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1 ÚVOD  

Odlišnosti v odměňování ve státní a soukromé sféře. Po roce 1992 došlo k rozdělení 

systému odměňování na dvě základní, zcela odlišné skupiny. 

Ve sféře státních orgánů, příspěvkových a některých dalších organizací, kde je zdroj 

prostředků na odměňování zaměstnanců provázán se státním rozpočtem, zůstala míra 

závaznosti právní úpravy téměř na původní úrovni. Odměňování ve státní sféře upravuje 

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

v některých dalších organizacích a orgánech, a na něj navazující soustava prováděcích 

vládních nařízení, upravující specifika odměňování státních zaměstnanců. 

V podnikatelské sféře, kde je zaměstnavatel nucen celý objem prostředků na 

odměňování zaměstnanců zajistit vlastní podnikatelskou činností, přičemž celkový objem 

vyplacených mezd výrazně determinuje celkovou výši nákladů a tím i dosažený zisk, není 

regulace prostřednictvím právní normy a limitů stanovující maximální  možnou výši odměny 

za vykonanou práci nutná, neboť ze strany zaměstnavatele zde působí samoregulační faktor. 

Pro právní úpravu odměňování v podnikatelské sféře byla zvolena koncepce téměř 

úplné volnosti. Zákoník práce obsahuje kogentní ustanovení jen v míře nezbytné k vymezení 

základních povinností zaměstnavatelů v návaznosti na mezinárodní úmluvy a ústavní garance 

o ochraně mzdy. Plně uplatňuje v odměňování princip smluvní volnosti s důrazem na 

kolektivní smlouvy a smlouvy individuální, zpravidla smlouvy pracovní. 

Hlavním cílem mé práce je seznámit veřejnost se mzdovou problematikou, s rozdíly 

v odměňování ve státní a soukromé sféře. Kdy zaměstnanci ve státní sféře jsou placeni ze 

státního rozpočtu a naopak v soukromé sféře je výše mezd závislá na obratu či zisku 

jednotlivé firmy. Toto téma jsem si zvolila proto, že mne tato problematika velmi zajímá, 

pracuji jako mzdová účetní 18 let a bezprostředně se dotýká každého z nás. Praktická část pak 

názorně pomůže se zorientovat ve výpočtu mzdy. 

Dále ve své práci jsem chtěla ukázat nejenom na celkem složitý výpočet mezd a vůbec 

mzdových náhrad v našem státě, ale také zviditelnit markantní rozdíly v ohodnocení 

zaměstnanců podle lokality, kdy v Čechách jsou platy o několik desítek % vyšší než na 

Moravě., dále na stále znatelný rozdíl v odměňování mužů a žen při stejném zařazení, 

vzdělání a dosažené praxi. 



  

 2

2 TEORETICKÉ ASPEKTY 

2.1 Odměňování   

Každému zaměstnanci přísluší za práci mzda nebo plat. Poskytují se dle složitosti, 

odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní 

výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků.  

Ustanovení o mzdě a platu upravuje Zákoník práce. 

2.1.1 Mzda 

Mzda1 je, dle zákoníku práce, peněžité plnění poskytované zaměstnanci 

zaměstnavatelem za jeho práci. Mzda se sjednává v kolektivní smlouvě, pracovní smlouvě 

nebo jiné smlouvě, popřípadě ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem nebo mzdovým 

výměrem. Mzda musí být sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce, za 

kterou má tato mzda příslušet. Mzda může být založena na hodinové sazbě odměňování. Tato 

hodinová sazba bývá často předmětem kolektivního vyjednávání. Stimuly pro zaměstnance 

jsou také většinou rychlé a přesné. Důraz je kladen na krátkodobý zaměstnanecký vztah 

s organizací. Mzda je chápána jako odměna za vykonanou práci. Samotná existence 

pracovního poměru tedy nárok na mzdu nezakládá, nárok zakládá až skutečně vykonaná 

práce. 

2.1.2 Plat 

Plat2 je, dle zákoníku práce, peněžité plnění poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem, 

kterým je stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace, školská 

právnická osoba nebo dobrovolný svazek obcí. Platy jsou vypláceny měsíčně, jejich výše je 

obvykle projednávána kolektivně. 

 

 

                                                 

1 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 113 

2 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 122 
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2.1.3 Odměna 

Za splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů se poskytuje 

zaměstnanci odměna dle zákoníku práce. Odměna je dále poskytována u prací konaných na 

základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, dále se používá při odměňování 

volených členů obecních zastupitelstev a u zvláštního způsobu odměňování např. znalců, 

tlumočníků zprostředkovatelů, rozhodců, přísedících, členů volebních komisí. V užším slova 

smyslu představuje odměna nadtarifní pobídky mzdové formy. 

2.1 Pojem mzda 

Mzda jako základní pojem odměňování v soukromé sféře zahrnuje několik níže 

specifikovaných výrazů, jejichž podstata je dána zákonem, nařízením či smlouvou. 

 

Minimální mzda 

Minimální mzda33 představuje nejnižší přípustnou výši odměny za práci. Mzda ani plat 

nesmí být nižší než stanovená minimální mzda. Práce přesčas, ve svátek, noční práce, práce 

ve ztíženém pracovním prostředí a práce v sobotu a v neděli není zahrnuta do minimální 

mzdy. 

Minimální mzdu3 stanovuje vláda nařízením. Základní sazba minimální mzdy činí 

v současné době (dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb. S účinností od 1. ledna 2007) pro 

stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin 8 000 Kč za měsíc nebo 48,1 Kč za hodinu. 

Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, zaměstnavatel je povinen 

zaměstnanci poskytnout doplatek: 

 ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a 

příslušnou minimální měsíční mzdou ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na 

1 odpracovanou hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou; použití 

hodinové nebo měsíční minimální mzdy se sjedná předem, jinak se použije 

minimální hodinová mzda 

                                                 

3 Zákon č. 567/2006 Sb. zákoník práce. 

 



  

 4

 k platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci  

 a příslušnou minimální měsíční mzdou 

 

2.1.1 Zaručená mzda 

Nezpochybnitelné právo zaměstnance na mzdu je určeno zaručenou mzdou4. Zaručená 

mzda může být sjednána pracovní smlouvou, platovým výměrem, kolektivní smlouvou nebo 

vnitřním předpisem. 

Zaručená mzda nesmí být nižší než minimální mzda a její výše je odstupňována dle 

náročnosti vykonávané práce. 

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. určuje nejnižší možnou úroveň zaručené mzdy a 

jednotlivé stupně. 

 

Tabulka č. 1 – Nejnižší úroveň zaručené mzdy 

skupina 
prací 

Nejnižší úroveň zaručené mzdy 

v Kč za hodinu v Kč za měsíc 

1. 48,1 8000 

2. 53,1 8900 

3. 58,6 9800 

4. 64,7 10800 

5. 71,5 12000 

6. 78,9 13200 

7. 87,1 14600 

8. 96,2 16100 

Zdroj : http://www.mpsv.cz 

 

Nedosáhne-li mzda, nebo plat příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, náleží 

zaměstnanci doplatek. 

Mnozí, zejména menší zaměstnavatelé, žijí v představě, že postačí zaměstnanci 

poskytovat minimální mzdu. Často ani nevědí, že mají povinnost zaměstnanci poskytovat 

                                                 

4 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 112 
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mzdu ve výši alespoň nejnižší úrovně zaručené mzdy. Jde o jeden z největších omylů v oblasti 

pracovně-právních vztahů. S nímž se lze v praxi hojně setkat. Jde rovněž o hrubé porušení 

zákona. Pouze v případě, že mzda zaměstnance je sjednána v kolektivní smlouvě, není nutné 

respektovat nejnižší úroveň zaručené mzdy. 

 

Průměrná mzda za 1. čtvrtletí 2011 

V 1.čtvrtletí 2011 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „ průměrná 

mzda)na přepočtené počty zaměstnanců v celém národním hospodářství 23 144,- Kč, což je o 

4714,- Kč ( 2,1%) více než ve stejném období roku 2010.Spotřebitelské ceny se zvýšily za 

uvedené období o 1.7%, reálně mzda vzrostla o 0.4% 5. 

 

Tabulka č. 2 - Přehled průměrné hrubé mzdy přepočtené 

v celém národním hospodářství za rok 2009, 2010 a 1Q 2011. 

1Q 2011 23 144,00 Kč 

4Q 2010 25 803,00 Kč 

3Q 2010 23 665,00 Kč 

2Q 2010 23 513,00 Kč 

1Q 2010 22 748,00 Kč 

4Q 2009 23 488,00 Kč 

3Q 2009 25 565,00 Kč 

2Q 2009 23 192,00 Kč 

1Q 2009 22 971,00 Kč 

Zdroj : http://www.mpsv.cz/ 

 

Nutné je také dodat, že průměrná mzda je imaginární číslo. Statistici je sice spočítají, 

ale v praxi podobnou mzdu většina národa nepobírá. 

 

                                                 

5 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 112 
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2.1.2 Naturální mzda 

Naturální mzda6 představuje poskytování mzdy ve formě výrobků nebo služeb 

zaměstnanci. Ochranu zaměstnanců před poskytováním mzdy ve formě lihovin a před 

poskytováním mzdy v naturální formě v rozporu s potřebami zaměstnance upravuje Zákoník 

práce. 

