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Alternativa 1 

Mzda a plat 

Mzda či plat je odměna za práci zaměstnance. Mzda a plat se sjednávají v pracovní smlouvě, 
případně ji zaměstnavatel stanoví mzdovým předpisem. Za práci přesčas, v noci či ve svátky 
náleží pracovníkovi ke mzdě příplatky. Při určování výše platu je rozhodující zařazení 
zaměstnance do patřičné platové třídy a platového tarifu. Ty se řídí rozhodnutím vlády. 

Mzda a plat nesmí klesnout pod hranici minimální mzdy. Základní sazba minimální mzdy činí 
8000 korun. 

Pojmy 

Hrubá mzda (HM) 
Součet veškerých položek, které připadají zaměstnanci za práci odvedenou v příslušném 
kalendářním měsíci. Skládá se ze základní mzdy, příplatků, odměn, náhrad mzdy (dovolená, 
svátek) a dalších plnění. 
 
Zdravotní pojištění (ZPF) 
Zdravotní pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel-firma (9 % z HM). Pojistné 
se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru. 
 
Sociální pojištění (SPF) 
Sociální pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel-firma (25 % z HM). Pojistné se 
zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru. 
 
Superhrubá mzda 
Tento pojem v zákoně nenajdeme, ale zjednodušeně můžeme říci, že to je hrubá mzda 
zvýšená o částku odpovídající pojistnému na sociální a zdravotní pojištění placenou 
zaměstnavatelem za své zaměstnance. 
 
Sazba daně z příjmů 
Pro rok 2012 je sazba daně 15 %. 
 
Záloha na daň z příjmů 
Vypočteme ji jako sazba daně krát superhrubá mzda. 
 
Slevy na dani 
Jedna dvanáctina ročních slev na dani, které lze uplatňovat měsíčně. 
 
Daňové zvýhodnění 
Jedna dvanáctina ročních hodnot 

Sociální pojištění (SP) 
Sociální pojištění, které platí zaměstnanec ze své mzdy (6,5 % z HM). Pojistné se zaokrouhlí 
na celé koruny směrem nahoru. 
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Zdravotní pojištění (ZP) 
Zdravotní pojištění, které platí zaměstnanec ze své mzdy (4,5 % z HM). Pojistné se zaokrouhlí 
na celé koruny směrem nahoru. 
 
Záloha na daň 
Prohlášeni k dani 
(1) Pokud zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani 
- pak se použije srážková daň a žádná záloha se neodvádí - v případě příjmů do 5000 Kč nebo 
- se odvádí záloha na daň - v případě příjmů nad 5000 Kč. 
V obou případech se použije sazba 15 % a nepřihlíží se k měsíčním slevám na dani ani 
daňovému zvýhodnění na dítě. 
(2) Pokud zaměstnanec podepsal prohlášení k dani, odvádí se záloha na daň. 
I v tomto případě se použije sazba 15 %, přihlíží se ke slevám na dani a daňovému zvýhodnění 

na dítě. 
 
Slevy na dani a daňová zvýhodnění O co přichází zaměstnanec, který nepodepsal prohlášení 
k dani, je vidět v následující tabulce.  

Slevy Roční Měsíční 

Na poplatníka, důchodce, druhého z manželů bez příjmů * 24 840 Kč 2 070 Kč 

Na druhého z manželů bez příjmů * - držitele ZTP/P  49 680 Kč 4 140Kč 

Invalidní důchod prvního a druhého stupně  2 520 Kč 210 Kč 

Invalidní důchod třetího stupně  5 040 Kč 420 Kč 

Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč 

Student 4 020 Kč 335 Kč 

Daňové zvýhodnění na dítě  
- dítě ZTP/P 

11 604 Kč 
23 208 Kč 

967 Kč 
1 934 Kč 

* Limit pro uplatnění slevy na druhého z manželů bez příjmů je 68000. Do příjmu manžela/ky 
se nezapočítává příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok 
na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen. 

