
  



  



Vážení příznivci mzdové problematiky, 

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou 
problematikou – rok 2015. 

Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce, který nebude jen obyčejnou knihou, 
ale bude to most mezi informacemi autorů publikace a samotným portálem, kde stejní autoři 
přinášejí živé aktuality, nové články a řeší Vaše problémy. Autoři v naší publikaci nejsou jen 
fotografie v knize, ale mohou Vám pomoci v praxi, pokud Váš problém přesahuje informace 
v publikaci uvedené. A my budeme u toho a pomůžeme Vám s Vašimi dotazy. 

Průvodce tedy není jen obyčejná kniha, ale je to náš most k účetnímu portálu. 

Je krásné mít sny a ti, co mě znáte osobně, tušíte, že to nebyl jediný sen a jediný most 
k účetnímu portálu. 

Již letos vyjde Průvodce daňovou problematikou 2015 a příští rok se můžete těšit na Průvodce 
účetní problematikou 2016. 

Nevzdávejte se svých snů - nikdy, a to jak osobních, tak pracovních... 

A zásluhy nejsou zdaleka jen moje, patří především věrným autorům, kterých je 15, 
a také  týmu, který zpracovává podklady a připravuje tisk, tedy především kolegyni Petře 
Svitkové a Honzovi Filipimu. Moc děkuji. 

Ale to hlavní je, že si publikace našla Vás, čtenáře a já věřím, že i stávající nebo budoucí 
uživatele účetního portálu. Děkujeme Vám, že jdete s námi... 

Co je to účetní portál? 
www.ucetni-portal.cz 

Jak nejlépe se můžete dostat k tomu, co zde popisuji? 
Placenou registrací na portále – http://www.ucetni-portal.cz/registrace/ 

Jak si vybrat? 
Nabízíme tyto roční registrace: 
Nejlevnější – registrace mzdová účetní (mzdové informace) 
Nejčastější – registrace / 1 rok (komplexní informace včetně mzdo-
vých)  
Nejvýhodnější – VIP registrace s pdf newsletterem (komplexní infor-
mace včetně mzdových, navíc zdarma 4x měsíčně pdf newsletter a pří-
stup ke všem videoseminářům).  

Ještě jste nebyli na naší mzdové konferenci? 
Určitě přijďte 24. 2. 2015 na třetí ročník mzdové konference. Pokud 
se nemůžete zúčastnit, rezervujte si pro rok 2016 datum 25. 2. 2016.  
Kde? Mzdové konference tradičně v Olomouci v blízkosti nádraží. 

Chybí Vám nějaké informace? 
Zavolejte na +420 585 389 003 – jsme tu pro Vás! 

S úctou 

Pěva Čouková, zakladatelka účetního a mzdového portálu 
Oswald a.s. 
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jinak (např. § 247 odst. 1 ZP o povinnosti zaměstnavatele zabezpečit na své náklady, 
aby mladiství zaměstnanci byli vyšetřeni poskytovatelem pracovnělékařských služeb mimo 
jiné před vznikem pracovního poměru a před převedením na jinou práci). Dohoda, 
jejíž uzavření lze z hlediska právní jistoty stran a případného důkazu doporučit v písemné 
formě, může stanovit například, že zaměstnavatel se bude na úhradě vstupní prohlídky 
podílet jen zčásti nebo že úhradu zaměstnanci provede po uplynutí zkušební doby, nedojde-
li v jejím průběhu ke zrušení pracovního poměru apod. 

I.2.2 Vznik, změna a zánik pracovního poměru 
Nejfrekventovanějším ze základních pracovněprávních vztahů podle § 3 ZP je pracovní poměr. 
Jeho vznik změny a skončení se řídí ust. § 33 až 73a ZP, z nichž mnohá ustanovení se týkají 
pracovněprávních jednání a mají kogentní povahu, tj. nelze se od nich odchýlit. To platí 
především o formě těchto právních jednání, která je zákonem ve většině případů stanovena 
jako písemná a její nedodržení způsobuje jejich neplatnost (viz obecné pojednání o právním 
jednání v pracovněprávních vztazích podle zákoníku práce v části 1.1.5).  