Naturální mzdu může zaměstnavatel poskytnout jen se souhlasem zaměstnance a za 

podmínek s ním dohodnutých a v rozsahu přiměřeném jeho potřebám. Zaměstnavatel je 

povinen vyplatit zaměstnanci v penězích mzdu nejméně ve výši příslušné sazby minimální 

mzdy nebo příslušné sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy. Jako naturální mzda mohou být 

poskytovány výrobky (s výjimkou lihovin, tabákových výrobků nebo jiných návykových 

látek), výkony, práce nebo služby. 

Výše naturální mzdy se vyjadřuje v peněžní formě tak, aby odpovídala: 

a) ceně, kterou zaměstnavatel účtuje za srovnatelné výrobky, výkony, práce  

b) služby ostatním odběratelům 

c) obvyklé ceně 

d) částce, o kterou je úhrada zaměstnance za výrobky, výkony, práce nebo služby 

nižší než obvyklá cena 

 

2.1.3 Časová mzda 

Nejjednodušší způsob odměňování představuje časová mzda. Mzda je zaměstnanci 

poskytnuta podle času stráveného na pracovišti. Mzda může být stanovena hodinovou, 

týdenní nebo roční částkou. I přes zvyšující se oblibu odměňování, které je založeno na 

výkonu, zůstává časová mzda nejvyužívanějším způsobem odměňování pro mnoho firem a 

institucí. V názorech na motivaci zaměstnance nejsou však zaměstnavatelé zajedno. Stále platí 

názor zaměstnavatelů, že motivace zaměstnance může plynout z uspokojení práce samotné a 

uznávají proto i rozumné soutěživé odměňování pro všechny zaměstnance. Základní sazba 

                                                 

6 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 119,120 
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musí odpovídat potřebám většiny lidí a musí být proto dostatečně vysoká. V případě poklesu 

sazby pod adekvátní hranici dochází k demotivaci zaměstnanců.  

 

2.1.4 Individuální úkolová mzda 

Individuální úkolová mzda představuje odměňování zaměstnance na základě splnění 

práce nebo výsledku práce. V tomto systému odměňování lze snadno stanovit kritéria a 

spojení výdělkem a výkonem. Nejčastěji je tento systém odměňování užíván ve výrobním 

prostředí, kde lze výstupy snadno určit a kvantifikovat výstupy práce zaměstnance nebo jeho 

přínos pro vyrobený produkt. 

Výhody  individuální úkolové mzdy 

a) silný pobídkový nástroj pro zvýšení výkonnosti zaměstnanců v provázanosti na 

výdělek 

b) pokud roste počet splněných úkolů za stejnou dobu s použitím stejného 

vybavení, klesají jednotkové náklady výstupu 

 

Nevýhody individuální úkolové mzdy 

a) řízení systému i jeho udržování může být nákladné 

b) může vyvolat mnoho nedorozumění ohledně standardů nebo úrovní produkce 

c) produkce se může zvýšit na úkor kvality 

d) důraz na osobní výkon může vyvolat neshody a hádky mezi zaměstnanci 

 

Je nutné stanovit výkonové normy, podle nichž je zaměstnanec placen, a proto je tento 

systém odměňování více nákladný. Nejefektivnější metodu vykonávání úkolů musí stanovit 

normovači, kteří jsou na tuto práci speciálně zaměstnáváni. Důraz je v tomto systému 

odměňování kladen na pobídky k práci, na kontrolu a měření vykonané práce. 
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2.1.5 Mzda při uplatnění konta pracovní doby 

Jiný způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby představuje konto pracovní 

doby. Obsah konta pracovní doby může obsahovat jen kolektivní smlouva, nebo vnitřní 

předpis. Zákoník práce upravuje odlišný způsob poskytování mzdy při uplatnění konta 

pracovní doby. Při tomto způsobu odměňování je zaměstnanci ve vyrovnávacím období 

poskytována mzda ve stejné měsíční výši bez ohledu na jeho sjednaná nebo stanovená práva 

(tzv. stálou mzdu). Stálá mzda zaměstnance však nesmí být nižší než 80% jeho průměrného 

výdělku a lze ji sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit vnitřním předpisem. Rozhodným 

obdobím pro uplatnění konta pracovní doby je 12 předchozích kalendářních měsíců po sobě 

jdoucích. 

 

Zaměstnavatel za tím účelem vede účet mzdy zaměstnance, na kterém vykazuje: 

a) stálou mzdu zaměstnance 

b) dosaženou mzdu zaměstnance za kalendářní měsíc, na kterou mu vzniklo právo 

podle zákoníku práce a podle sjednaných, stanovených nebo určených 

podmínek. 

 

Zaměstnavatel je povinen, v případě, že je souhrn stálých mezd, které byly zaměstnanci 

vyplaceny, nižší než souhrn práv po ukončení vyrovnávacího období nebo po skončení 

pracovního poměru, doplatit zaměstnanci vykázaný rozdíl. Stálá mzda je poskytována za 

pracovní dobu rozvrženou v příslušném kalendářním měsíci. 

I když zaměstnavatel v příslušném kalendářním měsíci nerozvrhne pracovní dobu, 

přísluší zaměstnanci stálá mzda. 

 

Zaměstnavatel je oprávněn, v případě, že je souhrn práv zaměstnance na dosaženou 

mzdu nižší než souhrn vyplacených stálých mezd, srazit pouze tu část, odpovídající stálé 

mzdě za dobu, kdy zaměstnanec nepracoval, ačkoliv podle rozvrhu pracovní doby pracovat 

měl (dovolená, nemoc, překážky v práci na straně zaměstnavatele, za které přísluší náhrady 

mzdy). V těchto případech jsou zaměstnanci poskytovány za uvedené dny náhrady mzdy, 

nebo dávky nemocenského pojištění. 
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2.1.6 Mzda za práci přesčas 

Zaměstnanci přísluší za dobu práce přesčas7 příplatek ve výši 25% průměrného výdělku 

a dosažená mzda. Poskytnutí náhradního volna v rozsahu konané práce přesčas místo 

příplatku je jiný způsob odměny, na němž se zaměstnanec a zaměstnavatel mohou dohodnout. 

V případě, že náhradní volno není zaměstnanci poskytnuto v době 3 kalendářních měsíců po 

výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, je zaměstnavatel povinen poskytnout 

zaměstnanci příplatek za práci přesčas. 

V rámci limitu práce přesčas daného zákoníkem práce tj. 8 hodin v jednotlivých 

týdnech a 150 hodin v kalendářním roce, může být u vedoucích zaměstnanců mzda sjednána 

již s přihlédnutím k případné práci přesčas, je-li současně sjednán rozsah práce přesčas. 

Zaměstnanci však v tomto případě nepřísluší příplatek ani náhradní volno. 

 

2.1.7 Mzda za práci ve svátek 

Za práci ve svátek8 přísluší zaměstnanci mzda za tuto práci a náhradní volno. 

Zaměstnanci je náhradní volno poskytnuto nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce 

následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Na základě dohody 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, může být zaměstnanci místo náhradního volna, 

poskytnut příplatek ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna.Řešení problematiky 

svátků patří v práci mzdových účetních k nejsložitějším pracovním činnostem. Pro usnadnění 

orientace je třeba se seznámit se strukturou fondu pracovní doby, která je uvedena v tzv. 

plánovacím kalendáři. 

Lze v něm rozlišit pracovní dny, dny pracovního volna, dny pracovního klid, svátky, 

fond pracovní doby včetně placených svátků. Fond pracovní doby je doba stanovena pro 

příslušný měsíc od pondělí do pátku, kromě dní, na které připadá svátek. 

Fond pracovní doby včetně placených svátků je stanovena pro příslušný měsíc ve dnech 

od pondělí do pátku bez ohledu na to, zda na tyto dny připadl svátek či nikoli. Svátky, které 

připadají na soboty a neděle, do fondu pracovní doby nepatří. 

                                                 

7 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 93 práce přesčas 

8 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 115 mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek 
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Tabulka č. 3 - Pracovní kalendář pro rok 2011 

měsíc 

pracovní 
dny + 
placený 
svátek   

1 21 168/157,5 

2 20 160/150 

3 23 184/172,5 

4 21+1 160/168 

5 22 176/165 

6 22 176/165 

7 19+2 168/152 

8 23 184/172,5 

9 21+1 176/168 

10 20+1 168/160 

11 21+1 176/168 

12 21+1 176/168 
Zdroj : plánovací kalendář pro rok 2011 

Rok 2011 má 253 pracovních dnů, tj. 2 024 pracovních hodin/8 hod., 1897,5/ 7,5 hod. 

včetně 7 placených svátků.                       

 

2.1.8 Mzda za noční práci 

Za práci v noci9 (tj. v době od 22.00 hod. do 06.00 hod.) přísluší zaměstnanci dosažená mzda 

a příplatek nejméně ve výši 10% průměrného výdělku, pokud není v kolektivní smlouvě 

sjednáno jinak. 

