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Mzda

Definice, členění, výpočet



Mzda

= cena práce

= odměna za vykonanou práci



Druhy mezd

1. časová – používá se v oborech, kde se nedá 
změřit pracovní výkon (školy, nemocnice, 
úřady)

• je stanoven mzdový tarif za odpracovanou  
hodinu



2. úkolová – pracovní výkon lze změřit, je 
stanoven mzdový tarif

• za vyrobený 1 ks, 1m, 1l

• je stanoven čas na výrobu 1 ks, 1l, 1m

• používá se ve výrobních podnicích



3. podílová – podíl na tržbách, na zisku 
(provize) 

4. smíšená – např. časová s podílovou



Hrubá mzda HM

= součet základní mzdy, nárokových složek  a 
náhrad mezd

HM  =  základní mzda +  nárokové složky  +

náhrady



Nárokové složky 

příplatky = za přesčasy, práce v noci, práce o

svátcích, práce o víkendu, ztížené pracovní

prostředí, aj.

náhrady mezd - za dovolenou



Čistá mzda

ČM = HM   - SP  - ZP  - daň z příjmů FO

HM = hrubá mzda

SP = sociální pojištění 

ZP = zdravotní pojištění

FO = fyzické osoby



Postup

1. výpočet sociálního pojištění 6,5% z HM

2. výpočet zdravotního pojištění 4,5% z HM

3.  daňový základ (superhrubá mzda) = 
sečteme hrubou mzdu a 25% SP a 9% ZP 
placeného podnikem



4. superhrubou mzdu zaokrouhlíme na

celé stokoruny nahoru

5.  daň = 15% ze superhrubé mzdy

6.  od daně odečteme slevy, které poplatník 
uplatňuje



Slevy:

• na poplatníka Kč 2 070

• na nezaopatřené dítě Kč 1 117 

• na studium Kč 335, aj.



7.  vypočítáme čistou mzdu

8. mzda k výplatě = čistá mzda – srážky +

nárokové složky

srážky = výživné na děti, spoření, exekuce, 
aj.



• státní zaměstnanci pobírají plat, který je 
stanoven dle platových tabulek

• platové tabulky jsou sestaveny podle 
vzdělání a praxe do platových tříd



Minimální a smluvní mzda

Minimální mzda = mzda, kterou musí 

dle zákona podniky dodržet

- pro rok 2013 je Kč 8 000

Smluvní mzda = smluvně dohodnutá

mzda mezi zaměstnavatelem a

zaměstnancem
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