákoníku nebo v kolektivní 

smlouvě. Odměna za práci se vyplácí nejméně jednou měsíčně v pravidelných předem 

stanovených termínech a to nejpozději do 10 dní následujícího kalendářního měsíce. Pracovní 

odměny se zaměstnanci mohou vyplácet i nepřímo, například převodem na bankovní účet, 

pokud dal k tomu zaměstnanec předtím svůj písemný souhlas nebo pokud je tato forma platby 

stanovená v kolektivní smlouvě. [20] 

 

3.2.3 Mzdová zvýhodnění 

 Příplatky za práci přesčas 

  Za práci přesčas, vykonávanou na pokyn zaměstnavatele, má zaměstnanec nárok 

na příplatek ke mzdě. Jeho výše závisí na tom, zda podle rozvrhu pracovní doby 

se u zaměstnance jedná o pracovní dny, či nikoliv.  

 Za přesčasy odpracované v noci nebo v neděli a ve státem uznané svátky, které nejsou 

pro zaměstnance pracovními dny, činí příplatek 100 %. Na takové navýšení má zaměstnanec 

nárok i v situaci, pokud pracuje přesčas v dny, které mu byly přiznány jako náhrada za práci 

v neděli a o svátcích. Za ostatní přesčasy, které jsou odpracovány v běžné pracovní dny 

zaměstnance, činí příplatek 50 % normální mzdy. Počet přesčasových hodin je ze zákona 

omezen na maximum 260 hodin za rok. 
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 Příplatky za práci v neděli a státem uznané svátky 

 V  případě, že je nutné vykonat práci nezbytnou z hlediska jejich veřejné Dny 

pracovního volna jsou neděle a svátky stanovené v předpisech o dnech pracovního volna.V 

jistých situacích legislativa připouští práci v neděli a o svátcích. Takovou prací se rozumí 

práce vykonávaná mezi 6:00 hodinou daného dne a 6:00 hodinou následujícího dne, ledaže 

by u zaměstnavatele v kolektivní smlouvě byla stanovena jiná hodina. Práce o svátcích však 

není povolena v obchodních zařízeních, výjimka je možné pouze prospěšnosti a každodenních 

potřeb obyvatel. [19] 

 

 Příplatky při práci na směny 

  Práce v noci je práce vykonávaná v noční době, tj. v osmi hodinách mezi 21:00 

hodinou daného dne a 7:00 hodinou následujícího dne. Pracovník je označen za nočního 

pracovníka, pokud jeho práce zahrnuje každý den práci v noční době alespoň tři hodiny nebo 

pokud pracuje v noci alespoň počtvrté v účetním období. Zaměstnanec má za tuto práci nárok 

na vyplacení příplatku ke mzdě ve výši 20 % za každou hodinu práce v této době. Existuje 

zde omezení a to takové, že práci v noci nemohou vykonávat těhotné ženy, ženy, které mají 

dítě ve věku do jednoho roku a mládež. Pokud musí pracovník pracovat v noci mimo místo 

pracoviště, je s ním dohodnuta paušální částka, která musí odpovídat dopadům na pracovníka 

za práci v noci. [21] 

 Příplatky za práci ve ztížených podmínkách 

Ztíženými podmínkami se rozumí takové podmínky, které mohou být zatěžující nebo dokonce 

zdraví ohrožující. Může se jednat o tyto práce: 

 Práce v extrémních teplotách, nebo při extrémní vlhkosti, případně v prostředí, kde je 

zjištěna přítomnost škodlivé látky ohrožující zdraví pracovníka, 

 Práce v uzavřených stísněných prostorách, 

 Práce vyžadující nadměrnou fyzickou aktivitu, nebo nepřirozené držení těla. 

Příspěvek za práci ve ztížených podmínkách se určuje jako pevně stanovená částka, nebo 

jako procento z minimální mzdy. Může být vyplácen periodicky i nepravidelně. To není 
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určeno zákonem, ale je stanoveno vnitřními směrnicemi a mzdovými řády zaměstnavatele. 

[22] 

 Vyrovnávací příspěvek 

Tento příspěvek je placen zaměstnanci tehdy, pokud je rozdíl mezi dříve placenou mzdou 

a výdělkem, který má nyní z důvodu změny pracovních podmínek. Tento nárok může vznikat 

těhotným nebo kojícím ženám, které nemohou pracovat v některých podmínkách, ve kterých 

pracovali dříve (například zvedání těžkých břemen, práce v prostředí s chemikáliemi, atd.). 

Také se může jednat o dorovnání původní částky, která byla zaměstnanci placena a nyní 

nemůže být placena z důvodu přeřazení na jinou práci, nebo pokud firma zkrachovala 

a zaměstnanec byl převeden do jiné společnosti. Také v případě, že zaměstnanec nemůže 

vykonávat svou práci z důvodu nemoci z povolání, ale nejvýše po dobu šesti měsíců. 

Výše tohoto příspěvku je dohodnuta individuálně, její konkrétní částka, ani procento nejsou 

stanoveny. [19] 

 

3.2.4 Náhrada mzdy při překážkách v práci 

 Nárok na náhradu mzdy má zaměstnanec, který platí pojistné na nemocenské pojištění 

nepřetržitě po dobu 30 dnů (čekací doba). Nemocenské dávky se vyplácejí od 34. dne 

pracovní neschopnosti v kalendářním roce, resp. od 15. dne, jestliže zaměstnanec dosáhl věku 

50 let. Jestliže pracovní neschopnost  byla způsobena pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání, nemocenské dávky se vyplácejí od prvního dne pracovní neschopnosti. 

