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VÝPOVÝPOČČTY MEZDTY MEZD
(prezentace) (prezentace) 



Metodický pokynMetodický pokyn

1. vyu1. vyuččovacovacíí hodinahodina
StanovenStanoveníí vývýšše ze záákladnkladníí mzdy a hrubmzdy a hrubéé mzdy.mzdy.

2. vyu2. vyuččovacovacíí hodinahodina
StanovenStanoveníí socisociáálnlníího a zdravotnho a zdravotníího pojiho pojiššttěěnníí, slev na dani, , slev na dani, ččististéé mzdy a mzdy a ččáástkystky

k výplatk výplatěě. . 



1. vyu1. vyuččovacovacíí hodinahodina

I. HRUBI. HRUBÁÁ MZDA (HM)MZDA (HM) ==

ZZÁÁKLADNKLADNÍÍ MZDA + NMZDA + NÁÁHRADY MEZD + POHYBLIVHRADY MEZD + POHYBLIVÉÉ SLOSLOŽŽKY MZDYKY MZDY

II. ZII. ZÁÁKLADNKLADNÍÍ MZDAMZDA = = úúkolovkolováá, , ččasovasováá, pod, podíílovlováá, kombinovan, kombinovanáá

a) a) ÚÚkolovkolováá mzdamzda
-- jejjejíí vývýšše ze záávisvisíí na mnona množžstvstvíí kvalitnkvalitníí prpráácece
-- jejjejíí výpovýpoččet souviset souvisíí s existencs existencíí výkonových noremvýkonových norem



VýkonovVýkonovéé normy normy 

(MT = mzdový tarif, (MT = mzdový tarif, ÚÚS = S = úúkolovkolováá sazba, sazba, ÚÚM = M = úúkolovkolováá mzda)mzda)

a) norma a) norma ččasuasu ((NNčč) ) –– stanovený stanovený ččas na jednotku výkonuas na jednotku výkonu
ÚÚS = MT  x  S = MT  x  NNčč ÚÚM  =  M  =  ÚÚS  x  poS  x  poččet jednoteket jednotek

b) norma mnob) norma množžstvstvíí ((NmNm) ) –– stanovenstanovenéé mnomnožžstvstvíí jednotek jednotek 
výkonu na jednotku výkonu na jednotku ččasuasu

MT MT 
ÚÚS  = S  = ———— ÚÚM  =  M  =  ÚÚS  x  poS  x  poččet jednoteket jednotek

NmNm

U jakU jakéé prprááce byste vyuce byste využžili ili úúkolovou mzdu?kolovou mzdu?
-- vhodnvhodnáá pro manupro manuáálnlníí, dob, dobřře kvantifikovatelnou a e kvantifikovatelnou a 
mměřěřitelnou pritelnou prááci ci 



b) b) ČČasovasováá mzdamzda

= odm= odměěna za odpracovaný na za odpracovaný ččasas
-- paupaušášálnlníí ččáástka za mstka za měěssííc c 
-- mzdový tarif  x pomzdový tarif  x poččet odpracovaných hodinet odpracovaných hodin

c) Podc) Podíílovlováá mzdamzda

= procento (pod= procento (podííl) z trl) z tržžeb nebo obratueb nebo obratu
(forma provize)(forma provize)

d) Kombinovand) Kombinovanáá mzdamzda

napnapřř. . úúkolovkolováá s s ččasovou, asovou, ččasovasováá s pods podíílovou lovou 



Náhrady mezdmezd

PoPoččíítajtajíí se z prse z průůmměěrnrnéého hrubho hrubéého výdho výděělku za plku za přředchozedchozíí kalendkalendáářřnníí
ččtvrtlettvrtletíí..

Kdy mKdy máá pracovnpracovníík nk náárok na nrok na nááhradu mzdy v phradu mzdy v přříípadpaděě nepnepřříítomnosti tomnosti 
v prv prááci?ci?