I.2.2.1 Vznik pracovního poměru 
Pracovní poměr se podle § 33 ZP zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem 
a zaměstnancem a pouze v případech stanovených právními předpisy jmenováním 
na vedoucí pracovní místo. Jestliže zvláštní právní předpis nebo stanovy požadují, aby se 
obsazení určitého pracovního místa (funkce) uskutečnilo na základě volby příslušným 
orgánem, považuje se zvolení toliko za předpoklad pro sjednání pracovní smlouvy. 

I.2.2.1.1 Jmenování 
Zákoník práce v § 33 odst. 3 ohledně jmenování stanoví, že tímto způsobem se zakládá 
pracovní poměr především v případech stanovených zvláštními právními předpisy 
(např. zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, zákon 
č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon) a nestanoví-li to zvláštní 
právní předpis, zakládá se pouze u vedoucího 

a) organizační složky státu,  

b) organizačního útvaru organizační složky státu,  

c) organizačního útvaru státního podniku,  

d) organizačního útvaru státního fondu,  

e) příspěvkové organizace,  

f) organizačního útvaru příspěvkové organizace,  

g) organizačního útvaru v Policii České republiky 

a současně v § 33 odst. 4 ZP také stanoví, že jmenování provede ten, kdo je k tomu 
příslušný podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci 
práce); nevyplývá-li příslušnost ke jmenování ze zvláštního právního předpisu, provede je 
v případech uvedených shora pod písm. a) až g) osoba konkrétně určená v tomto 
ustanovení zákoníku práce. 

Jmenování, na rozdíl od pracovní smlouvy, představuje jednostranné právní jednání 
zaměstnavatele, i když i v tomto případě je souhlas zaměstnance se jmenováním vždy 
nezbytný. Jmenováním pracovní poměr buď nově vzniká (fyzické osobě, která není dosud 
v pracovním poměru k zaměstnavateli, jmenováním tento pracovní poměr nově vznikne), 
nebo se mění (tzv. „vnitřní jmenování“, kdy zaměstnanec je k zaměstnavateli již v pra-

§ 33 až 39 
ZP 

§ 33 až 73a 
ZP 

§ 33  
odst. 3 a 4 

ZP 
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covním poměru a jmenováním se pouze mění obsah tohoto pracovního poměru). 
Tzv. „vnitřní jmenování“ zákoník práce označuje v § 40 odst. 1 za změnu pracovního 
poměru. Pro jmenování není sice explicitně stanovena písemná forma, i když ji s ohledem 
na jeho závažné důsledky (vznik pracovního poměru nebo v případě „vnitřního jmenování“ 
jeho změna) lze dovodit. Zákoník práce rovněž pro jmenování výslovně nestanoví jeho 
podstatné obsahové náležitosti, i když je zřejmé, že jimi musí být alespoň základní 
náležitosti pracovní smlouvy – tedy minimálně druh a místo výkonu práce a také den, 
v němž nastávají účinky jmenování. Navíc písemné formě jmenování, jakož i jeho shodným 
podstatným obsahovým náležitostem s pracovní smlouvou svědčí ust. § 38 odst. 2 ZP, 
který stanoví, že pro pracovní poměr založený jmenováním platí ustanovení o pracovním 
poměru sjednaném pracovní smlouvou. 

Pokud jde o právní režim jmenování představených v organizačních složkách státu 
(služebních úřadech), je třeba upozornit, že se od 1. 1. 2015 řídí v drtivé většině případů 
zvláštním zákonem, jímž je zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě. Platí to též o odvolávání 
těchto představených ze služebních míst. 