Osoby, které nejsou zaměstnanci a jsou nemocensky pojištěni, mají nárok na nemocenskou 

dávku od prvního dne pracovní neschopnosti po splnění čekací doby 90 dnů. Jestliže pracovní 

neschopnost byla způsobena pracovním úrazem či nemocí z povolání, nemocenská dávka je 

vyplácena od prvního dne. [23] 

 

3.2.5 Dovolená 

  

 Každý zaměstnanec má za odpracovanou dobu nárok na placenou dovolenou na 

zotavenou a nemůže se tohoto nároku vzdát. V Polsku je délka dovolené závislá na době 

zaměstnání.  Do této doby se započítává doba předchozího zaměstnání, a to bez ohledu na 
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přestávky v pracovních poměrech a způsob zrušení pracovního poměru. Dovolena je v zákoně  

stanovená  v délce 20 pracovních dnů v případě, kdy je pracovní poměr zaměstnance kratší 10 

let. Pokud je zaměstnanec zaměstnán více jak 10 let, mají zaměstnanci nárok na 26 

pracovních dnů. Zaměstnanec může čerpat dovolenou po uplynutí prvního měsíce pracovního 

poměru. Za  každý odpracovaný měsíc  má nárok na 1/12 z 20 dnů). Další nárok na dovolenou 

vzniká počátkem nového kalendářního roku.Do období zaměstnání, od něhož je závislý výměr 

dovolené, se započítává i doba vzdělávání. Uvedené doby vzdělávání se ale nesčítají. 

 

3.2.6 Povinné odvody ze mzdy 

 Ze mzdy se v Polsku stejně jako u nás musí odvádět určité procento peněz na sociální 

a zdravotní zabezpečení. Existují různé sazby pro zaměstnance a pro osoby samostatně 

výdělečně činné. Níže uvedu konkrétní údaje pro každou kategorii. 

Zákony, kterými se odvody ze mzdy řídí: 

 Ústava Polské republiky ze dne 2. dubna 1997, která stanoví, že „Občan má nárok 

na sociální zabezpečení v případě pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo 

invalidity a po dosažení důchodového věku” [Čl. 67]   

"Občanům, nezávisle na jejich hmotné situaci, veřejné orgány zajišťují rovný přístup 

ke službám zdravotní péče financované z veřejných prostředků” [Čl. 68]. 

 Komunitární právo Evropské unie, přijaté dne 1. 5. 2004 jako platné na území Polské 

republiky. Hlavním principem je podléhání legislativě v oblasti sociálního pojištění 

státu, kde je vykonávaná práce. Zvláštní pravidla se týkají vysílání pracovníků do 

Polska a dočasného podnikání na vlastní účet na území PR.  

 

 Zákony  

 Zákon ze dne 23.1.2003 o všeobecném pojištění v Národním fondu zdraví 

(Ustawa z dnia 23.01.2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 

Funduszu Zdrowia), 

 Zákon ze dne 13.10.1998 o systému sociálního pojištění (Ustawa z dnia 

13.10.1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych). 
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  Sazby pro osoby provozující závislou činnost (zaměstnanci) 

 

V případě zaměstnanců, tedy u závislé činnosti, jsou ze mzdy prováděny odvody jak 

zaměstnancem, tak zaměstnavatelem. Základem je mzda hrubá, od které se odečte výše 

odvodů na sociální zabezpečení. Poté se z této nově vzniklé částky vypočte odvod 

na zdravotní zabezpečení. Zaměstnanec potom dostane mzdu, která už je o daň a další odvody 

očištěna. Níže v tabulce [24] jsou uvedeny konkrétní sazby, které platí pro sociální a 

zdravotní zabezpečení a které se odečítají od hrubého platu zaměstnance.  

 

                            Tab.3.10 Sazby pojistného zaměstnance v PL 

Druh odvodu odvod v % 

 Důchodové zabezpečení 9,76 

 Úrazové zabezpečení 6,50 

 Nemocenské zabezpečení 2,45 

 Plné zdravotní pojištění 8,75 

                                    Zdroj: Vlastní zpracování 

Zaměstnavatel odvádí také povinné odvody. Zaplatí je navíc kromě zaměstnancovy 

mzdy. Jejich výše v procentech je uvedena v následující tabulce : [24] 

 

                            Tab.3.11 Sazby pojistného zaměstnavatel v PL 

Druh odvodu odvod v % 

 Důchodové zabezpečení 9,76 

 Pojištění invalidního důchodu 6,50 

 Úrazové zabezpečení 1,93 

 Příspěvek do pracovního fondu 2,45 

 Garanční fond zaměstnaneckých výhod 0,15 

                                      Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.2.7 Daňové zatížení příjmů ze závislé činnosti 

 Tyto daně řadíme mezi přímé daně. Daně z příjmu fyzických osob (Podatek 

dochodowy od osób fizycznych – PIT) se ještě dále člení na daně z příjmu ze závislé činnosti 

a daně z příjmu osob samostatně výdělečně činných (dále jen OSVČ). 

V Polsku je zdanění fyzických osob upraveno těmito dokumenty:  

 „Ústava Polské republiky z 2. dubna 1997, která stanoví, že „Každý je povinen nést 

tíhu veřejných plnění a odvodů, včetně daní, stanovených zákonem.”(Čl. 84), a také 

že: „Ukládání daní, jiných veřejných poplatků, určování subjektů, objektů zdanění 

a daňových sazeb, a dále i zásad přiznávání daňových úlev a prominutí, kategorií 

subjektů osvobozených od daní upravuje zákon“ (Čl. 217), 

 Komunitární právo Evropské unie:   

D2006/112/WE - Směrnice Rady č. 2006/112/ES ze dne 28. 11. 2006 o společném 

systému daně z přidané hodnoty.   