 

2.1.9 Mzda za práci ve ztíženém pracovním prostředí 

Zaměstnanci náleží za práci ve ztíženém pracovním prostředí10 mzda za tuto práci a 

příplatek ve výši nejméně 10% minimální mzdy. Vláda vymezila nařízením č. 567/2006 Sb., 

s účinností od 1. ledna 2007 charakteristiku práce ve ztíženém pracovním prostředí pro účely 

poskytování příplatku. Práce ve ztíženém pracovním prostředí je spojena s mimořádnými 

                                                 

9   Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 125 příplatek za noční práci 

10 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 117 ztížené pracovní prostředí 
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obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení 

nebo odstranění. 

 

2.1.10 Mzda a práce v sobotu a neděli 

Příplatek ve výši 10% průměrného výdělku včetně mzdy za práci připadá 

zaměstnanci11za dobu práce o sobotě a neděli, pokud není v kolektivní smlouvě stanoveno 

jinak. 

2.2 Mzdové systémy 

Specifickým druhem odměňování jsou mzdové systémy. Mzdové systémy představují 

systém odměňování, jež odráží hodnoty a cíle upřednostňované organizací. Mzdové systémy 

se dělí na individuální a skupinové mzdové systémy. Individuální mzdové systémy jsou 

založeny na přínosu jednotlivce pro úspěch organizace, naproti tomu skupinové mzdové 

systémy organizace využívá v případě, kdy je individualistický přístup pro firmu nevýhodný. 

 

Individuální úspora času 

Příkladem individuálního mzdového systému je individuální úspora času. Odměňování 

je založeno na úspoře času při splnění určitého výkonu a ne na množství výkonu 

vyprodukovaného zaměstnancem. 

Stanovují se časové standardy pro výkon každého úkolu, jimiž by se měl zaměstnanec 

řídit. Pokud se zaměstnanci podaří zlepšit, oproti tomuto standardu, dostanou zaplaceno 

navíc. Uplatnění výhod tohoto systému může nastat v situacích, kdy zaměstnanec nemůže 

dokončit úkol, protože není práce např. z důvodu poruchy stroje.  

 

 

 

                                                 

11 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 118 mzda za práci v sobotu a v neděli 
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2.2.1 Měřená denní práce 

Měřená denní práce je dalším příkladem individuálního mzdového systému. Mzdové 

sazby jsou stanoveny ve vyšších úrovních, než by normálně byly vyplaceny zaměstnanci za 

vykonání stejné práce. Zaměstnanci však dodržují dohodu, podle níž musí podávat výkony na 

specifikované úrovni, jež jsou stanoveny podle určitých metod studia práce. Skutečnou 

úroveň výkonu pak pečlivě sleduje management.  

Fázovaná měřená denní práce je další variantou. Je specifikován určitý počet úrovní a 

zaměstnanci si mohou vybrat, na jaké úrovni bude jejich pracovní výkon. V případě zlepšení 

jejich práce je možné zvolit si vyšší úroveň s vyšší mzdovou sazbou. Hlavní výhodou těchto 

systémů je stálost, kdy mzda zaměstnanců nekolísá podle toho, kolik odpracují za den nebo 

týden. Systémy zajišťují stabilitu, ale nedovolují jedincům flexibilitu. 

 

2.2.2 Odměňování podle výkonu nebo zásluh 

Spojení individuální mzdové úrovně s výkonem zaměstnance představuje výkonové 

odměňování, které je někdy provázáno na tarif a je zaměřeno na motivování všech 

zaměstnanců. Jde o individualistický přístup, který preferuje diferencované odměňování lidí, 

a to podle jejich úrovně výkonu nebo kompetence. Organizace tak dává jasně najevo, co od 

svých zaměstnanců očekává. Oceňování výkonů se nevztahuje pouze na množství vyrobeného 

produktu, ale může být používáno rovněž u zaměstnanců, kde není žádný konečný měřitelný 

produkt. 

Výkonové odměňování je často považováno za klíčový prvek řízení výkonu. Výkonové 

odměňování je zaváděno i tehdy, kdy není zaručen jeho motivační efekt. K vytvoření kultury 

hodnocení výkonu napomáhá i skutečnost, že je o výkonu vůbec uvažováno. Výkonové 

odměňování může být placeno několika způsoby. 

 

Nejběžněji používané finanční odměny jsou: 

a) platové/mzdové nárůsty v rámci normální mzdové stupnice 

b) platové/mzdové nárůsty nad maximální hranici běžné mzdové stupnice 
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a)   Platové/mzdové nárůsty v rámci normální mzdové stupnice 

Jde o běžně používaný způsob výkonového odměňování. Dává jasně najevo, že i když 

existuje fixní stupnice pro práci a odměna každého je závislá na jeho výkonu, mimořádně 

výkonní zaměstnanci mohou v rámci této stupnice postupovat mnohem rychleji než ostatní. 

 

b) Platové/mzdové nárůsty nad maximální hranici běžné mzdové stupnice 

Tento způsob je používán zejména tehdy, když organizace chce udržet přírůstkovou 

mzdovou stupnici a zároveň odměnit vynikající výkon. 

Každý zaměstnanec je placen podle individuální fixní sazby, s rostoucím výkonem pak     

může dostat více, než činí normální sazba, nebo jednorázová částka, která není zahrnuta do 

platu/mzdy. 

 

Skupinové incentivy ( motivace ) 

Příklad skupinového mzdového systému představují skupinové motivace. Jsou založené 

na stejných principech jako u individuální úkolové mzdy. Skupinové motivace jsou užívány 

v případě zlepšení týmové práce, nebo podpory zaměstnance, který přispívá k celkovému 

výsledku. 

 

Podíl na zisku 

V případě odměňování formou podílu na zisku je centrem pozornosti mzdového 

systému skupina. Mimořádné odměny (bonusy), jejíchž výše je závislá na ročním zisku 

organizace, dostávají všichni zaměstnanci. 

 

Přímý podnět k lepšímu pracovnímu výkonu pro zaměstnance je v tomto systému nízký 

vzhledem k tomu, že je obtížné vysledovat, jak se přínos jedince vztahuje k zisku celé 

organizace. 
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2.3 Mzdové principy 

Mzdové principy představují základní pravidla odměňování, jež jsou dány zákony. 

 

Smluvní princip v odměňování 

Pracovní právo ČR do roku 1992 nepřipouštělo jakoukoli úpravu mzdy v pracovní 

smlouvě, když zavazovala zaměstnavatele poskytovat mzdu zaměstnanci podle mzdových 

předpisů a v jejich rámci podle kolektivních smluv. Každý z působících systémů odměňování 

zaměstnanců v pracovněprávních vztazích připouští různou míru smluvní volnosti. 

Zaměstnavatel ve státní sféře poskytuje zaměstnanci plat podle zákona a nařízení vlády, 

podle kolektivní smlouvy a podle vnitřního platového předpisu. Prostor pro smluvní ujednání 

je zde značně omezen. Právní úprava odměňování zaměstnanců podle zákoníku práce vytváří 

široký prostor pro uplatnění smluvního principu. Zákoník práce stanovuje účastníkům 

povinnost, podle které mzda musí být sjednána nebo stanovena písemně a vždy před výkonem 

práce za kterou je poskytována. Zaměstnavatel je povinen, v případě, že mzda nebyla 

sjednána v pracovní nebo kolektivní smlouvě, projednat, dle ustanovení zákoníku práce, 

poskytování mzdy s odbory. 

Zaměstnavatel většinou vydává vnitřní mzdový předpis nebo mzdový výměr, podle 

něhož je zaměstnanec odměňován. 

 

Spravedlivá odměna za vykonanou práci 

V čl. 28 Listiny základních práv a svobod je zakotven princip spravedlivé odměny za 

práci. Vychází z mezinárodně právních aktů, kterými je Česká republika vázána. 

Spravedlivá odměna je, dle současné právní úpravy, definována jako stejná odměna za 

stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Naplnění tohoto principu v konkrétních případech 

však není jednoduchou záležitostí. 

V ustanovení zákoníku práce je jako základní princip zakotven zákaz diskriminace. 

Rovné zacházení všem bez rozdílu rasy, barvy pleti, pohlaví, pohlavního zaměření, jazyka, 

víry a náboženství, politického smyšlení aj. zaručuje platná právní úprava. Zákoník práce 

připouští nerovné zacházení pouze v případech, kdy to stanoví zákonně nebo kdy je pro to 

věcný důvod, spočívající v předpokladech, požadavcích a povaze práce, kterou má 
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zaměstnanec vykonávat a který je pro výkon práce nezbytný. Definice spravedlivé odměny 

určuje zaměstnavateli prostor pro mzdovou diferenciaci, jež je realizací spravedlivého 

ohodnocení. Za práci stejné hodnoty přísluší zaměstnanci stejná odměna naproti tomu za práci 

rozdílné hodnoty odměna rozdílná. 

 

2.3.1 Princip ochrany mzdy 

Základními dokumenty, upravujícími ochranu mzdy, jsou (vedle zákoníku práce, 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Evropská sociální charta 

a zejména úmluva Mezinárodní organizace práce č. 95, o ochraně mzdy). 