Postup výpočtu 

1. Krok 

Základem pro výpočet je hrubá mzda. Její výši sjednává zaměstnanec se zaměstnavatelem 
dle stupně odpovědnosti a namáhavosti práce nejméně v mzdovém výměru a vnitřním 
předpisu. Není podstatnou náležitostí pracovní smlouvy, jinými slovy nemusí být ve smlouvě 
stanovena. Hrubá mzda přitom nesmí být nižší než je stanovená minimální mzda, pro rok 
2010 ve výši 8 000 Kč měsíčně. 

2. Krok 

Jednoduše tedy výpočet čisté mzdy znázorníme jako: 

Hrubá mzda 

-          měsíční záloha na daň z příjmů, 



 

Stránka 4 z 11 

+ slevy na dani (až do výše 0 Kč daňové povinnosti) 

+ daňová zvýhodnění (můžeme jít i do mínusu daňové povinnosti, kdy nám vznikne tzv. 
daňový bonus, který se k čisté mzdě připočítává), 

-          sociální a zdravotní pojištění (11 % hrubé mzdy), 

-          srážky ze mzdy 

= čistá mzda k výplatě 

3. Krok 

Každý měsíc je povinností zaměstnance (poplatníka), potažmo zaměstnavatele (plátce), 
vypočítat a odvést zálohu na daň z příjmů ze závislé činnosti. Tyto platby jsou zálohové, 
skutečná výše daně je určována až při ročním zúčtování, kdy se případný nedoplatek nebo 
přeplatek dopočte a vyrovná. K tomu, abychom mohli uplatnit slevy na dani a zvýhodnění, 
musíme podepsat prohlášení k dani z příjmů (růžový formulář). Pokud hrubá mzda 
nepřekročí 5 000 Kč za měsíc a nepodepíšeme prohlášení, neplatíme měsíční zálohy na daň, 
ale daň se zúčtuje ihned v daném měsíci a to srážkovým způsobem přímo u zdroje 
(zaměstnavatele) ve výši 15 %. Dále pokud hrubá mzda nepřekročí 2 000 Kč, nemusíme platit 
ani sociální pojištění.  

4. Krok 

Od hrubé mzdy odečteme výši měsíční zálohy na daň z příjmů. Daňová povinnost je 
vypočítávána jednou ročně z ročního vyměřovacího základu a poté je s odvedenými zálohami 
porovnána a případný přeplatek je vrácen. 

 

5. Krok 

Dále odečteme výši zdravotního a sociálního pojištění. Sociální pojištění odvádí zaměstnanec 
ze své hrubé mzdy ve výši 6,5 %, zdravotní ve výši 4,5 % z hrubé mzdy. Tyto částky se 
zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 

6. Krok 

Dále odečítáme slevy na dani (§35ba zákona o dani z příjmů) a daňová zvýhodnění (§35c 
zákona o dani z příjmů).  

o na poplatníka, důchodce (ročně 24 840 Kč, měsíčně 2070 Kč). 
o druhého z manželů bez příjmů, pokud druhý manžel dosahuje příjmů do    
o 68 000 Kč ročně, a to pouze v ročním zúčtování ve výši 24 840 Kč, 
o na druhého z manželů bez příjmů, pokud je držitelem ZTP/P (49 680 Kč ročně,  
o měsíčně 4 140 Kč), 
o invalidní důchod prvního a druhého stupně (2 520 Kč ročně, měsíčně 210 Kč), 
o invalidní důchod třetího stupně (5 040 Kč ročně, měsíčně 420 Kč), 
o držitele průkazu ZTP/P (16 140 Kč ročně, 1 345 Kč měsíčně). 

Jako slevu na dani si poplatník může uplatnit slevy měsíčně ve výši 1/12 roční slevy a to na: 
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Důležité je, že tyto slevy může poplatník uplatňovat pouze do výše daňové povinnosti 
v příslušném období. Pokud je sleva (nebo kombinace slev) vyšší, nevzniká daňový bonus, ale 
záloha na daň z příjmů je stanovena jako 0 Kč. Po odečtení těchto slev na dani ještě může 
poplatník využít tzv. daňového zvýhodnění. 

7. Krok 

Pokud zaměstnanec vyživuje dítě bydlící s ním ve společné domácnosti, může uplatnit ještě 
tzv. daňové zvýhodnění na dítě a to jak ročně, tak i měsíčně a to v částce:  

o na jedno dítě ročně 11 604 Kč, měsíčně 967 Kč, 
o na jedno dítě ZTP/P ročně 23 208 Kč, měsíčně 1934 Kč. 