ERR2913/92 – Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12.10.1992 ustanovující celní 

zákoník Společenství  

 Zákony 

- Zákon ze dne 10. 9. 1999 - Trestní finanční zákon (Ustawa Kodeks karny 

skarbowy.) 

Zákon ze dne 28. 9. 1991 o finanční kontrole (Ustawa o kontroli skarbowej) 

- Zákon ze dne 13. 10. 1995 o pravidlech evidence a identifikace poplatníků 

(Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników) 

- Zákon ze dne 29. 8. 1997 - Správa daní a poplatků (Ustawa Ordynacja 

podatkowa) 

- Zákon ze dne 9. 9. 2000 o finančním poplatku (Ustawa o opłacie skarbowej). 

- Zákon ze dne 26. 7. 1991 o dani z příjmů fyzických osob (Ustawa o podatku 

dochodowym od osób fizycznych) 
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- Zákon ze dne 20. 11. 1998 o paušální dani z některých příjmů fyzických osob 

(Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne) 

- Zákon ze dne 11. 3. 2004 o dani z přidané hodnoty (Ustawa o podatku od 

towarów i usług)  [25] 

 

Povinnosti poplatníka 

K povinnostem poplatníka stanoveným v zákoně o dani z příjmů fyzických osob mj. patří: 

 výpočet a odvádění záloh na daň z příjmů z mezd a dalších plnění vyplácených 

zaměstnancům a mezd vyplácených z občanskoprávních smluv, 

 zpracování ročního daňového přiznaní (PIT-4R) a jeho předložení finančnímu úřadu, 

odvádění záloh na daň z příjmů na bankovní účet finančního úřadu, 

 vyhotovování a doručování poplatníkům, kterým byly vyplaceny mzdy a finančním 

úřadům příslušným dle místa bydliště poplatníků, přiznání,   

 roční zúčtování daně z příjmů z vyplacených mezd zaměstnancům, kteří podali v této 

věci prohlášení. [25] 

 

Předmět daně z příjmů fyzických osob 

Předmětem daně, stanoveným ze zákona o dani z příjmů fyzických osob, jsou příjmy 

z následujících kategorií: 

- příjem ze závislých činností, 

- příjem z nezávislých činností, 

- příjem z podnikání, 

- příjem ve vybraných zemědělských sektorech, 

- příjem z pronájmu nemovitého majetku, 

- příjem z investic a majetkových práv, 

- příjem z prodeje nemovitého majetku, majetkových práv a movitých věcí, 

- ostatní příjem. 
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Osvobozenými příjmy jsou ty příjmy, které se nezapočítávají do základu, ze kterého se 

vypočítá daň. Jsou jimi: 

 

 příjmy sociálního charakteru (dávky sociální péče, pomoci v hmotné nouzi, sociální 

podpora, porodné, alimenty, stipendia, atd.) 

 pracovní benefity (stravenky, nápoje na pracovišti, atd.) 

 přijaté náhrady od pojišťoven, cestovní náhrady 

 příjmy důchodců (předčasné – invalidní, starobní důchody) 

 

Základ daně je částka, která se vypočítá jako rozdíl mezi součtem jednotlivých druhů 

příjmů a výdaji na jejich dosažení.[26] V Polsku stejně jako v jiných zemí existují 

odpočitatelné částky ze základu daně, které jej snižují. Jsou to: 

- příspěvky na povinné sociální zabezpečení, které je odváděno příslušnému úřadu, 

- výše darů na náboženské nebo veřejně prospěšné účely, jako např. darování krve, 

nesmí ovšem překročit 6 % ročního základu daně, 

- výdaje na internetové připojení do částky 760 zł ročně, 

- výdaje na rehabilitaci, 

- koeficient, který nám značí, jestli pracovník pracuje v místě bydliště, nebo do práce 

dojíždí do jiného města. V prvním případě se jedná o částku 102,25 zł, v případě 

dojíždění za prací je to 127,82 zł. 

 

Celkové daňové zatížení v Polsku je mírně podprůměrné ve vztahu k ostatním 

členským zemím Evropské Unie. Je zde ustanoveno progresivní zdanění příjmů fyzických 

osob. V roce 2009 došlo ke snížení daňových sazeb a tím i ke snížení daňové povinnosti 

občanů. Zatímco v roce 2008 platily tři sazby daně (19 %, 30 % a 40 %), v současnosti jsou 

zavedeny pouze dvě sazby a to 18 %, pokud se základ daně pohybuje v rozmezí od 556,03 do 

85 528 zł, a 32 % v případě základu daně vyššího než 85 528 zł. Do základu daně 556,02 zł 

částka nepodléhá dani z příjmu fyzických osob. 
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     Tab.3.12. Sazby daně z příjmu v Polsku 

Sazba daně Roční základ daně  v 

PLN 

Roční základ 

daně v CZK Výpočet 

0 % 0 – 556 0-3 432 0 

18 % 556 - 85 528 3 438-527 

879 

18 % základu daně – 556,02 

32 % 85 529 a více 527 885 a 

více 

14 839,02 + 32 % z částky 

přesahující 85 529 

   Zdroj: Vlastní zpracování 

Podobně jako v České republice, i v Polsku existují kromě výše uvedených 

odčitatelných položek od základu daně také slevy na dani, tedy částky, které snižují již 

vypočtenou daň z příjmu.  Jejich přehled je uveden v tabulce níž 

Tab.3.13. Slevy na dani v Polsku 

Sleva na dani Roční 

výše 

slevy v 

PL 

Roční 

výše 

slevy v 

CZK 

Měsíční výše slevy 

- na poplatníka 556 zł 3 432 46 zł 

- na dítě, které studuje a je mladší 25 let 1 112 zł 6863 93 zł 

- zdravotní pojištění ve výši 7,75 %       

vyměřovacího základu pro tento příspěvek 

 

 

Není 

pevně  

stanoveno 

Není pevně 

stanoveno 

   Zdroj: Vlastní zpracování 

Po odečtení všech těchto položek zjistíme skutečnou výši daně z příjmu fyzických 

osob. Tabulka znázorňuje teoretický postup pro výpočet daně z příjmu a čisté mzdy. 