Regulací chování účastníků pracovněprávních vztahů při sjednávání mzdových 

podmínek se projevuje ochrana minimální výše mzdy. 

Ochrana minimální výše mzdy zakládá povinnost sjednat mzdu nejméně ve výši 

minimální mzdy stanovené obecně platným předpisem. Zaměstnanci je tak zaručen alespoň 

minimální příjem za výkon určitých prací. Tato ochrana minimální výše mzdy, kterou je 

zaměstnavatel povinen poskytovat vždy, pokud zaměstnanec vykonává práci, je 

v západoevropských zemích někdy nazývána ochranou před hmotnou nouzí. 

 

Výše minimální mzdy je v naší právní úpravě chráněna zejména ustanovením: 

a) zákonné výše minimální mzdy 

b) minimálních mzdových tarifů 

c) minimálního rozsahu a minimální výše příplatků 

d) minimální výše odměny za pracovní pohotovost 

 

Ochranu před neoprávněným zásahem zaměstnavatele na výplatu, na níž zaměstnanci 

vzniklo právo, nebo před újmou, která by mu hrozila ze strany třetích osob, zajišťuje ochrana 

splatné mzdy.  
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V současné právní úpravě se princip ochrany splatné mzdy nejvýrazněji projevuje v: 

a) ochraně mzdy před neoprávněnými srážkami 

b) ochraně splatné mzdy při její výplatě 

 

2.3.2 Obecná právní úprava mzdy/platu 

Systém právní úpravy odměňování zaměstnanců v pracovněprávních vztazích a její 

základní prameny jsou upraveny: 

a) zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., který zakotvuje obecné a nejvýznamnější 

zásady odměňování, společné pro všechny typy zaměstnavatelů a všechny 

zaměstnance v pracovním poměru 

b) nařízením vlády č. 516/2004 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé 

další zákony, upravující postupy při provádění srážek ze mzdy (platu), společné 

všem zaměstnancům v pracovněprávních i obdobných vztazích, a to ať se jedná 

o uspokojení pohledávek srážkou ze mzdy z pracovněprávních nebo 

občanskoprávních vztahů 

c) nařízením vlády nařízení 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových 

tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém 

pracovním prostředí a za práci v noci 

d) zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost 

v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, upravuje 

odměňování ve státní sféře. Na zákon navazuje soustava nařízení vlády. 

Upravují specifika jednotlivých skupin zaměstnavatelů, odměňování v režimu 

zákona o platu, atd. 

e) odměňování činitelů ve zvláštním postavení, i když výkon jejich funkcí má 

v obecné rovině charakter pracovněprávních vztahů, je řešeno samostatnými 

zákony a podzákonnými normami. 

 

Kolektivní smlouvy, které upravují ve svých mzdových částech mzdové podmínky pro 

zaměstnance, zastávají další významné místo v odměňování zaměstnanců v podnikatelské 
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sféře. Mohou také stanovovat okruh funkcí, jejichž odměňování upravují, a jež se týkají 

tarifních stupnic, výši tarifních mezd a mzdových forem. 

 

2.3.3 Splatnost mzdy 

Mzda je splatná12 poté, kdy je zaměstnanec již vykonal pro zaměstnavatele práci, 

sjednanou pracovní smlouvou, tzn. Zpětně za měsíční období. 

Mzda je splatná nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém 

vznikl zaměstnanci nárok na mzdu. Uplatnění příliš variabilních termínů výplat splatných 

mezd u jednoho zaměstnavatele v současné době brání předpisy o placení pojistného na 

zdravotním a sociálním pojištění, které stanoví termín splatnosti pojistného na 20. den 

v měsíci .Současně však zákon připouští, aby v pracovní nebo kolektivní smlouvě bylo 

sjednáno období splatnosti mzdy kratší. 

V případě ukončení pracovního poměru, je prolomena zásada, že mzda je splatná ve 

sjednaném výplatním termínu. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen vyplatit mu 

mzdu, splatnou za měsíční období, v den skončení pracovního poměru. 

 

2.3.4 Způsob a bližší podmínky výplaty mzdy 

Mzda se vyplácí13 ve sjednaný den výplaty nebo nejpozději v nejbližší následující 

pracovní den, převodem na účet, nedohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec jinak. 

Zaměstnavatel je povinen vytvořit k výplatě mzdy organizační podmínky. 

Písemný doklad o jednotlivých složkách mzdy a provedených srážkách tzv. výplatní 

pásky je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci při měsíčním vyúčtování mzdy. Na 

vyžádání je zaměstnavatel povinen předložit zaměstnanci k nahlédnutí doklady, které sloužily 

jako podklad pro výpočet mzdy. 

                                                 

12 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 10 splatnost mzdy 

13 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 11 výplata mzdy 
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Mzda má osobně-právní charakter, zaměstnavatel i tedy může vyplatit pouze 

zaměstnanci, pokud on sám nerozhodne jinak, nebo pokud zákon z vážných příčin tuto zásadu 

neprolomil. Mzda může být vyplacena jiné osobě než zaměstnanci pouze v následujících 

případech: 

a) na základě písemné plné moci, kterou vystavil zaměstnanec 

b) v případě smrti zaměstnance 

c) pokud byl zaměstnanec zcela nebo zčásti rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti 

k právním úkonům a toto rozhodnutí zahrnuje zákaz či omezení dispozice s penězi. 

 

2.3.5 Srážka ze mzdy 

Mzda je nárokem zaměstnance a srážky14 z ní lze provést jen na základě dohody o 

srážkách ze mzdy, uzavřené písemně mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

Bez dohody může zaměstnavatel srazit ze mzdy zaměstnance pouze částky, vyplývající 

z titulů, které zákon výslovně uvádí. 

V první řadě je stanovena povinnost srážky na daň, nebo zákonné pojištění. Srážky na 

náhrady, uložené vykonatelnými rozhodnutími, se provedou v pořadí, v jakém byla doručena 

zaměstnavateli jednotlivá rozhodnutí příslušných orgánů. 

Celková výše srážek nesmí být vyšší, než by činila jejich výše podle ustanovení zákona 

o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy a podle občanského soudního řádu. 

 

2.3.6 Náhrada mzdy 

Náhrada mzdy je typickým ostatním plněním. Zaměstnanci se vyplácejí, a přitom s jeho 

pracovním výkonem bezprostředně nesouvisejí. Jedná se o plnění, které nahrazuje mzdu a 

hlavně v případech, kdy zaměstnanec nepracuje nebo ani  nemůže pracovat z různých  

zákonem uznaných důvodů. 

                                                 

14 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 12 srážky ze mzdy 
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Náhrady mzdy nebo platu se poskytují v těchto případech 

• za dobu čerpání dovolené 

• u důležitých osobních překážek v práci na straně zaměstnance ( u zaměstnance, 

který byl uznán dočasně práce neschopným nebo, kterému byla nařízena 

karanténa) 

• u jiných důležitých osobních překážek v práci na straně zaměstnance 

• u jiných úkonů v obecném zájmu 

 

2.3.7 Odstupné 

Odstupné je jednorázový příspěvek, který náleží zaměstnanci, u kterého dochází k rozvázání 

pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem nebo dohodou z důvodů 

• rušení nebo přemístění zaměstnavatele nebo jeho části 

• stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo 

příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu 

zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních 

změnách 

• zaměstnanec, kterému skončil pracovní poměr výpovědí ze strany zaměstnavatele 

nebo dohodou pro organizační změny ( § 52 písm.a až c, ZP), má nárok na odstupné 

ve výši nejméně 3násobku průměrného měsíčního výdělku. 

• lze stanovit i podmínky, za nichž  lze odstupné zvýšit , např. podle počtu 

odpracovaných let 

 

2.3.8 Cestovní náhrady 

Patří mezi náhrady výdajů, které jsou poskytovány zaměstnancům v souvislosti 

s výkonem práce při: 

• pracovní cestě 

• cestě mimo pravidelné pracoviště 
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• cestě související s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn v místě 

výkonu práce nebo pravidelného pracoviště 

• přeložení 

• přijetí do zaměstnání v pracovním poměru 

• výkonu práce v zahraničí 

 

Cestovní náhrady nepodléhají zdanění daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a 

odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění jen pokud jsou poskytovány v případech a 

do výše stanovené zákonem. 

 

2.4 Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

Plat určuje zaměstnanci zaměstnavatel. Nestanoví li zvláštní zákon jinak, není možné 

určit plat jiným způsobem v jiném složení a jiné výši, než stanoví zákoník práce a právní 

předpisy vydané k jeho provedení. Plat zaměstnance je zpravidla složen ze základního 

platového tarifu a osobního příplatku. 

Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, určuje plat vedoucímu zaměstnanci, 

který je statutárním orgánem zaměstnavatele nebo vedoucím či zástupcem organizační složky 

státu nebo územního samosprávného celku, orgán, který ho na pracovní místo ustanovil. 