I.2.2.1.2 Pracovní smlouva 
Pracovní smlouva je dvoustranné právní jednání zaměstnavatele a zaměstnance zakládající 
pracovní poměr mezi nimi. Pracovní smlouvu je podle zákoníku práce nezbytné uzavřít 
před nástupem do práce, nejpozději však v den nástupu do práce – tedy v den vzniku 
pracovního poměru, a to ještě před započetím konání prací zaměstnancem. Náležitosti 
pracovní smlouvy stanovené v § 34 odst. 1 jsou náležitosti esenciální, nezbytné k řádnému 
vzniku pracovní smlouvy. Pokud se účastníci nedohodnou ani na těchto podstatných 
náležitostech, pracovní smlouva nevznikne. Pracovní smlouva jako dvoustranné právní 
jednání současně splňuje požadavky čl. 9 (zákaz nucených prací) a čl. 26 (svoboda volby 
povolání) Listiny základních práv a svobod. Pracovní smlouva musí obsahovat druh práce, 
místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána, a den nástupu do 
práce (tato ujednání představují podstatné náležitosti smlouvy). Zda bude druh práce 
nebo místo – místa výkonu práce vymezeny ve smlouvě úzce nebo šířeji, je na vůli 
smluvních stran. Sjednaným dnem nástupu do práce může být kterýkoli kalendářní den 
bez ohledu na to, zda zaměstnanci na tento den připadá směna nebo je například den 
pracovního klidu. Tento den lze sjednat rovněž se značným časovým předstihem 
(např. v pracovní smlouvě uzavřené ještě se studentem střední školy bude dnem nástupu 
do práce sjednán den, který bezprostředně následuje po jejím úspěšném dokončení). 
Vedle těchto základních náležitostí lze v pracovní smlouvě sjednat i další podmínky, 
na nichž mají obě smluvní strany zájem (např. mzdové, o pracovní době, o zkušební době, 
o konkurenční doložce, o možnosti odstoupení od pracovní smlouvy ve smluvených 
případech).  

Aby nedocházelo k obcházení ustanovení o cestovních náhradách, stanoví § 34a ZP, 
že není-li v pracovní smlouvě vedle sjednaného místa (míst) výkonu práce sjednáno 
pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, platí, že pravidelným pracovištěm je 
místo výkonu práce v této pracovní smlouvě sjednané. Jestliže je však toto místo výkonu 
práce sjednáno šířeji než jedna obec, stanoví zákon právní fikci, podle níž se považuje 
za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají cesty zaměstnance za účelem 
výkonu práce. Je-li pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad v pracovní smlouvě 
sjednáno, nesmí být vymezeno šířeji než jedna obec. 

 

§ 34 ZP 

§ 34a ZP 
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Pracovní smlouva musí být podle § 34 odst. 2 ZP uzavřena písemně (jinak je toto právní 
jednání neplatné) a každá smluvní strana musí obdržet jedno její vyhotovení (§ 34 odst. 5 
ZP). Z hlediska platnosti právního jednání je tedy ústně sjednaná pracovní smlouva neplatná 
už jen z důvodu nedodržení zákonem předepsané písemné formy, ledaže smluvní strany tuto 
vadu dodatečně odstraní (§ 582 odst. 1 NOZ). Neplatnosti tohoto právního jednání se však 
nelze dovolat, bylo-li již na jeho základě započato s plněním (§ 20 ZP). Nebyla-li tedy pracovní 
smlouva uzavřena písemně, jak vyžaduje zákoník práce, nevznikne na základě neplatné 
smlouvy platný pracovní poměr, ale naopak protiprávní stav, který lze napravit pouze 
dodatečným shodným projevem vůle smluvních stran učiněným v písemné formě 
a směřujícím k odstranění vady. Jedná se tak o dodatečné schválení pracovněprávního 
jednání stranami, přestože původně neplatného, a to tím, že smluvní strany svou vůli nejprve 
vyjádřenou jen ústně nebo konkludentně dodatečně projeví písemně, čímž dojde 
ke zhojení vady pracovněprávního jednání a o tomto pracovněprávním jednání bude 
platit, že bylo bezvadné již od počátku. Za nedodržení písemné formy pracovní smlouvy 
(stejně jako dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti) však stanoví 
zákon o inspekci práce pokutu až do výše 10 000 000 Kč.  
Zákoník práce nestanoví, že pracovní smlouva musí být sepsána na předepsaném formuláři, 
může mít tedy jakoukoliv psanou podobu. Nemusí být také vyhotovena na jedné listině 
a nemusí být ani na téže listině smluvními stranami podepsána, jako to zákoník práce podle 
§ 27 odst. 2 vyžaduje pouze pro kolektivní smlouvu. Proto, i když to v praxi zatím není příliš 
obvyklé, mohou nejen pracovní smlouva, ale i jiné smlouvy (dohody) v pracovněprávních 
vztazích (např. dohoda o rozvázání pracovního poměru, kvalifikační dohoda) vzniknout platně 
i tehdy, jestliže návrh jedné ze stran pořízený ve stanovené (zprav. písemné) formě bude 
druhou stranou ve stanovené formě (zprav. písemně) akceptován. Za této situace se mohou 
při sjednávání pracovní smlouvy (ale i jiných pracovněprávních smluv a dohod) zčásti uplatnit, 
i když jen, nestanoví-li zákoník práce jinak, některá ustanovení občanského zákoníku 
o uzavření smlouvy (§ 1731 až 1733 a § 1740 NOZ), o obsahu smlouvy (§ 1746 odst. 2 
a § 1755 NOZ) a o formě smlouvy (§ 559, § 561 a 562, § 564, § 1757 a § 1758 NOZ). 