Tab.3.14. Teoretický postup výpočtu čisté mzdy v PL 

položka výpočet 

Hrubá mzda Základní mzda uvedena v pracovní smlouvě 

Důchodové zabezpečení 9,76 % hrubé mzdy 

Úrazové zabezpečení 6,50 % hrubé mzdy 

Nemocenské zabezpečení 2,45 % hrubé mzdy 

Sociální zabezpečení  = součet jednotlivých položek sociálního zabezpečení 

Základ pro výpočet zdravotního 

pojištění 

Hrubá mzda – sociální zabezpečení 

Plné zdravotní pojištění 8,75% ze základu pro výpočet zdravotního pojištění 

Koeficient pro jiné místo bydliště  a 

pracoviště 

pevně stanovená částka, buď 102,25 zł nebo127,82 zł  
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Měsíční vyměřovací základ daně 

(zaokrouhleno na celé złoté) 

Základ pro výpočet zdravotního pojištění – koeficient 

Daň před slevou 18 % nebo 32 % z měsíčního vyměřovacího          základu 

daně 

Sleva na poplatníka 556,02 / 12 = 46,34 zł  (měsíční) 

Sleva na dítě 1 112,04 / 12 = 92,67 zł  (měsíční) 

Zdravotní pojištění jako sleva   na 

dani 

7,75 % ze základu pro výpočet zdravotního pojištění 

Slevy na dani celkem Suma slev na dani 

Daň (povinnost nebo nárok) Daň před slevou – suma slev na dani 

Čistá mzda k vyplacení 

zaměstnanci 

Čistá mzda 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Osoby samostatně výdělečně činné mají 2 možnosti, kterou metodu zdanění 

příjmů si vyberou:  

a) buď mohou příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti vyčlenit od 

jiných zdrojů příjmů a zdaňovat tyto příjmy sazbou daně 19 %.  

b) nebo mohou kumulovat příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti s 

jinými zdroji příjmů a zdaňovat tyto příjmy celkem podle dané progresivní sazby daně (v 

tomto případě mají možnost uplatňování různých druhů slev na dani, stejně jako je tomu u 

nás). [27] 

Kladná a záporná daň z příjmu fyzických osob 

V případě, že po odečtení všech odčitatelných položek (slev) nám vyjde kladný rozdíl daně, 

potom nám vzniká daňová povinnost vůči příslušnému finančnímu úřadu. Tato daň je jako 

všechny další položky dále odečtena z platu, poté zbude čistá mzda. 

Pokud ale nastane situace, že odčitatelné položky od daně nám samotnou daň sníží 

do záporných hodnot, nejedná se o daňovou povinnost, ale daňový nárok – označujeme ji jako 

daňovou ztrátu. Čistá mzda je tedy v tomto případě o daň vyšší. Ovšem v Polsku platí jiná 

pravidla než v ČR a to taková, že ztrátu nelze odečíst v jednom zdaňovacím období v plné 

výši, ale v každém období můžeme odečíst maximálně 50 % z této daně. 

 



64 
 

3.2.8 Mzdy v Polsku a jejich vývoj 

 Jako ekonomické ukazatele jsou ohledně mezd v každém státě zdůrazněny dva druhy. 

Jedním z nich je minimální mzda, která je stanovena zákonem. Tím druhým je průměrná 

mzda, která je počítána jako průměr mezd ve všech odvětvích a na celém území daného státu 

za určité období (většinou se uvádí roční nebo měsíční průměrná mzda. V dalších odstavcích 

jsem se pokusil nastínit jejich vývoj v minulosti – v letech 2008 až 2013, vše jsem znázornil 

v přehledných grafech. 

  Minimální mzda a její vývoj 

 Jak již bylo uvedeno na začátku, minimální mzda je v Polsku zavedena už dlouhou 

dobu a počítá se i se sníženou minimální mzdou pro první rok práce. Vycházela jsem 

z polského internetového zdroje. Převodní kurz mezi PLN a CZK je z internetového zdroje – 

internetových stránek České Národní Banky – z 1. 1. 2013: 6,172 

Tab.3.15.Minimální mzda v Polsku 2008-2013 

Rok Minimální měsíční 

mzda v PLN 

Minimální měsíční 

mzda převedena      do 

 CZK 

Rozdíl v % proti 

předchozímu roku 

Rozdíl v %         

za 5 let 

2008 1 126 6 950 -  

 

 

 

29,63 

2009 1 276 7 875 11,76 

2010 1 317 8 129 3,11 

2011 1 386 8 554 4,98 

2012 1 500 9 258 7,60 

2013 1 600 9 875 6,25 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vývoj minimální mzdy znázorňuje také výše vyobrazený graf. Jak je možno vidět, 

minimální mzda v Polsku se meziročně stále zvyšuje. Největší nárůst jsme mohli zaznamenat 

mezi roky 2008 a 2009, kdy se minimální mzda zvýšila o 11,76 %. Nejnižší meziroční pohyb 

následoval hned v dalších letech 2009 až 2010, tehdy dosáhlo zvýšení pouze 3,11 %. Celkové 

zvýšení za sledovanou dobu mezi roky 2008- 2013 dosáhlo rozdílu 29,63 %. 
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            Graf. 3.3. Minimální mzda v Polsku 2008-2013 

   

          Zdroj: Vlastní zpracování 

 

  Průměrná mzda a její vývoj 

V případě průměrné mzdy jsem počítala s průměrnou měsíční mzdou v konkrétním roce. 