 

Vláda je zmocněna stanovit nařízení: 

a) způsob usměrňování výše prostředků vynakládaných zaměstnavateli na platy a na 

odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců 

b) zařazení prací do platových tříd v souladu s charakteristikami platových tříd 

odstupňovaných podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, které jsou 

uvedeny v příloze k zákoníku práce 

c) kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do jednotlivých 

platových tříd 

d) způsob zařazování zaměstnanců do platových tříd 
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e) podmínky pro určení započitatelné praxe 

f) podmínky pro zvláštní způsob zařazení do platové třídy a určení platového tarifu 

pro zaměstnance, kteří vykonávají práce, jejichž úspěšné provádění závisí 

především na míře talentu nebo na fyzické zdatnosti, pro zaměstnance ve 

zdravotnických zařízeních a pro zaměstnance vykonávající jednoduché obslužné 

nebo rutinní práce 

g) stupnice platových tarifů pro příslušný kalendářní rok, a to zpravidla s účinností od 

počátku kalendářního roku tak, aby platové tarify v jednotlivých platových třídách 

činily nejméně nejnižší úroveň zaručené mzdy. 

 

Specifické úpravy platových poměrů zaměstnanců a některých dalších osob 

Samostatnými předpisy jsou upraveny platové podmínky 

a) platové podmínky představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 

jsou upraveny zákonem č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených 

s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a poslanců 

Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů 

b) platové podmínky státních zástupců jsou upraveny zákonem č. 201/1997 Sb., o 

platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění 

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

a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů 

c) platové podmínky členů obecních zastupitelstev jsou upraveny nařízením vlády č. 

37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění 

pozdějších předpisů 

d) platové podmínky duchovních jsou upraveny nařízením vlády č. 566/2006 Sb., o 

úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností 

e) platové podmínky vojáků z povolání jsou upraveny zákonem č. 143/1992 Sb., o 

platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších 

organizacích a orgánech ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 

565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání ve znění pozdějších 

předpisů. 
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2.4.1 Principy platového systému 

Odměňování zaměstnanců ve státní sféře je založeno na několika principech. 

Odměňování zaměstnanců státní sféry je řešeno zákonem. 

Platové podmínky smí upravovat pouze vláda, která je oprávněna ve vymezených 

ustanoveních konkretizovat nařízením podmínky při poskytování některých složek platu. 

V návaznosti na toto ustanovení vyplývá, že není v pravomoci ředitele organizace řešit 

platové podmínky odchylně od obecně závazných předpisů. Platový systém je čtyř složkový. 

 

Tarifní systém15 je založen na systému hodnocení složitosti, odpovědnosti a 

namáhavosti prací, jež je rozdělen do šestnácti tříd, odstupňovaných dle úrovní praktických 

zkušeností. Systém hodnocení prací je jednotný a vzájemnou srovnatelnost prací v různých 

odvětvích zajišťuje katalog prací. 

Pro zařazení zaměstnance je limitujícím faktorem stupeň dosaženého vzdělání ve 

srovnání s požadavky stanovenými katalogem pro práce v jednotlivých tarifních třídách. Pro 

všechna odvětví je jednotně stanovena základní stupnice platových tarifů. Platovou 

perspektivu, všem zaměstnancům, dává odstupňování platových stupňů v rámci rozpětí 

platových tarifů. 

2.4.2. Platová třída 

Platová třída16 představuje kategorii, do které se zaměstnanec zařadí na základě druhu 

práce, požadovaných nejnáročnějších prací a plnění kvalifikačních předpokladů. 

Při posuzování složitosti práce se vychází ze skutečně vykonávané nejnáročnější 

pracovní činnosti v popisu práce. Popis pracovní činnosti a tarifní zařazení jsou podkladem 

pro sjednání druhu práce v pracovní smlouvě se zaměstnancem. Zaměstnavatel zařadí 

zaměstnance do platové třídy, ve které je v katalogu zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon 

zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. 

 

                                                 

15 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce §  123 platové tarify 

16 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce §  124 platová třída, platové stupn 
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Pokud není práce v katalogu uvedena, zařadí se zaměstnanec do platové třídy, ve které 

jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, 

odpovědnosti a namáhavosti. Při porovnání jsou vodítkem obecné charakteristiky platových 

tříd uvedené v příloze k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. 

 

Správné zařazení zaměstnance do platové třídy je v pravomoci zaměstnavatele. 

Kvalifikační předpoklady vzdělání, potřebné pro výkon prací v jednotlivých platových 

třídách, jsou stanoveny v § 2 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.  

 

Zaměstnavatel může výjimečně zařadit zaměstnance do platové třídy, pro kterou 

nesplňuje potřebné vzdělání, jestliže: 

a) jde o zaměstnance, který vykonává práce, jejichž úspěšné provádění závisí 

především na míře talentu nebo na fyzické zdatnosti a zaměstnance vykonávající 

jednoduché obslužné nebo rutinní práce 

b) zvláštní právní předpis vyžaduje pro výkon některých prací nižší vzdělání než 

potřebné vzdělání nebo stanoví jiný kvalifikační předpoklad 

c) zaměstnanec dlouhodobou činností v příslušném oboru prokázal schopnost 

k výkonu požadované práce a je starší než 50 let 

d) zaměstnanec zahájil studium, kterým si doplní potřebné vzdělání, v tomto studiu 

řádně pokračuje, zejména neopakuje ročník nebo část studia, nepřerušil vzdělávání 

nebo studium, neukončil vzdělávání před úspěšným ukončením příslušného 

vzdělávacího programu nebo neukončil studium jiným způsobem než 

absolvováním studia v příslušném studijním programu 

e) zaměstnanec vykonává práce převážně manuálního charakteru, pro které se stanoví 

jako potřebné vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou, pokud dosáhl 

alespoň středního vzdělání nebo středního vzdělání s výučním listem v oboru, 

který zaměstnavatel pokládá za odpovídající pro výkon požadované práce. 
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V případě, že zaměstnavatel nemůže obsadit pracovní místo zaměstnancem, který 

dosáhl potřebného vzdělání, a nejsou u něho dány podmínky pro výjimečné zařazení 

zaměstnance, může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje 

potřebné vzdělání nejvýše na dobu 4 roků. 

 

2.4.3 Platový stupeň 

Platový stupeň17 představuje kategorii, do které je zaměstnanec zaměstnavatelem 

zařazen v závislosti na době započitatelné praxe, doby péče o dítě a výkonu vojenské základní 

(náhradní) nebo civilní služby. 

 

1) Doba praxe v oboru představuje kritérium pro zařazení zaměstnance do platového 

stupně. Praxí v oboru je výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného 

nebo obdobného zaměření, jako pro výkon požadované práce. Tato praxe se 

posuzuje ve vztahu k druhu práce bez ohledu na počet zaměstnání. Doba praxe je 

pak započtena v plném rozsahu. 

2) Dobu jiné praxe započte zaměstnavatel podle míry jejího využití pro výkon 

požadované práce. Míra zápočtu nesmí překročit 2/3 jiné praxe. 

3) Odchylně se stanoví zápočet praxe u zaměstnanců, rehabilitovaných podle zákona 

č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích (§ 9 nařízení vlády č. 564/2006 

Sb.). Do započitatelné doby praxe se dále plně započítávají tzv. náhradní doby (§ 4 

odst. 5 a 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.), tj. 

4) Doba výkonu vojenské základní (náhradní) služby podle předpisů platných v době 

jejího konání. Civilní služba se započítává v rozsahu předepsané délky základní 

vojenské služby v době jejího konání. Základní vojenská služba konaná jako 

součást přípravy na povolání se nezapočítává. 

5) Doba mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené, 

doba trvalé péče o dítě nebo děti nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské 

                                                 

17 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce §  124 platová třída, platové stupně 
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dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této 

péče  

6) Doba osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby, je-li závislou osobou 

nezletilé dítě. 

V zájmu objektivních výchozích podmínek se při neplnění předpokladu stupně vzdělání 

odečítají z praxe zaměstnanci počty let v závislosti na rozdílu mezi skutečným a předepsaným 

stupněm vzdělání § 4 odst. 7 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 

 

2.4.4 Platový tarif 

Po zařazení zaměstnance do platové třídy a platového stupně přísluší zaměstnanci 

platový tarif18. Platový tarif představuje rozhodující složkou platu zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě. Výše platového tarifu zaměstnance závisí na složitosti, odpovědnosti a 

namáhavosti vykonávané práce (zařazení do platové třídy) a na míře praktických zkušeností, 

kterých nabyl předchozím výkonem práce (zařazení do platového stupně). 

Platové tarify se stanoví v 16 platových třídách a v každé z nich ve 5 platových 

stupních. V šestnácté platové třídě činí nejméně 3.4 násobek platového tarifu v první platové 

třídě. Ve dvanáctém platovém stupni činí nejméně 1.5 násobek platového tarifu v prvním 

platovém stupni. Platové tarify v platových třídách a stupních se oproti nejblíže nižšímu 

platovému tarifu zvyšují o shodný procentní přírůstek. Platové tarify se zaokrouhlují na celé 

desetikoruny nahoru. 

Platové tarify jsou stanoveny pevnou měsíční částkou pro jednotlivé platové třídy a 

platové stupně. Vztahují se na plný pracovní úvazek, tj. na stanovenou týdenní pracovní dobu. 

Vláda je při stanovení stupnic platových tarifů povinna respektovat uvedená minima u 

jednotlivých platových tříd.  