ČČerperpáánníí dovolendovolenéé, o, oššetetřřeneníí u lu léékakařřee……

Vstupuje nVstupuje nááhrada mzdy phrada mzdy přři doi doččasnasnéé pracovnpracovníí neschopnosti do hrubneschopnosti do hrubéé
mzdy? mzdy? 
Ne.Ne.

PohyblivPohyblivéé slosložžky mezdky mezd

PrPréémie, odmmie, odměěny, podny, podííly na zisku, ply na zisku, přřííplatkyplatky……



PPřřííplatky:platky:

-- za prza prááci pci přřesesččas (min. 25 % z pras (min. 25 % z průůmměěrnrnéého výdho výděělku) lku) 
-- za ztza ztíížženenéé pracovnpracovníí prostprostřřededíí (min. 10 % z(min. 10 % záákladnkladníí sazby min. mzdy)sazby min. mzdy)
-- za prza prááci o So a Ne (min. 10% z prci o So a Ne (min. 10% z průůmměěrnrnéého výdho výděělku)lku)
-- za noza noččnníí prprááci (min.10 % z prci (min.10 % z průůmměěrnrnéého výdho výděělku)lku)
-- za prza prááci ve svci ve sváátek (min.100 % z prtek (min.100 % z průůmměěrnrnéého výdho výděělku)lku)



2. vyu2. vyuččovacovacíí hodinahodina

III. III. ČČISTISTÁÁ MZDA  (MZDA  (ČČM)  M)  

ČČMM = HM = HM –– SP SP –– ZP ZP -- ZZÁÁLOHA na DP po slevLOHA na DP po slevááchch
(DP = da(DP = daňň z pz přřííjmjmůů, SP = soci, SP = sociáálnlníí pojipojiššttěěnníí,,
ZP = zdravotnZP = zdravotníí pojipojiššttěěnníí))

ZZááklad danklad daněě z pz přřííjmjmůů (ZD)(ZD) = 134% HM= 134% HM
ZD se zaokrouhluje na 100 nahoru.ZD se zaokrouhluje na 100 nahoru.
DaDaňň z pz přřííjmjmůů ze zze záávislvisléé ččinnosti = 15% ze ZDinnosti = 15% ze ZD



SociSociáálnlníí a zdravotna zdravotníí pojipojiššttěěnníí

SociSociáálnlníí pojipojiššttěěnníí (SP)(SP)
ZamZaměěstnavatel srazstnavatel srazíí zamzaměěstnanci 6,5% z HM.stnanci 6,5% z HM.
Za zamZa zaměěstnance odvede navstnance odvede navííc ze svc ze svéého 25% z HM. ho 25% z HM. 

ZdravotnZdravotníí pojipojiššttěěnníí (ZP)(ZP)
ZamZaměěstnavatel srazstnavatel srazíí zamzaměěstnanci 4,5% z HM.stnanci 4,5% z HM.
Za zamZa zaměěstnance odvede navstnance odvede navííc ze svc ze svéého 9% z HM.ho 9% z HM.

ZP a SP se zaokrouhluje na koruny nahoru.ZP a SP se zaokrouhluje na koruny nahoru.



Slevy na dani z pSlevy na dani z přřííjmjmůů 20132013

SlevaSleva roroččnníí mměěssííččnníí
Na poplatnNa poplatnííkaka 24840 24840 20702070
Na 2. z manNa 2. z manžželelůů bez pbez přřííjmjmůů
(do 68.000,(do 68.000,---- KKčč za rok)za rok)

24840 24840 

PoPožživatele ivatele ččáástesteččnnéého invalid. dho invalid. důůchoduchodu 25202520 210210

PoPožživatele plnivatele plnéého invalid. dho invalid. důůchoduchodu 50405040 420420
DrDržžitele pritele průůkazu ZTP/Pkazu ZTP/P 1614016140 13451345
StudujStudujííccííhoho 40204020 335335
DaDaňňovovéé zvýhodnzvýhodněěnníí na dna dííttěě 1340413404 11171117
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