Částky v CZK jsou opět přepočteny kurzem ČNB k 1.1.2013 (resp. k 31.1.2012). 

Tab. 3.16. Průměrná mzda v Polsku v letech 2008 - 2013 

Rok Průměrná měsíční 

mzda     v PLN 

Průměrná měsíční mzda 

přepočtena      do CZK 

Rozdíl v % proti 

předchozímu roku 

Rozdíl v % 

za 5 let 

2008 2 809 17 337 -  

 

 

 

24,29 

2009 2 956 18 244 4,97 

2010 3 225 19 904 8,34 

2011 3 422 21 121 5,76 

2012 3 568 22 022 4,09 

2013 3 710 22 898 3,83 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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I v tomto případě se její hodnota každým rokem zvyšuje. Největší nárůst můžeme 

zaznamenat mezi roky 2009 a 2010, kdy její hodnota vzrostla o 8,34 %. Naopak nejmenší 

nárůst můžeme sledovat mezi roky 2012 a 2013, tehdy se zvýšila pouze o 3,83 %. Vidíme 

také, že za celou námi sledovanou dobu (tedy za 5 let) se zvýšila průměrná mzda o 24,29 %. 

 

                      Graf. 3.4. Průměrná mzda v Polsku 2008-2013 

 

            Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.2.9 Mzdy a nezaměstnanost 

Nezaměstnanost v Polsku je jedna z nejnižších v Evropské unii. Pohybuje se kolem 

9,8 %. V Polsku jsou velmi vysoké mzdové rozdíly mezi jednotlivými regiony. Především 

příjmy lidí žijících na venkově jsou poznatelně nižší než příjmy domácností z měst a nejvíce 

si v průměru vydělávají lidé pracující v hlavním městě – Varšavě. Tyto nerovnosti v příjmech 

podle regionů měříme podle Gini indexu. Čím je index vyšší, tím větší jsou rozdíly v platech 

podle regionů. Polsko je v Evropské unii v Gini indexu na 4. místě po Portugalsku, Lotyšsku 

a Litvě. Když zohledníme ceny zboží a služeb v porovnání se mzdou v Polsku a například u 

nás, vedou si podobně jako my. V paritě kupní síly je průměrná roční mzda vypočtena 

v Polsku na 18 300 USD a u nás je to 20 000 USD. V následující tabulce a grafu jsou uvedeny 
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míry nezaměstnanosti v Polsku pro jednotlivé roky 2008 – 2013. Jak vidíme, nezaměstnanost 

výrazně poklesla mezi roky 2008 a 2009, a to o 10,58 %. Ovšem následoval ještě vyšší růst a 

to o 19,38% mezi následujícími roky 2009 – 2010. Od té doby se nezaměstnanost stále 

zvyšuje, ale už mnohem méně. 

 

                       Tab. 3.17. Míra nezaměstnanosti v Polsku 2008 – 2013 

 

                         

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

  Graf. 3.5. Míra nezaměstnanosti v Polsku 2008-2013 

                    

               Zdroj: Vlastní zpracování 
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rok % meziroční změna v % 

2008 11,5 - 

2009 10,4 -10,58% 

2010 12,9 19,38% 

2011 13,1 1,53% 

2012 13,2 0,76% 

2013 14,2 7,04% 
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Pro zajímavost je uveden i graf, který vypovídá o nezaměstnanosti v únoru 2013 

v jedno-tlivých Vojvodstvích (Polsko je rozděleno do několika celků – Vojvodství a ta se 

ještě dělí na menší celky – Podregiony). Jak je vidět, nezaměstnanost se velmi mění podle 

jednotlivých Vojvodství. Zatímco nejvyšší je ve WARMIŃSKO-MAZURSKIEM Vojvodství 

– 22,5 %, nejnižší je ve Wielkopolskiem Vojvodství – tady nezaměstnanost dosahuje pouze 

10,9 %. Příčinou tohoto rozdílu může být rozdílnost poměru větších měst a obcí v daném 

Vojvodství. Na venkově je, stejně jako v jiných zemích, nezaměstnanost mnohem vyšší. 

Ve Wielko-polskiem Vojvodství se nachází hlavní město Polska – Varšava, to je hlavní důvod 

tak nízké nezaměstnanosti v tomto regionu. Další velké město – Opole – se nachází 

v Opolském Vojvodství – i zde tedy můžeme zjistit jednu z nejnižších měr nezaměstnanosti 

v Polsku, a to 11,6 %. [28] 

 

              Graf. 3.6. Míra nezaměstnanosti v jednotlivých vojvodstvích 

 

 Zdroj: [29] 
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4 Praktické aplikace 

 

Komparace praktického výpočtu čisté mzdy v rámci České republiky, Slovenské 

republiky a Polska. Pro praktické srovnání výpočtů v rámci jednotlivých výše uvedených 

zemí budou použity 3 různé výše základní mzdy
22

 v jednotlivých zemích a to:  

 minimální mzda 

 průměrná mzda  

 čtyřnásobek průměrné mzdy  

Pro názorné srovnání byly všechny údaje přepočítány pevným kurzem ČNB k 1.1.2013. 

Údaje jsou zaokrouhleny na celé koruny nahoru, pokud není uvedeno jinak. 

