Datum: 19. 1. 2013
Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém
vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013
Číslo DUM: VY_32_INOVACE_194
Škola: Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad
Sázavou
Jméno autora: Ing. Marcela Zajíčková
Název sady: EKONOMIKA PODNIKU pro 1. ročník
dvouletého maturitního studia – obor Podnikání
Název práce: Výpočty mezd – hrubá mzda (pracovní list)
Předmět: Ekonomika podniku
Ročník: 1.
Studijní obor: 64-41-L/51 Podnikání – dvouleté nástavbové
studium
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Vzdělávací cíl: Žák bude schopen samostatně vypočítat
základní a hrubou mzdu, procvičí si výpočty náhrady
mzdy a příplatků ke mzdě.
Pomůcky: Pro žáky psací potřeby, kalkulačka, počítače
propojené s tiskárnou, pokud budou žáci vyplňovat
pracovní list v elektronické podobě, pro učitele počítač a
dataprojektor.
Poznámka: Tento materiál je součástí tematického balíčku
Odměňování v rámci tematického celku Podnikové
činnosti.
Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití
multimediální techniky, využití ICT.

Metodický pokyn

1. Po obdržení vytištěného pracovního listu žáci dbají
pokynů učitele.
2. Během vlastní práce jsou žáci vedeni ke správnému
postupu výpočtu.
3. Při řešení jednotlivých úloh se střídají u tabule.
4. Při práci by měli mít žáci na lavici vytištěný pracovní
list, volný list papíru, kalkulačku, psací potřeby.
5. Časová dotace na vyřešení úloh cca 25 minut.
6. Ve zbývajícím čase si žáci zkontrolují výpočty se
správným řešením a opraví případné chyby.

Výpočty mezd – hrubá mzda
(pracovní list)
Zadání:
Zaměstnanec má hodinovou mzdu ve výši 80 Kč, stanovená
pracovní doba je 40 hodin týdně v době od 6.00 - 11.30 hod.
a od 12.00 – 14.30 hod.. Zaměstnanec odpracoval v měsíci
červenci 23 dní, z toho 22 pracovních a 1 svátek 5. července,
který připadl na pátek. V tento svátek pracoval v době od
6.00 - 11.30 hod. a od 12.00 – 17.30 hod. na příkaz
zaměstnavatele. Práce v době od 14.30 do 17.30 hod. je prací
přesčas nad rámec obvyklé pracovní doby.
Po dohodě se zaměstnavatelem zaměstnanec nebude čerpat
náhradní volno za práci ve svátek. Průměrný hodinový výdělek
činí 85 Kč na hodinu.
Úkol:
Vypočítejte jednotlivé položky hrubé mzdy a celkovou hrubou
mzdu zaměstnance. Postupy výpočtu a výsledky jednotlivých
položek zapište do tabulky.

Položky hrubé mzdy
Základní mzda zaměstnance
=

Mzda za práci ve svátek dne 5. července
=

Příplatek ke mzdě za práci přesčas
(25% z průměrného hodinového výdělku)
=
Příplatek ke mzdě za 11 hodin práce ve
svátek
=

Hrubá mzda celkem (zaokrouhlená na
celé koruny nahoru)
=

Částka (Kč)

Řešení:

Položky hrubé mzdy
Základní mzda zaměstnance
= 22 * 8 * 80
(22 směn po 8 hodinách)
Mzda za práci ve svátek dne 5. července
= 11 * 80
Příplatek ke mzdě za práci přesčas
(25% z průměrného hodinového výdělku)
= 3 * (0,25 * 85)
Příplatek ke mzdě za 11 hodin práce ve
svátek
= 11 * 85
Hrubá mzda celkem
(zaokrouhlená na celé koruny nahoru)
= 14080 + 880 + 63,75 + 935

Částka (Kč)
14080,-880,-63,75
935,-15958,75
15959,--
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