Toto zvýhodnění může poplatník uplatnit pouze tehdy, pokud neuplatňuje slevu na dani 
podle §35a zákona o dani z příjmů. Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy 
na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu. Je-li totiž daňové 
zvýhodnění vyšší než záloha na daň (upravená o slevy na dani podle §35ba), uplatní toto 
zvýhodnění nejen jako slevu na dani do výše daňové povinnosti za příslušné období, navíc 
má nárok na tzv. daňový bonus. Tento daňový bonus je zákonem omezen na minimální výši, 
při které jej může uplatňovat, na 100 Kč, a na limit maximální (52 200 Kč ročně). 

8. Krok 

Dále se odečtou také tzv. srážky ze mzdy, a to jak ty zákonné (výživné, náhrada škody apod.) 
a to i ty smluvené (stavební spoření, životní pojištění aj.). 

 

9. Krok 

Čistá mzda je vyplacena smluveným způsobem zaměstnanci nejpozději v den splatnosti 
mzdy, přičemž je vyplácena zpětně v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nárok na 
mzdu vzniknul. Pokud není splatnost sjednána, zákoník práce tuto lhůtu stanovuje nejpozději 
do konce měsíce následující po měsíci, ve kterém nárok vznikl. 

Hrubá mzda (HM) 
+ Zdravotní pojištění (ZPF) 
+ Sociální pojištění (SPF) 
= Superhrubá mzda 
 
Superhrubá mzdy 
* Sazba daně 15% 
= Záloha na daň z příjmů 
 
Hrubá mzda 
- Záloha na daň z příjmů 
- Slevy na dani 
- Daňové zvýhodnění 
- Sociální pojištění (SP) 
- Zdravotní pojištění (ZP) 
= Čistá mzda 
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Mzda, minimální mzda 

Zákoník práce o mzdě (§113 ZP) stanoví že: 

• Zaměstnanci náleží za vykonanou práci mzda.  
• Obecná ustanovení mimo jiné stanoví, že do mzdy se pro tyto účely nezahrnuje mzda 

za práci přesčas, příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním 
prostředí, za práci v noci a za práci ve svátek.  

• Vláda stanoví nařízením výši, popřípadě podmínky pro určení minimální mzdy.  
• V kolektivní smlouvě lze dohodnout minimální mzdu vyšší.  

Následující text se nevztahuje na zaměstnance, jejichž zaměstnavatelem je "stát", 
rozpočtové organizace a organizace, kde je sjednána kolektivní smlouva. 

Mzda musí být sjednána nebo stanovena písemně před výkonem práce, za kterou tato mzda 
přísluší dle §113 ZP. Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnanci nahlížet do právních 
předpisů, které upravují poskytování mzdy, a do vnitřního mzdového předpisu, jestliže jím 
stanoví poskytování mezd. 

Při stanovení mzdy musí zaměstnavatel respektovat pravidlo, že za stejnou práci a za práci 
stejné hodnoty přísluší stejná mzda §110 ZP. Zabraňuje se tím diskriminaci žen, ale též 
nerovnosti v odměňování obecně. 

Mzdou dle §109 ZP jsou peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) 
poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, a to podle její složitosti, odpovědnosti 
a namáhavosti, podle obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných 
pracovních výsledků. 

Za mzdu se nepovažuje další plnění poskytované v souvislosti se zaměstnáním. Zejména 
náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, výnosy z kapitálových podílů (akcií) nebo obligací 
a odměna za pracovní pohotovost. Mzdou proto - po novele zákona o mzdě - nejsou ani 
plnění věrnostní a stabilizační povahy, poskytovaná například při pracovních a životních 
výročích a při odchodu do důchodu 

Vládní nařízení o minimálních mzdových tarifech chrání zaměstnance u těch zaměstnavatelů, 
kde není sjednána kolektivní smlouva, která by stanovovala mzdu. Minimální mzdové tarify 
jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce 
(NV 567/2006 Sb. §3 odst.1). Jde vlastně o „stupnici minimálních mezd“. 

Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat, pak jsou minimální 
mzdové tarify práce přiřazené k jednotlivým platovým třídám dle NV 567/2006 Sb. §3 odst.2. 
Carakteristika platových tříd je uvedena jako příloha zákona 262/2006 Sb. 

Nižší částky než je minimální mzda mohou být stanoveny pro nástupní mzdu zaměstnanců ve 
věku 18 až 21 let a dále pro mladistvé a invalidní osoby dle §4 nařízení vlády 567/2006 Sb.:  
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• 90% částek minimální mzdy, resp. nejnižších úrovní zaručené mzdy, jde-li o první 
pracovní poměr zaměstnance ve věku 18 až 21 let, a to po dobu 6 měsíců ode dne 
vzniku pracovního poměru 

• 80% částek minimální mzdy, resp. nejnižších úrovní zaručené mzdy, jde-li 
o mladistvého zaměstnance 

Znamená to, že zaměstnavatel může určit např. výši minimální mzdy (analogicky to platí i 
pro stanovení jednotlivých výší nejnižší úrovně zaručené mzdy) u mladistvého zaměstnance 
při měsíční formě odměňování:  

80% x 8 000 = 6 400 Kč při plné - stanovené týdenní době  

Vzhledem k tomu, že u mladistvého zaměstnance je týdenní pracovní doba omezena 
na maximálně 30 hodin týdně, bude mzda dále ještě upravena:  

6 400/40 x 30 = 4 800 Kč měsíčně  

Pokud se bude jednat o plnoletého studenta střední školy, který bude vykonávat práce 
odpovídající první úrovni zaručené mzdy (je rovna minimální mzdě), a současně se bude 
jednat o první pracovní poměr tohoto zaměstnance, může zaměstnavatel stanovit výši mzdy 
pouze v částce 8 000 x 90% = 7 200 Kč při stanovené týdenní pracovní době (zpravidla 
40 hodin týdně).  

10. Z hlediska výše odměny na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 
nesmí být sjednaná výše odměny nižší než minimální mzdy. I zde však platí možnost sjednat 
výši minimální mzdy podle §4 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., tj. s přihlédnutím 
k omezujícímu pracovnímu uplatnění zaměstnance, jak je výše uvedeno.  
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Alternativa 2 

Způsob 
výpočtu 

čisté mzdy 

 
Hrubá mzda 
(HM) 

Součet veškerých položek, které připadají zaměstnanci za práci 
odvedenou v příslušném kalendářním měsíci. Skládá se ze 
základní mzdy, příplatků, odměn, náhrad mzdy (dovolená, 
svátek) a dalších plnění.  

- 
Záloha na daň 
z příjmů 

 

+ Slevy na dani 
Jedna dvanáctina ročních slev na dani, které lze uplatňovat 
měsíčně. Jejich výše je uvedena  ve druhém kroku abecedy. 

+ 
Daňové 
zvýhodnění 

Jedna dvanáctina ročních hodnot, jeho výše je uvedena  ve 
druhém kroku abecedy. 

- 
Sociální 
pojištění (SP) 

Sociální pojištění, které platí zaměstnanec ze své mzdy (6,5 % z 
HM). Pojistné se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru. **  

- 
Zdravotní 
pojištění (ZP) * 

Zdravotní pojištění, které platí zaměstnanec ze své mzdy (4,5 % 
z HM). Pojistné se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru. 
**  

= Čistá mzda 
HM - záloha na daň + slevy na dani + daňová zvýhodnění - ZP 
- SP 

- Srážky ze mzdy (jen ve výjimečných případech) 

Poznámka:  

* Jestliže je příjem zaměstnance nižší než 8000 Kč, pak je povinen doplatit rozdíl pojistného v 
plné výši 13,5 % (tj. 1080 Kč).  
** Pojistné se odvádí ze mzdy v plné výši (tzn. není stanoven měsíční strop), po dosažení 
ročního stropu v průběhu roku se pojistné přestává odvádět (týká se vždy příjmů od 
jednoho zaměstnavatele).  

Plat a mzda 

Odměňování za práci zaměstnanců v pracovním poměru je v současné době upraveno 
přímo v zákoníku  práce. Dříve se řídilo dvěma samostatnými zákony (zákon o mzdě a zákon 
o platu).  