 

 

                                                 

18 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce §  123 platové tarif 
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Zvýšený platový tarif podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. přísluší 

zaměstnanci, který je:  

a) úředníkem územního samosprávného celku 

b) zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky 

c) zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky 

 

Tabulka č. 4 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro 

zaměstnance uvedené v  § 5 odst.4  

 ( pro zaměstnance, který je pedagogickým pracovníkem…..) 

platový 
stupeň 

počet let 
započtené 
praxe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 do 6 let 8000 8300 8800 9550 10350 11200 12150 15000 20000 20100 

2 do 12 let 8250 8750 9500 10300 11150 12100 13100 15600 20500 20450 

3 do 19 let 8700 9450 10200 11050 12000 13000 14150 16250 20600 20900 

4 do 27 let 9350 10150 11000 11950 12950 14050 15200 17000 21050 21450 

5 nad 27 let 10100 11000 11850 12850 13950 15100 16400 17800 21600 22000 

platový 
stupeň 

počet let 
započtené 
praxe 

11 12 13 14 15 16 

1 do 6 let 20200 20300 20500 21200 23450 25400 

2 do 12 let 20550 21000 21250 22750 25250 27350 

3 do 19 let 21000 21800 22800 24500 27150 29450 

4 do 27 let 21650 22650 24550 26450 29250 31700 

5 nad 27 let 22500 24400 26300 28500 31500 34100 

Zdroj : http :// www.mpsv.cz 

 

Tabulka č. 5 - Stupnice platových tarifů podle platových stříd a platových stupňů pro 

zaměstnance uvedené v § 5 odst.5  

( pro zaměstnance , který je pedag.pracovníkem bez vysokoškolského vzdělání ) 

platový 
stupeň 

počet let 
započtené 
praxe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 do 6 let 8000 8150 8650 9350 10150 11000 11950 12950 14050 15250 

2 do 12 let 8150 8550 9300 10100 10950 11850 12850 13950 15150 16450 

3 do 19 let 8500 9250 10000 10850 11800 12750 13850 15000 16300 17700 

4 do 27 let 9150 9950 10800 11700 12700 13750 14950 16200 17540 19050 

5 nad 27 let 9900 10750 11650 12600 13700 14800 16100 17400 18900 20550 

platový 
stupeň 

počet let 
započtené 
praxe 

11 12 13 14 15 16 

1 do 6 let 16550 17950 19450 21100 23350 25300 
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2 do 12 let 17800 19300 20950 22700 25150 27250 

3 do 19 let 19200 20800 22550 24450 27050 29350 

4 do 27 let 20650 22400 24300 26350 29150 31600 

5 nad 27 let 22250 24100 26150 28350 31400 34000 

        

Zdroj : http://www.mpsv.cz 

 

Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní péči ve 

zdravotnickém zařízení, zařízení záchranné služby nebo zařízení sociálních služeb, přísluší 

platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k nařízení vlády 

č. 564/2006 Sb. 

 

Tabulka č. 6 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd  a platových stupňů 

 ve zdravotnictví 

platový 
stupeň 

počet 
započítaných 
let 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 do 1 roku 7680 8340 9040 9800 10630 11520 12500 13570 14720 15960 

2 do 2 let 7970 8660 9380 10180 11050 11970 13970 14080 15270 16560 

3 do 4 let 8260 8990 9730 10560 11460 12410 13460 14620 15850 17200 

4 do 6 let 8570 9330 10120 10960 11900 12890 13980 15180 16450 17850 

5 do 9 let 8920 9680 10500 11380 12350 13380 14510 15760 17070 18520 

6 do 12 let 9260 10040 10890 11800 12820 13880 15050 16360 17710 19210 

7 do 15 let 9610 10440 11310 12260 13300 14410 15610 16980 18400 19950 

8 do 19 let 9970 10830 11740 12710 13810 14950 16200 17620 19090 20690 

9 do 23 let 10340 11230 12190 13200 14330 15520 16810 18280 19800 21480 

10 do 27 let 10750 11670 12650 13700 14880 16110 17440 18980 20560 22290 

11 do 32 let 11150 12100 13130 14220 15450 16720 18120 19700 21340 23140 

12 nad 32 let 11580 12570 13630 14750 16040 17350 18800 20450 22140 24020 

platový 
stupeň 

počet 
započítaných 
let 

11 12 13 14 15 16 

1 do 1 roku 17340 18790 20370 22110 24000 26040 

2 do 2 let 17990 19490 21150 22940 24910 27020 

3 do 4 let 18690 20240 21950 23810 25850 28030 

4 do 6 let 13390 20990 22770 24710 26820 29100 

5 do 9 let 20120 21790 23630 25640 27830 30190 

6 do 12 let 20880 22610 24520 26600 28880 31320 

7 do 15 let 21670 23470 25450 27620 29970 32500 

8 do 19 let 22490 24360 26410 28650 31110 33730 

9 do 23 let 23330 25280 27400 29740 32290 35000 

10 do 27 let 24210 26230 28440 30860 33510 36310 

11 do 32 let 25120 27220 29510 32030 34770 37690 

12 nad 32 let 26080 28250 30630 33240 36070 39110 

Zdroj : http:www.mpsv.cz 
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Zaměstnavatel musí určit okruh zaměstnanců, na které se vztahuje způsob stanovení 

platového tarifu a pravidla pro stanovení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až 

nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy. Vnitřnímu platovému předpisu podléhá i 

další platový postup. 

 

2.4.5 Specifické druhy odměňování 

Mezi specifické druhy odměňování ve státní sféře se řadí odměny a příplatky, jež jsou 

založeny na ocenění významných pracovních úkolů, nebo na principu dlouholetých 

pracovních zásluh. 

1) Odměny 

Za úspěšné splnění mimořádného, nebo zvlášť významného pracovního úkolu může 

zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci odměnu. Odměny mohou být také poskytnuty 

za plnění pracovních zásluh při dovršení 50 let věku a při prvním skončení pracovního 

nebo služebního poměru, po přiznání invalidního důchodu, nebo po nabytí nároku na 

starobní důchod. 

2) Příplatky 

3) Příplatky k platu oceňují specifické podmínky práce. 

4) Osobní příplatek  

 

Zaměstnavatel může, poskytnout osobní příplatek zaměstnanci, který dlouhodobě 

dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než 

ostatní zaměstnanci, a to až do výše 50% platového tarifu nejvyššího platového stupně 

v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen. 

 

 

 

 



  

 29

3  PRAKTICKÉ APLIKACE VÝPOČTU MEZD 

Výpočet čisté mzdy k 1.1.2011 

Čistá mzda se vypočítá tak, že k hrubé mzdě se připočte 34% (25% sociálního pojištění 

a 9% zdravotního pojištění, které platí zaměstnavatel za svého zaměstnance) z její výše a tato 

částka se zaokrouhlí na stokoruny nahoru. Takto se vypočte super hrubá mzda (základ daně). 

Z této částky vypočteme daň ve výši 15%. Od hrubé mzdy potom odečteme sociální a 

zdravotní pojištění zaměstnance ve výši 11 % z hrubé mzdy, a dále daň sníženou o slevy na 

dani (sleva na poplatníka, na dítě, na manželku). Případně přičteme bonus19na dítě. 

 

Tabulka č. 7 - Schéma výpočtu čisté mzdy 

výpočet 2011 2010 

hrubá mzda   10 500,0   10 500,0   

sociální pojištění   683,0   683,0   

zdravotní pojištění   473,0   473,0   

super hrubá mzda   14 070,0   14 070,0   

základ daně   14 100,0   14 100,0   

zálohová daň   2 115,0   2 115,0   

sleva na 
poplatníka   1 970,0   2 070,0   

sleva na dítě   967,0   967,0   

daňový bonus   -822,0   -922,0   

čistá mzda   10 166,0   10 266,0   
Zdroj : vlastní zpracování 

 

 

 

 

                                                 

19   Je-li nárok poplatníka vyšší než daňová povinnost, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Poplatník může daňový 

bonus uplatnit , pokud  jeho výše činí min.100,- Kč , max. 52 tisíc ročně 
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3.1 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 

Poplatníky daně z příjmů ze závislé činnosti jsou fyzické osoby, zaměstnanci a proto je 

potřeba stanovit , které příjmy jsou předmětem daně ze závislé činnosti, které příjmy jsou ze 

závislé činnosti osvobozeny či daňový domicil poplatníka a z toho plynoucí jeho daňovou 

povinnost. 

Pokud má zaměstnanec v České republice své bydliště nebo se na našem území 

v průběhu zdaňovacího období převážně zdržuje, je považován za daňového poplatníka 

s neomezenou daňovou povinností, tzn. má daňovou povinnost jak z příjmů dosažených n a 

našem území, tak z příjmů v zahraničí. 

Pokud se zaměstnanec – poplatník na našem území zdržuje jen po část roku, je 

považován za daňového poplatníka s omezenou daňovou povinností, tzn. Má daňovou 

povinnost z příjmů ze závislé činnosti na území naší republiky a může požádat svého 

zaměstnavatele – plátce daně, o provedení ročního zúčtování, pokud není povinen podat 

daňové přiznání. Jeho příjmy ze zahraničí u nás zdanění nepodléhají. 