 

 4.1 Praktický výpočet čisté mzdy v rámci České republiky 

 

Miminální mzda 

 

Tab.4.1. Základní údaje potřebné pro výpočet minimální mzdy 

Minimální mzda (CZK) 8 000,- 

Sazba SP hrazeného zaměstnancem(%)   6,50 

Sazba ZP hrazeného zaměstnancem (%)   4,5 

Sazba SP hrazeného zaměstnavatelem (%) 25,00 

Sazba ZP hrazeného zaměstnavatelem (%)   9,00 

Superhrubá mzda  HM + pojistné hrazené zaměstnavatelem 

Sazba daně z příjmů fyzických osob (%) 15,00 

Základní sleva na poplatníka (CZK) 2 070,- 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Použity údaje z 1. kalendářního čtvrtletí 2013 
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Praktické schéma výpočtu: 

Hrubá mzda      8 000,- 
  

- SP hrazené zaměstnancem     520,-    

- ZP hrazené zaměstnancem     360,- 

           daň z příjmů FO *   1 620,- 

           - sleva na poplatníka                

2 070,- 

- daň po uplatnění slev           

0,- 

 

Čistá mzda     7 120,-

     

 

* Výpočet ZD pro daň z příjmů FO 

 

Hrubá mzda                                        

8 000,-  

+ pojistné hrazené zaměstnavatelem 

2 720,- 

 

Superhrubá mzda = ZD                    

10 720,-  

 

ZD po zaokrouhlení
23

                       

10 800,- 

 

 

 

 Průměrná mzda 

 

Tab.4.2. Základní údaje potřebné pro výpočet průměrné mzdy 

Průměrná mzda (CZK) 25 884,- 

Sazba SP hrazeného zaměstnancem (%)   6,50 

Sazba ZP hrazeného zaměstnancem (%)   4,50 

Sazba SP hrazeného zaměstnavatelem (%) 25,00 

Sazba ZP hrazeného zaměstnavatelem (%)   9,00 

Superhrubá mzda  HM + pojistné hrazené zaměstnavatelem 

Sazba daně z příjmů fyzických osob (%) 15,00 

Základní sleva na poplatníka (CZK) 2 070,- 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Praktické schéma výpočtu: 

Hrubá mzda      25 884,- 

  

- SP hrazené zaměstnancem    1 683,-    

- ZP hrazené zaměstnancem    1 165,- 

           daň z příjmů FO *     5 205,- 

           - sleva na poplatníka                  

2 070,- 

- daň po uplatnění slev     3 135,- 

 

Čistá mzda     19 901,-

     

 

* Výpočet ZD pro daň z příjmů FO 

 

Hrubá mzda                                          

25 884,-  

+ pojistné hrazené zaměstnavatelem     8 

801,- 

 

Superhrubá mzda = ZD                        

34 685,-  

 

ZD po zaokrouhlení                              

34 700,- 

 

 

                                                           
23 Měsíční základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru 
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Čtyřnásobek průměrné mzdy 

 

Tab.4.3. Základní údaje potřebné pro výpočet čtyřnásobku průměrné mzdy 

Čtyřnásobek průměrné mzdy (CZK) 103 536,- 

Sazba SP hrazeného zaměstnancem (%)   6,50 

Sazba ZP hrazeného zaměstnancem (%)   4,5 

Sazba SP hrazeného zaměstnavatelem (%) 25,00 

Sazba ZP hrazeného zaměstnavatelem (%)   9,00 

Superhrubá mzda  HM + pojistné hrazené zaměstnavatelem 

Sazba daně z příjmů fyzických osob (%) 15,00 

Základní sleva na poplatníka (CZK) 2 070,- 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Praktické schéma výpočtu: 

 

Hrubá mzda         103 536,- 
  

- SP hrazené zaměstnancem      6 730,-    

- ZP hrazené zaměstnancem      4 660,- 

           daň z příjmů FO *                

20 820,- 

           - sleva na poplatníka                  

2 070,- 

- daň po uplatnění slev      18 750,- 

 

Čistá mzda         73 396,-

     

 

* Výpočet ZD pro daň z příjmů FO 

 

Hrubá mzda                                  103 536,-  

+ pojistné hrazené zaměstnavatelem   

35 203,- 

 

Superhrubá mzda = ZD              138 739,-  

 

ZD po zaokrouhlení                     138 800,- 
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4.2 Praktický výpočet čisté mzdy v rámci Slovenské republiky
24

 

 

Miminální mzda 

 

Tab.4.4. Základní údaje potřebné pro výpočet minimální mzdy v SR 

Minimální mzda  EUR   337,70 

CZK 8 490,-  

Sazba SP hrazeného zaměstnancem(%)   9,40 

Sazba ZP hrazeného zaměstnancem (%)   4,00 

Sazba daně z příjmů fyzických osob (%) 19,00 

Základní sleva na poplatníka  EUR   311,32 

CZK 7 827,- 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Praktické schéma výpočtu: 

 

Hrubá mzda                  8 490,- 
  

- SP hrazené zaměstnancem     799,-    

- ZP hrazené zaměstnancem     340,- 

- daň po uplatnění slev *                      0,- 

 

Čistá mzda     7 351,-

     

 

* Výpočet ZD pro daň z příjmů FO 

 

Hrubá mzda                                     8 490,-  

- pojistné hrazené zaměstnancem                     

1 139,- 

 

Základ daně                                    7 351,- 

- sleva na poplatníka                      7 827,- 

 

Základ daně po uplatnění slev            0,- 

 

 

Průměrná mzda 

 

Tab.4.5. Základní údaje potřebné pro výpočet průměrné mzdy v SR 

Průměrná mzda  EUR      812,42 

CZK 20 425,-  

Sazba SP hrazeného zaměstnancem(%)   9,40 

Sazba ZP hrazeného zaměstnancem (%)   4,00 

Sazba daně z příjmů fyzických osob (%) 19,00 

Základní sleva na poplatníka  EUR     311,32 

CZK   7 827,- 
Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                           
24