V souvislosti s uzavíráním pracovních smluv je třeba v personální praxi dát pozor 
na případy, které nový občanský zákoník upravuje v § 1798 až 1801 jako smlouvy 
uzavírané adhezním způsobem. Tato ustanovení platí totiž pro každou smlouvu, jejíž 
základní podmínky byly určeny jednou ze smluvních stran nebo podle jejích pokynů, aniž 
slabší strana měla skutečnou příležitost obsah těchto základních podmínek ovlivnit; to 
platí především o smlouvách „formulářového typu“ a také o doložkách ve smlouvě, 
která odka-zuje na podmínky uvedené mimo vlastní text smlouvy. V těchto případech je 
doložka platná, byla-li slabší strana s doložkou a jejím významem seznámena nebo 
prokáže-li se, že význam doložky musela znát, jinak se k ní nepřihlíží. Převažující praxe 
zaměstnavatelů předkládajících zaměstnancům jednostranně unifikované (někdy 
formulářové) pracovní smlouvy bez možnosti individuálních odchylek a ujednání 
odpovídají typu smluv uzavíra-ných adhezním způsobem. Naštěstí zákoník práce 
dostatečně podrobně upravuje informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci, 
a to jak před uzavřením pracovní smlouvy (§ 31), tak i po jejím uzavření (§ 37).  

Zákoník práce stanoví v § 34 odst. 3 jediný případ zákonného odstoupení od pracovní 
smlouvy, jež proto nevyžaduje předchozí dohodu smluvních stran, avšak v tomto případě 
může od pracovní smlouvy odstoupit pouze zaměstnavatel, a to jen z důvodu, 
kdy zaměstnanec nenastoupí ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila překážka 
v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne nedozví o této překážce. Podle § 34 odst. 4 ZP 
musí být odstoupení od pracovní smlouvy provedeno písemně, jinak je neplatné podle 

§ 34 odst. 2  
§ 34 odst. 5 

ZP 

§ 582 NOZ 

§ 1798  
až 1801 

NOZ 
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§ 582 odst. 1 NOZ, a odstoupit od pracovní smlouvy je možné, jen dokud zaměstnanec 
nenastoupil do práce. To platí také v případě, kdy mezi smluvními stranami pracovní 
smlouvy bylo sjednáno odstoupení od této smlouvy, včetně důvodů takového smluvního 
odstoupení, podle § 2001 až 2005 NOZ. 

I.2.2.1.3 Zkušební doba 
Tradičním pracovněprávním institutem umožňujícím oběma smluvním stranám v prvém 
období trvání pracovního poměru ověřit si vzájemně svá očekávání a v případě potřeby 
tento pracovní poměr jednostranně snadno ukončit je zkušební doba. Zkušební doba 
nesmí být delší než  

a) 3 měsíce po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru, 

b) 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucích zaměst-
nanců. 

Současně platí, že zkušební doba nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby 
trvání pracovního poměru.  

Zkušební doba musí být sjednána písemně, jinak je neplatná podle § 582 odst. 1 NOZ, a je 
možné ji sjednat rovněž v souvislosti se jmenováním na vedoucí pracovní místo (§ 33 
odst. 3 ZP). Zkušební doba se sjednává zpravidla přímo v pracovní smlouvě, ale může být 
sjednána i v jiné smlouvě. Tak tomu bude zejména v případě založení pracovního poměru 
jmenováním, kdy jednostranné právní jednání jmenování je doprovázeno dvoustranným 
právním jednáním ve formě dohody o zkušební době. Zkušební dobu je možné sjednat 
nejpozději v den vzniku pracovního poměru – tedy v den, který byl sjednán jako den 
nástupu do práce, nebo v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo 
vedoucího zaměstnance.  

