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1. Právní úprava odměňování

• § 109 Mzda, plat a odměna z dohody

2. Definice mzdy 

Mzda je odměna za práci v pracovně právním vztahu, vyplácená ve výplatním termínu 

(zpravidla měsíčně) zpětně. Může se skládat z těchto složek: základní mzda, náhrady 

mzdy a výkonnostní složky mzdy. Jedná se o peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty 

(naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci. Na rozdíl od platu je 

vyplácena v soukromém sektoru, zatímco plat náleží jen zaměstnancům zákonem 

určených institucí.
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3.   Vlivy působící na výši mzdy   

• postavení zaměstnance ve firmě, kvalifikace, dosaženého vzdělání, praxe

• složitost a namáhavost dané práce

• odpovědnost, kterou daná osoba nese za výsledek své práce

• pracovní výkonnost a dosahované výsledky

• stav podniku – pokud nemá zakázky a firmě se nedaří, tak zákonitě jdou dolů i 

mzdy

• lokalita pracoviště 

Každá firma jinak ohodnocuje své zaměstnance, takže je faktem, že za stejnou práci u 

dvou firem můžete mít jinou mzdu. 

4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )

Mzda musí být sjednána nebo stanovená před výkonem práce:

1. v pracovní smlouvě

2. v kolektivní smlouvě

3. v jiné smlouvě ( např. manažerské )

V kolektivní smlouvě nebo vnitřním mzdovém předpisu stanovuje zaměstnavatel:

1. tarif stupně

2. tarify měsíční nebo hodinové

3. formy mzdy ( časová, úkolová,..

4. příplatky povinné a nepovinné

5. Druhy mezd

Výše mzdy je zpravidla sjednána v pracovní smlouvě, nebo je sjednán způsob jejího 

stanovení. Mzda může být:
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• měsíční  - měsíční mzda je stanovena jako pevná částka za odpracovaný měsíc, 

bez ohledu na počet pracovních dní a hodin v měsíci. Krátí se za dny 

neodpracované v daném měsíci z důvodu nepřítomnosti (nemoc, dovolená a 

pod.). Státní svátky se neproplácejí, jelikož jsou v měsíční mzdě již zahrnuty

• hodinová - hodinová mzda se počítá jen za odpracované hodiny. Proplácejí se 

státní svátky

• úkolová - úkolová mzda se počítá dle skutečných výkonů, obvykle ve výrobní 

sféře. Podkladem bývají normy (úkoly), které určují časovou náročnost výkonu, 

kategorii profesní náročnosti (třídy dělnické profese) a z toho vyplývající cena 

za výkon. Mzda je pak určena jako součin ceny za výkon a množství výkonů. 

Také se proplácejí státní svátky

6. Složky mezd 

1. Pevná složka

2. Pohyblivá složka 

• příplatky - jsou povinné při práci přes čas, ve svátek, v noci, v sobotu a 

neděli a za práci ve ztíženém pracovním prostředí

• osobní ohodnocení - osobní ohodnocení vyjadřuje trvaleji kvalitu práce 

určitého zaměstnance a lze jej odebrat pouze při zhoršení kvality práce 

zaměstnance

• prémie a odměny - jsou stanoveny v procentech a slouží ke zvýšení 

motivace. Odměny se vyplácejí jednorázově

7. Srážky ze mzdy

1. sociální a zdravotní pojištění

2. záloha na daň  a daň z příjmů fyzických osob

3. zálohy na mzdu

4. částky postižené výkonem rozhodnutí soudu ( výživné,… )
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7. Výplata mzdy