 Pevný kurz ČNB k 1.1.2013: 1EUR = 25,140 CZK 
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Praktické schéma výpočtu: 

 

Hrubá mzda     20 425,- 
  

- SP hrazené zaměstnancem   1 920,-    

- ZP hrazené zaměstnancem       

817,- 

- daň po uplatnění slev *    1 874,- 

 

Čistá mzda    15 814,-

     

 

* Výpočet ZD pro daň z příjmů FO 

 

Hrubá mzda                                 20 425,-  

- pojistné hrazené zaměstnancem        

2 737,- 

 

Základ daně                                  17 688,- 

- sleva na poplatníka 7 827,- 

 

ZD po uplatnění slev                      9 861,- 

 

 

Čtyřnásobek průměrné mzdy 

 

Tab.4.6. Základní údaje potřebné pro výpočet čtyřnásobku průměrné mzdy v SR 

Čtyřnásobek průměrné mzdy  EUR   3 249,68 

CZK 81 697,-  

Sazba SP hrazeného zaměstnancem(%)   9,40 

Sazba ZP hrazeného zaměstnancem (%)   4,00 

Sazba daně z příjmů fyzických osob (%) 19,00 

Základní sleva na poplatníka  EUR   311,32 

CZK 7 827,- 

  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Praktické schéma výpočtu: 

 

Hrubá mzda      81 697,- 
  

- SP hrazené zaměstnancem    7 680,-    

- ZP hrazené zaměstnancem    3 268,- 

- daň po uplatnění slev *                          11 956,- 

 

Čistá mzda     58 793,-

     

 

* Výpočet ZD pro daň z příjmů FO 

 

Hrubá mzda                                    81 697,-  

- pojistné hrazené zaměstnancem              

10 948,- 

 

Základ daně                                   70 749,- 

- sleva na poplatníka 7 827,- 

 

ZD po uplatnění slev                     62 922,- 
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4.3 Praktický výpočet čisté mzdy v rámci Polska
25

 

 

Miminální mzda 

Jak již bylo zmíněno v kapitole xxxx v Polsku se při výpočtu základu daně používají 

dva různé koeficienty podle toho, zda zaměstnanec pracuje v místě bydliště nebo zda za prací 

musí dojíždět. Jelikož v dnešní době je častější případ osob, které za prací dojíždějí, byl 

v rámci srovnávacích výpočtů použit koeficient druhý.  

Tab.4.7. Základní údaje potřebné pro výpočet minimální mzdy v PL 

Minimální mzda  PLN   1 600 

CZK   9 876,-  

Sazba SP hrazeného zaměstnancem(%) 9,76 

Sazba ZP hrazeného zaměstnancem (%) 8,75 

Sazba daně z příjmů fyzických osob (%) Progresívní sazba viz. Tab. … Sazby daně z příjmů  

Koeficient dojíždění za prací PLN   127,82 

CZK   789,- 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tab. 4.8. Sazby daně z příjmů 

Sazba daně (%) Základ daně v PLN Základ daně v CZK 

0 0 - 556 0 – 3 432 

18 557 – 85 528 3 438 – 527 879 

32 85 529 a více 527 885 a více 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Praktické schéma výpočtu: 

Hrubá mzda      9 876,- 
  

- SP hrazené zaměstnancem     964,-    

- ZP hrazené zaměstnancem *     780,- 

- daň po uplatnění slev **  1 544,- 

 

Čistá mzda     6 588,-

     

 

*  Výpočet základu pro ZP 

 

Hrubá mzda                                    9 876,-  

- SP hrazené zaměstnancem             964,- 

 

Základ pro výpočet ZP                     8 912,- 

 

** Výpočet ZD pro daň z příjmů FO 

 

Hrubá mzda                                    9 876,- 

- SP hrazené zaměstnancem            964,- 

- koeficient dojíždění za prací          789,- 

 

Základ daně z příjmů FO              8 123,- 

                                                           
25

 Pevný kurz ČNB k 1.1.2013: 1 PLN = 6,172 CZK 



75 
 

Průměrná mzda 

 

Tab.4.9. Základní údaje potřebné pro výpočet průměrné mzdy v PL 

Průměrná mzda  PLN     3 710 

CZK   22 899,-  

Sazba SP hrazeného zaměstnancem(%) 9,76 

Sazba ZP hrazeného zaměstnancem (%) 8,75 

Sazba daně z příjmů fyzických osob (%)  Progresívní sazba viz. Tab. … Sazby daně z 

příjmů 

Koeficient dojíždění za prací PLN   127,82 

CZK   789,- 
Zdroj: Vlastní  zpracování 

 

Praktické schéma výpočtu: 

 

Hrubá mzda      22 899,- 

  

- SP hrazené zaměstnancem    2 235,-    

- ZP hrazené zaměstnancem *    1 809,- 

- daň po uplatnění slev **    3 578,- 

 

Čistá mzda     15 277,-

     

 

*  Výpočet základu pro ZP 

 

Hrubá mzda                                  22 899,-  

- SP hrazené zaměstnancem         2 235,- 

 

Základ pro výpočet ZP                  20 664,- 

 

** Výpočet ZD pro daň z příjmů FO 

 

Hrubá mzda                                  22 899,- 

- SP hrazené zaměstnancem         2 235,- 

- koeficient dojíždění za prací         789,- 

 

Základ daně z příjmů FO            19 875,- 
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Čtyřnásobek průměrné mzdy 

 

 