I nadále zůstává rozlišení odměny za práci na  

• Plat  - Platem jsou odměňování zaměstnanci – státu, územních samosprávných celků 
(krajů a obcí), státních fondů, příspěvkových organizací, jejíž náklady na platy a 
odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz 
poskytovaného z rozpočtu zřizovatele, školských právnických osob zřízených 
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Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem nebo obcí a veřejných 
neziskových ústavních zdravotnických zařízení.  

• Mzdu - Mzdou jsou odměňováni zaměstnanci ostatních zaměstnavatelů. Mzdou se 
rozumí peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzdy) poskytované 
zaměstnavatelem zaměstnanci za vykonanou práci. 

Mzda a plat se poskytují podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle 
obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních 
výsledků. Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle vzdělání a 
praktických znalostí a dovedností potřebných pro výkon této práce, podle složitosti 
předmětu práce a pracovní činnosti, podle organizační a řídící náročnosti, podle míry 
odpovědnosti za škody, zdraví a bezpečnost, podle fyzické, smyslové a duševní zátěže a 
působení negativních vlivů práce. Pracovní podmínky se posuzují podle obtížnosti 
pracovních režimů vyplývajících z rozvržení pracovní doby, například do směn, dnů 
pracovního klidu, na práci v noci nebo práci přesčas, podle škodlivosti nebo obtížnosti dané 
působením jiných negativních vlivů pracovního prostředí a podle rizikovosti pracovního 
prostředí. Pracovní výkonnost se posuzuje podle intenzity a kvality prováděných prací, 
pracovních schopností a pracovní způsobilosti a výsledky práce se posuzují podle množství a 
kvality. 

Zaměstnavatelé musí za práci stejné hodnoty stanovit zaměstnancům stejnou mzdu a plat. 
Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, 
odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních 
podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce. 

Pracovní smlouva musí mít písemnou formu. Neobsahuje-li pracovní smlouva údaje o 
právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen 
zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního 
poměru; to platí i o změnách těchto údajů. To se týká i údajů o mzdě a platu. Povinnost 
písemně informovat zaměstnance o základních právech a povinnostech vyplývajících z 
pracovního poměru se nevztahuje na pracovní poměr na dobu kratší než 1 měsíc. 

 

Co je to odměna z dohody? 

Odměna z dohody je peněžité plnění poskytované za práci vykonanou na základě dohody o 
pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní 
činnosti).  

 

Co se za odměnu za práci nepovažuje? 

Za mzdu a plat  se  nepovažují náhrady mzdy, cestovní náhrady, odstupné, výnosy z 
kapitálových podílů nebo obligací a odměny za pracovní pohotovost (nejméně ve výši 10% 
průměrného výdělku) či jiné benefity zaměstnavatele, které nejsou poskytovány za práci, ale 
jen v souvislosti se zaměstnáním.  



 

Stránka 10 z 11 

 

Splatnost a výplata 

Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci 
následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo 
některou jejich složku. Zaměstnavatel také musí stanovit pravidelný výplatní termín, kdy 
zaměstnanec obdrží výplatu a to nejlépe v kolektivní smlouvě. 

Výplata může být vyplácena formou hotovostní  výplaty nebo  formou bezhotovostní vyplaty 
na účet. 

 

Prodlení a promlčení 

Jestliže zaměstnavatel neposkytne zaměstnanci výplatu řádně a včas, je v prodlení. V tomto 
případě může zaměstnanec požadovat úroky z prodlení. V § 56 zákoníku práce zákoníku 
práce je uvedeno, že prodlení delší než 15 dnů, opravňuje zaměstnance okamžitě zrušit 
pracovní poměr, přičemž mu vznikne nárok na náhradu mzdy ve výši nejméně 3 průměrných 
měsíčních výdělků.  

Nároky na mzdu se promlčí v obecné promlčecí lhůtě, která činí 3 roky a začíná běžet ode 
dne splatnosti příslušného nároku. Uzná-li však zaměstnavatel výši i důvod nároku písemně, 
činí pak promlčecí lhůta 10 let. Poté propadá, jestliže nebyl v příslušné lhůtě uplatněn u 
soudu.  
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