Existují smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které jsou mezistátní dvoustranné nebo 

vícestranné a jsou v nich sjednány postupy, aby se zabránilo dvojímu zdanění FO. 

 

Příjmy ze závislé činnosti  

• Příjmy ze současného pracovněprávního vztahu zaměstnance, které mu plynou 

za práci pro zaměstnavatele ( příjmy z pracovního poměru, příjmy z uzavřených 

dohod o práci konaných mimo pracovní poměr ) 

• Příjmy ze současného nebo předcházejícího služebního poměru ( příjmy vojáků 

z povolání, policistů, atd.) 

• Příjmy žáků a studentů z praktického vyučování ( odměna za práci, která je 

vykonávána jako součást odborné výuky v různých učňovských zařízeních 

v souladu se školským zákonem) 

• Příjmy členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob ( např. 

členů představenstva a dozorčí rady akciové společnosti ..) atd. 

 



  

 31

Vymezení příjmů ze závislé činnosti 

• Pravidelně vyplácené mzdy a platy i nepravidelně vyplácené odměny a prémie 

• Příjmy vyplácené nad rámec stanovených náhrad nebo limitů 

• Příjem ve výši 1% vstupní ceny včetně daně z přidané hodnoty za každý i 

započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla zaměstnavatele k používání pro 

služební i soukromé účely, apod.  

 

Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně 

• Náhrady cestovních výdajů do výše stanovené zákonem 

• Náklad na udržování osobních ochranných pomůcek a pracovních prostředků 

• Částky přijaté zaměstnancem zálohově od zaměstnavatele 

 

Tabulka č. 8 - Postup při výpočtu zálohové daně 

Výše zálohové daně se vypočítá následujícím způsobem 

hrubá mzda *1.34 = superhrubá mzda 

výsledek se zaokrouhlí na celé stovky nahoru 

ze super hrubé mzdy se vypočte 15% daň 

pak se od této vypočtené daně odečítají slevy 

 

sleva na poplatníka 1970 

sleva na dítě 967 

sleva na studenta 335 

sleva při pobírání ID 210 

sleva při pobírání důchodu III. st. 420 

držitel průkazu ZTP/P 1345 
Zdroj : vlastní zpracování 
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3.1.1 Příklady výpočtu mzdy 

Na třech příkladech uvedu postup výpočtu čisté mzdy v praxi, kde jsem vymyšleným 

osobám přiřadila pro ukázku jednotlivé výše mezd. Tyto mzdy mi poslouží v následující 

kapitole, kde budu porovnávat výpočet mzdy v roce 2010 a 2011. 

 

Příklad 1  

Jiří Zloch pracuje jako strojník v soukromé firmě. Má časovou mzdu ve výši 70 Kč na 

hodinu. V září odpracoval 152 hodin. Uplatňuje slevu na dani na poplatníka. Dostává měsíční 

příspěvek ve výši 2 000 Kč za práci ve ztíženém pracovním prostředí. V září dostal 

mimořádnou prémii 2 500 Kč. 

 

Tabulka č. 9 - Výpočet mzdy při hodinové mzdě, příspěvku za ztížené prostředí  

a mimořádné odměny 

základní mzda 152*70 10 640,00 

hrubá mzda ( součet hod.mzdy + příspěvky + prémie) 10640+2000+2500 15 140,00 

superhrubá mzda ( hrubá mzda + odvody za zaměstnavatele 
34%) 15140+34% 20 288,00 

zaokrouhlení ( z této částky  se vypočítá 15% zálohová daň) 
na celé 100 
nahoru 20 300,00 

zálohová daň 15%  15% z 20300 3 045,00 

vypočtená daň , ponížená o slevu na dani 1970 1 075,00 

z hrubé mzdy se odečítají 15140   

sociální pojištění 6,5%   -985,00 

zdravotní pojištění 4,5%   -682,00 

vypočtená daň , ponížená o slevu na dani   -1 075,00 

čistá mzda   12 398,- Kč 

Zdroj : vlastní zpracování 

 

Příklad 2 

Olga Šimáčková pracuje jako fakturantka. Hrubá mzda činí 19 800 Kč měsíčně. Má dvě 

děti. Uplatňuje slevu na poplatníka i na obě děti. 

 

 

 



  

 33

Tabulka č.10 – Výpočet mzdy se slevou na děti 

hrubá mzda 19 800 Kč 

Superhrubá mzda 26 600 Kč 

sociální pojištění placené firmou 4 950 Kč 

zdravotní pojištění placené firmou 1 769 Kč 

sociální pojištění placené zaměstnancem 1 287 Kč 

zdravotní pojištění placené zaměstnancem 891 Kč 

záloha na dań 3 990 Kč 

sleva na poplatníka 1 970 Kč 

záloha na dań po odečtených slevách 2 020 Kč 

daňové zvýhodnění na děti 1 934 Kč 

čistá mzda 17 536,00 Kč 
Zdroj :  vlastní zpracování 

 

Příklad 3 

Zdeněk Syrek  pracuje jako odborný referent. Pobírá mzdu ve výši 50 000 Kč měsíčně. 

Má dvě děti a uplatňuje slevu na dani na poplatníka a na obě vyživované děti. 

 

Tabulka č.11 - Výpočet mzdy se slevou na vyživované děti 

hrubá mzda 50 000 Kč 

superhrubá mzda 67 000 Kč 

sociální pojištění placené firmou 12 500 Kč 

zdravotní pojištění placené firmou 4 467 Kč 

sociální pojištění placené zaměstnancem 3 250 Kč 

zdravotní pojištění placené zaměstnancem 2 250 Kč 

záloha na daň 10 050 Kč 

sleva na poplatníka 1 970 Kč 

záloha na daň po odečtených slevách 8 080 Kč 

daňové zvýhodnění na děti 1 934 Kč 

bonus 0 Kč 

čistá mzda 38 354 Kč 

Zdroj : vlastní zpracování 
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3.1.2 Porovnání mzdy v roce 2010 a 2011 

Při výpočtu mzdy se proti roku 2011 mění pouze výše odpočtu slevy daně na 

poplatníka, kdy v roce 2010 byl odpočet na poplatníka 2070, v roce 2011 to bylo pouze 1970 

Kč. 

Tabulka č.12 - Porovnání mzdy v roce 2010 a 2011 

výpočet 2011 2010 

hrubá mzda   10 500,0 10 500,0 

sociální pojištění   683,0 683,0 

zdravotní pojištění   473,0 473,0 

superhrubá mzda   14 070,0 14 070,0 

základ daně   14 100,0 14 100,0 

zálohová daň   2 115,0 2 115,0 

sleva na polatníka   1 970,0 2 070,0 

sleva na dítě   967,0 967,0 

daňový bonus   -822,0 -922,0 

čistá mzda   10 166,0 10 266,0 
Zdroj : vlastní zpracování 

 

Tab.13 - Porovnání výpočtu mezd od roku 2008 do roku 2011 

Tabulka č. 13  2008  2009  2010  2011 

hrubá mzda    20 000,-     20 000,-     20 000,-     20 000,-  

zdravotní                  

zaměstnanec 4,50% 900,00 Kč 4,50% 900,00 Kč 4,50% 900,00 Kč 4,50% 900,00 Kč 

zaměstnavatel 9% 1 800,00 Kč 9% 1 800,00 Kč 9% 1 800,00 Kč 9% 1 800,00 Kč 

sociální             

zaměstnanec 8% 1 600,00 Kč 6,50% 1 300,00 Kč 6,50% 1 300,00 Kč 6,50% 1 300,00 Kč 

zaměstnavatel 26% 5 200,00 Kč 25% 5 000,00 Kč 25% 5 000,00 Kč 25% 5 000,00 Kč 

základ daně 

superhrubá 

mzda   27 000,00 Kč   26 800,00 Kč   26 800,00 Kč   

26 800,00 

Kč 

daňové 

zvýhodnění                 

poplatník    2 070,00 Kč   2 070,00 Kč   2 070,00 Kč   1 970,00 Kč 

dítě   890,00 Kč   890,00 Kč   967,00 Kč   967,00 Kč 

daň po 

slevách a 

zvýhodněních   1 090,00 Kč   1 060,00 Kč   983,00 Kč   1 083,00 Kč 

čistá mzda   16 410,00 Kč   16 740,00 Kč   16 817,00 Kč   16 717,00 Kč 

Zdroj : vlastní zpracování 
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4 MZDOVÉ ROZDÍLY PODLE LOKALIT 

Jednotlivé regiony se liší nejen svou nabídkou a práce, ale zejména jsou to markantní 

rozdíly v ohodnocení za danou práci. Toto bych chtěla popsat nejen v rámci lokalit, ale i 

pohlaví. Pro srovnání jsem použila statistické údaje za rok 2010, vybrala jsem různá 

zaměstnání od nejnižšího vzdělání až po vysokoškolské. Zároveň ohodnocení mužů a žen při 

stejném zařazení. 