Tab.4.10. Základní údaje potřebné pro výpočet čtyřnásobku průměrné mzdy v PL 

Čtyřnásobek průměrné  mzdy  PLN   14 840 

CZK   91 593,-  

Sazba SP hrazeného zaměstnancem(%) 9,76 

Sazba ZP hrazeného zaměstnancem (%) 8,75 

Sazba daně z příjmů fyzických osob (%)  Progresívní sazba viz. Tab. … Sazby daně z 

příjmů 

Koeficient dojíždění za prací PLN   127,82 

CZK   789,- 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Praktické schéma výpočtu: 

Hrubá mzda      91 593,- 
  

- SP hrazené zaměstnancem    8 940,-    

- ZP hrazené zaměstnancem *    7 233,- 

- daň po uplatnění slev **  14 736,- 

 

Čistá mzda     60 684,-

     

 

*  Výpočet základu pro ZP 

 

Hrubá mzda                                 91 593,-  

- SP hrazené zaměstnancem        8 940,- 

 

Základ pro výpočet ZP                82 653,- 

 

** Výpočet ZD pro daň z příjmů FO 

 

Hrubá mzda                                91 593,- 

- SP hrazené zaměstnancem       8 940,- 

- koeficient dojíždění za prací       789,- 

 

Základ daně z příjmů FO         81 864,- 

 



77 
 

Graf  4.1. Komparace minimální, průměrné a čtyřnásobku průměrné mzdy   

v porovnávaných   státech 
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     Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 4.2. Komparace čisté mzdy v porovnávaných státech 
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4.4 Vyhodnocení 

 

Komentář k praktické aplikaci: 

  Z grafického znázornění komparace mezd v rámci České republiky, Slovenské 

republiky a Polska můžeme vyčíst, že občan s minimální mzdou dosahuje ve všech státech 

srovnatelné čisté mzdy. Výraznější odchylku můžeme pozorovat až u 4násobku průměrné 

mzdy, kde ostatní státy celkem výrazně převyšuje Česká republika. Občan České republiky, 

jehož základní mzda dosahuje čtyřnásobku průměrné mzdy ve výši 103 536,- Kč, po zdanění 

získá čistou mzdu ve výši 73 396,- Kč. Naproti tomu občan Polska dosahující základní mzdy 

91 593,- Kč dosáhne na čistou mzdu 60 684,- Kč a občan Slovenské republiky se základní 

mzdou 81 697,- Kč po zdanění získá pouze 58 793,- Kč.  

 Ačkoliv se na první pohled může zdát výše daňového zatížení, částečně způsobené 

aplikací superhrubé mzdy, poměrné vysoké, po srovnání s dalšími dvěma zeměmi Evropské 

unie a to Slovenské republiky a Polska, již nepůsobí tak výrazným dojmem.  
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5  Závěr  

 

Diplomová práce se zabývala problematikou mzdové agendy v rámci České republiky 

a její komparací s vybranými zeměmi Evropské unie, konkrétně se Slovenskou republikou a 

Polskem.  

Po všeobecném úvodu byla první stěžejní kapitola zaměřena na mzdový systém v 

České republice, na jeho obecnou definici, právní úpravu mezd, definici mzdy, základní mzdu 

včetně složek mzdy a náhrad  mzdy. Byl zde popsán a graficky znázorněn vývoj minimální  

a průměrné mzdy od roku 2008 až po současnost. Za zmínku stojí informace, že minimální 

mzda v České republice v posledních letech poněkud stagnuje. Vymezená část byla věnována 

osobní a mzdové agendě, která je nezbytná při vzniku pracovního poměru mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. Dále byly popsány povinnosti zaměstnavatelů vůči 

zaměstnancům, úřadům, zdravotním pojišťovnám, okresní správě sociálního zabezpečení, 

finančnímu úřadu a dalším organizacím.  

Druhá stěžejní kapitola se zabývala mzdovým systémem ve vybraných zemích, a to 

v rámci Slovenské republiky a Polska, analýzou jejich mzdových systémů, právní úpravy 

mezd, povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům, daňového zatížení příjmů, odvodům 

zaměstnavatele ve srovnání s Českou republikou. 

V kapitole nazvané Praktické aplikace byly na konkrétních případech za použití 

metody komparace popsány rozdíly v systému kalkulace čisté mzdy ve výše jmenovaných 

zemích, provedená analýza daňové zatížení těchto států a v neposlední řadě grafické 

znázornění výsledné výše čisté mzdy.  

            Po zpracování této diplomové práce jsem dospěla k názoru, že co se kalkulace čisté 

mzdy týče, je nejjednodušší systém v České republice, naproti tomu systém výpočtu v rámci 

Polska se mi zdá poněkud složitý. Ačkoliv Česká republika využívá systém superhrubé mzdy, 

který může působit dojmem vyššího daňového zatížení, po zpracování praktických výpočtů je 

zřejmé, že to tak není.  
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Zákony a vyhlášky 

Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve 

znění pozdější předpisů  

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  ve znění pozdější předpisů  

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
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Seznam zkratek 

 

atd.                        a tak dále 

a.s.             akciová společnost 

č.             číslo 

Čl.                        článek 

ČNB             Česká národní banka 

ČR              Česká republika 

 

FO             fyzická osoba 

 

např.             například 

 

CZK             česká koruna   

           

EU                          Evropská unie  

 

EUR                        euro 

 

MPSV             Ministerstvo práce a sociálních věcí  

 

OSSZ             Okresní správa sociálního zabezpečení 
 

Sb.                        sbírka  

 
SP               sociální pojištění  

 

SR               Slovenská republika  

 

PL              Polsko 

 

ZD              základ daně 

 

zł.              zlotý 

 

ZP              zdravotní pojištění 
 

Z.z.              Znění zákona 
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