1. Mzda je splatná pozadu za měsíční období, nejpozději v následujícím 

kalendářním měsíci

2. Vyplácí se v penězích

3. Vyplácí se v pracovní době a na pracovišti 

4. Součástí je písemný doklad o složkách mzdy a srážkách

5. Na žádost musí zaměstnavatel zasílat mzdu na účet zaměstnance

6. Po dohodě zaměstnavatele a zaměstnance lze vyplácet naturální mzdu

7. Částka odpovídající minimální mzdě musí být vždy v penězích

8. Jako naturální mzdu lze poskytnout výrobky, práce, služby, nikoliv lihoviny 

nebo jiné návykové látky

9. Výše naturální mzdy se vyjadřuje v penězích

10. Zaměstnanec může k přijetí mzdy zmocnit jinou osobu ( manžela)

8. Průměrný výdělek ( zákon o mzdě )

výdělek se zjišťuje:

• z hrubé mzdy zúčtované k výplatě v rozhodném období a z doby odpracované 

v rozhodném období, za kterou zaměstnanci přísluší mzda nebo plat

• za rozhodné období se považuje předchozí kalendářní čtvrtletí (bezprostředně 

předcházející)

• důležité je správně určit co patří do základu pro výpočet průměrného výdělku. 

Zahrnují se do něj částky, které jsou mzdou a nikoliv ostatním plněním (např. 

u zaměstnanců, kteří jsou odměňováni mzdou, se svátek, který připadl na 

obvyklý pracovní den, nezahrnuje do odpracované doby, protože je za něj 

poskytována náhrada mzdy). To znamená, že se do něj zahrnují částky jejichž 

výplata se přímo váže na výkon práce. Jejich součet se pak vydělí počtem 
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odpracovaných hodin nebo dní podle toho, které měrné jednotky se 

zaměstnavatel rozhodl používat.

• pokud zaměstnanec v rozhodném období nepracoval alespoň 21 dnů, používá 

se místo průměrného výdělku pravděpodobný výdělek. Pravděpodobný výdělek 

se zjistí z hrubé mzdy, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného 

období, popřípadě z hrubé mzdy, které by zřejmě dosáhl

Výpočet

Hrubá mzda

+ pojistné placené zaměstnavatelem (zdravotní a sociální)

= superhrubá mzda, která se zaokrouhlí na celé stovky nahoru

- 15 % daň ze superhrubé mzdy

- sleva na dani

= daň po slevě

Hrubá mzda - sociální pojištění  - zdravotní pojištění- daň po slevě = Čistá mzda

Hrubá mzda = základní mzda + osobní ohodnocení, příplatky, prémie a odměny + 

náhrada mzdy

Čistá mzda = hrubá mzda - zákonné srážky (záloha na daň z příjmu, zdravotní a 

sociální pojištění)

Částka k výplatě = čistá mzda - ostatní srážky (např. výživné, spoření) + nemocenské 

dávky
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9.   Průměrný výdělek se používá:  

• jako náhrady mzdy za dovolenou, při překážkách v práci, při převedení na jinou 

práci,..

• jako základ pro výpočet některých nároků ( nemocenská, odstupné )

• v souvislosti s náhradou škody

10. Odstupné ( zákoník práce )

Nárok na odstupné má zaměstnanec u kterého došlo k rozvázání pracovního poměru z 

těchto důvodů: 

• ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část

• přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část 

• 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. 

• očividně se jedná o určité obtíže na straně zaměstnavatele

Nárok na odstupné ovšem náleží i při rozvázání pracovního vztahu z těchto důvodů 

dohodou. Výše odstupného je dvojnásobek průměrného výdělku a vyplácí se 

jednorázově po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu ( pokud se 

obě strany nedohodnou jinak ). Pokud zaměstnance opět nastoupí do práce do 2 měsíců 

u téhož zaměstnavatele, je povinen vrátit odstupné a nebo jeho poměrnou část. 

11. Náhrady za opotřebení vlastního nářadí ( zákoník 
práce )

Zaměstnanec a zaměstnavatel si musí dohodnout podmínky, které budou zvedné 

v kolektivní smlouvě nebo ve stanoveném vnitřním předpisu, na jehož základě 

zaměstnavatel zaměstnancům vyplatí náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení, 

předmětů potřebných pro výkon práce.  (to se nevztahuje na používání motorového

vozidla 
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