V následujících tabulkách je velice zřejmé, jak je rozdílné mzdové ohodnocení, řádově 

to dělá několik tisíc. Průměrný plat např. v Praze je zhruba o 13 tisíc vyšší než na Ostravsku, 

nebo na Moravě vůbec. 

Daleko markantnější rozdíly lze najít např. u vědeckých pracovníků. Pokud jste žena na 

Moravě, máte až o 30 tisíc menší plat než  vědecký pracovník muž zaměstnaný v Praze. 

Níže uvedená Tabulka č. 14  – Průměrné hrubé mzdy v jednotlivých krajích, nám 

ukazuje kolik jsou průměrné hrubé mzdy podle jednotlivých krajů. 

 

Tabulka č. 14 – Průměrné hrubé mzdy v jednotlivých krajích 

Kraj Hrubá mzda v Kč 

PRAHA 36 658 

STŘEDNÍ ČECHY 26 671 

JIHOZÁPAD 24 011 

SEVEROZÁPAD 24 136 

SEVEROVÝCHOD 24 183 

JIHOVÝCHOD 25 130 

STŘEDNÍ MORAVA 23 329 

OSTRAVSKO 23 873 

Zdroj: http://finance.idnes.cz 
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Tabulka č 15 – Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji a Plzeňském kraji dle věku 

uchazeči 
celkem -věk do 18 20/24 25/29 30/34 35/39 40/44 45/49 50/54 55/59 60/64 nad 65 

Bruntál 93 1142 868 1052 1013 942 965 1225 1069 195 1 

Frýdek - 
Místek 49 1573 1239 1319 1285 1143 1227 1493 1363 433 9 

Karviná 196 2588 2046 2354 2410 2545 2677 3025 2443 663 28 

Nový Jičín 81 1325 1113 1198 1090 1044 1143 1485 1380 317 3 

Opava 63 1486 1237 1337 1180 967 1162 1462 1251 235 0 

Ostrava 291 2607 2407 2685 2498 2331 2357 2735 2651 710 18 

Domažlice 39 420 310 412 383 364 348 423 436 79 3 

Klatovy 49 607 513 567 568 525 525 598 542 100 0 

Plzeň -město 66 1087 953 1025 849 714 772 876 949 198 3 

Plzeň - jih 32 370 287 313 294 223 215 295 241 52 1 

Plzeň -sever 42 512 351 442 391 316 368 419 400 82 1 

Rokycany 29 286 210 274 244 217 203 286 268 48 2 

Tachov 70 587 458 516 502 441 481 596 514 113 1 
Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/, 30.5.2011 

 

Tato tabulka nám znázorňuje nezaměstnanost v Moravskoslezském  a Plzeňském kraji 

dle věku. 

V Moravskoslezském kraji je nejohroženější věková kategorie 50-54 let, nejvíce 

postižené město v tomto průzkumu je město Karviná. Když se podíváme na Plzeňský kraj, 

vidíme, že nejvíce nezaměstnaných je ve věku 20-24 let, následuje věková kategorie 30-34 

let. Z měst toho kraje je to Plzeň.  
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Tabulka č. 16 - Porovnání výše mezd mužů a žen podle lokalit. 

střední zdrav.personál

vědečtí, duš.pracovníci

provozní 

prac.prodavačky

Středočeský kraj

24 071,00 Kč

38 329,00 Kč

18 224,00 Kč

nižší adninistrativní pr.

muži

kvalifikovaní řemesl.

17 969,00 Kč

25 605,00 Kč

15 356,00 Kč 24 869,00 Kč

24 195,00 Kč 29 464,00 Kč

22 789,00 Kč 28 965,00 Kč

42 437,00 Kč 61 674,00 Kč

Moravskoslezský kraj Praha

14 550,00 Kč 20 670,00 Kč

 

 

nižší adninistrativní pr. 13 352,00 Kč 11 476,00 Kč 18 587,00 Kč

ženy Středočeský kraj Moravskoslezský kraj Praha

střední zdrav.personál 17 886,00 Kč 17 032,00 Kč 21 648,00 Kč

kvalifikovaní řemesl. 22 249,00 Kč 18 082,00 Kč 22 021,00 Kč

provozní 

prac.prodavačky
13 541,00 Kč 10 874,00 Kč 15 449,00 Kč

vědečtí, duš.pracovníci 28 480,00 Kč 31 716,00 Kč 46 095,00 Kč

 

Zdroj: http://finance.idnes.cz 
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5 ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala rozdíly v odměňování ve státní a soukromé 

sféře. Hlavním rozdílem mezi oběma sférami je forma odměňování. Ve státní sféře je 

zaměstnanci poskytován plat na rozdíl od soukromé sféry, kde je zaměstnancům poskytována 

mzda. 

Zaměstnavatel ve státní sféře poskytuje zaměstnanci plat podle zákona a nařízení vlády, 

podle kolektivní smlouvy a podle vnitřního platového předpisu. Zaměstnavatel 

v podnikatelské sféře poskytuje zaměstnanci plat podle mzdových předpisů, kolektivních 

smluv a podle vnitřních mzdových předpisů. 

Mzda je právně upravena především zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce. Plat je 

právně upraven především zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní 

pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech. 

Systém odměňování specifický pro soukromou sféru zahrnuje mzdové systémy, kdy 

centrem pozornosti mzdového systému je spíše skupina než jednotlivec. Do tohoto systému 

patří podíl na zisku, který je poskytován pouze zaměstnancům v podnikatelské sféře. 

Systém odměňování zaměstnanců v soukromé sféře připouští různou míru smluvní 

volnosti při stanovení systému odměňování na rozdíl od státní sféry, kde je prostor pro 

smluvní ujednání značně omezen. 

Srážky ze mzdy jsou upraveny § 121 zákoníku práce, srážky z platu jsou upraveny § 18 

zákona o platu. 

Ve sféře státních orgánů je zdroj prostředků na odměňování provázán se státním 

rozpočtem. V podnikatelské sféře, je zdroj prostředků na odměňování zaměstnanců zajištěn 

podnikatelskou činností. 

 Tato problematika se bezprostředně dotýká každého zaměstnance v pracovním poměru. 

Svou práci jsem rozdělila do tří hlavních částí. 

V první jsem se dopodrobna zaměřila na podrobný popis pojmů ve mzdách a platech. 

Po roce 1992 kdy došlo k rozdělení systému odměňování, prošla celá tato mzdová oblast 

velikými změnami. Tyto změny využili mnozí zaměstnavatelé opustit svazující způsob 

odměňování a zaměstnancům tak dosáhnout vyšší mzdy. 
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V oblasti státní sféry jsem popsala systém odměňování, který je určen zákony a 

nařízeními, které jsou velice pečlivě kontrolovány. Naopak proti podnikatelské sféře nám 

však tyto přesně dané normy, požadavky  zaručují, že po dosažení potřebného vzdělání a 

praxe, platový růst a jistotu, kterou nám může zajistit jenom stát. 

Hlavním úkolem teoretické části bylo vysvětlit a popsat zásady a rozdíly v odměňování 

v soukromé a státní sféře, tak aby byla pochopitelná pro všechny, kterých se tato problematika 

týká.  

V závěru své práce jsem se pak velice okrajově věnovala současné nezaměstnanosti 

podle lokalit a rozdílům ve mzdovém ohodnocení mezi státní a soukromou sférou pro 

usnadnění orientace v práci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 40

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A OSTATNÍCH 

ZDROJŮ 

1.  PELUCH, Petr. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 

2011. 3.doplněné vydání. Olomouc : ANAG, 2011. 432 s. ISBN 978-80-7263-639-6. 

2.  Kolektiv autorů. Zákoník práce. 3.doplněné vydání. Olomouc : ANAG, 2011. 1200 s. 

ISBN 978-80-7263-639-6. 

3.  JUDR.ŠUBRT, Bořivoj, et al. Abeceda mzdové účetní 2011. 21.upravené vydání. 

Olomouc : ANAG, 2011. 536 s. ISBN 978-80-7263-635-8. 

4.  PROF.ING.VYBÍHAL CSC., Václav, et al. Mzdové účetnictví 2010. 13.vydání. 

Praha : GRADA, 2010. 448 s. ISBN 978-80-247-3347-0. 

5.  JAKUBKA, Jaroslav. Zákoník práce 2011 s výkladem : Právní stav k 1.1.2011. 

12.doplněné vydání. Praha : GRADA, 2011. 960 s. ISBN 978-80-247-3812-3 

6.  ŠUBRT, B., et al. Abeceda mzdové účetní. 20. [s.l.] : ANAG, 2010. 438 s. ISBN 978-

80-7263-574-0. 

7.  ŠUBRT, Bořivoj, et al. Abeceda mzdové účetní. 21. Olomouc : ANAG, 2011. 536 s. 

ISBN 978-80-7263-635-8. 

 

 Elektronické zdroje:                                                   

http:// www.finance.cz 

http:// www.mesec.cz 

http://www.novinky.cz/finance 

http:// www.business.center.cz 

http://www.finance.idnes.cz/ 

http://www.mpsv.cz 

 

 

 



  

 41

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

apod. a  podobně 

atd. a tak dále 

min. minimálně 

odst. odstavec 

př. příklad 

tj. to je 

č. číslo 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8 

 

 