Sjednaná zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována. Pokud byla zkušební doba 
již sjednána například v délce 2 měsíců, nelze ji dodatečně již o další 1 měsíc prodloužit. 
Zákoník práce však stanoví, že o dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměst-
nanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené se však 
zkušební doba automaticky (ze zákona) prodlužuje. Prodloužení musí odpovídat počtu 
zaměstnancem zameškaných pracovních dnů (směn) z uvedených důvodů v průběhu 
zkušební doby a prodloužená zkušební doba tak skončí uplynutím posledního pracovního 
dne tohoto prodloužení po uplynutí sjednané délky zkušební doby, popřípadě 
po odpadnutí překážky v práci nebo nástupu z dovolené, pokud tyto skutečnosti nastaly 
až po uplynutí sjednané délky zkušební doby. 

 
I.2.2.1.4 Práva a povinnosti po vzniku pracovního poměru 

Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu 
do práce nebo dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího 

Příklad 

Zkušební doba v délce 3 měsíce byla sjednána od 1. 1. a měla tedy uplynout 31. 3. Za-
městnanec však byl od 15. 3. uznán dočasně práce neschopným a pracovní 
neschopnost trvala až do 10. 5. Protože zaměstnanec z důvodu pracovní neschopnosti 
zameškal v době od 15. do 31. 3. celkem 11 pracovních dnů (směn), potrvá zkušební 
doba ještě po dobu 11 pracovních dnů (směn) počítaných od 11. 5. a skončí teprve 
uplynutím 11. pracovního dne po tomto datu.  

§ 35 ZP 

§ 34b, § 36 
až 38 ZP 
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I.7 Odměňování 

I.7.1 Pojem mzda a plat 
Mzda a plat se poskytují podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, podle obtížnosti 
pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. 

Z pohledu mzdového účetnictví jsou však za mzdu považovány všechny složky mzdy, které 
podléhají dani z příjmů a jsou zaměstnanci zúčtovány (náhrady mzdy, odstupné, odchodné, 
odbytné, odměna za pracovní pohotovost atd.) Některé příjmy, které zaměstnavatel 
poskytuje svým zaměstnancům, jsou osvobozeny od daně z příjmů (např. naturální příspěvek 
na závodní stravování), z některých není odváděno pojistné na sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění (např. náhrada za ztrátu na výdělku při vzniku pracovního úrazu, 
odstupné atd.), anebo není pojistné na sociální zabezpečení odváděno z důvodu, že nevznikla 
účast na nemocenském pojištění, nebo v případě zdravotního pojištění se pojistné neplatí 
proto, že se zaměstnanec odhlásil ze zdravotního pojištění z důvodu, že vykonává práci 
dlouhodobě v cizině mimo EU (doba delší než 6 měsíců) a je nadále vyplácen zaměstna-
vatelem v ČR a je po celou dobu odhlášení z českého systému pojištěn komerčně pro účely 
léčebných výloh. Je proto vždy nutné „mzdu“ posuzovat podle účelu, k němuž je zjišťována. 

I.7.1.1 Mzda 
Pod pojmem mzda rozumíme peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální 
forma mzdy) poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Za mzdu se nepovažují 
plnění poskytovaná podle zvláštních předpisů v souvislosti se zaměstnáním, zejména 
náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, výnosy z kapitálových podílů nebo obligací 
a odměna za pracovní pohotovost. 

Od pojmu mzda je nutné odlišovat pojem „mzdové prostředky“. Obsah mzdových 
prostředků vymezuje vyhláška č. 58/1991 Sb. Mzdovými prostředky jsou prostředky, kterých 
používají organizace k odměňování práce nebo které vynakládají v přímé souvislosti 
s pracovní a obdobnou činností fyzických osob na základě jejich právního vztahu 
k organizaci. Do mzdových prostředků (nákladů) patří i náhrada mzdy za dobu prvních 
14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti. Z hlediska ekonomických rozborů 
organizace a též pro účely statistických šetření je však třeba upozornit na to, že pro tyto 
účely je nutné náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti vyloučit a postupovat 
přesně podle metodiky k vyplňování výkazu, aby nedošlo ke zkreslování výše průměrné 
mzdy za organizaci. 

I.7.1.2 Plat 
Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je 

a) stát, 

b) územní samosprávný celek, 

c) státní fond, 

d) příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou 
plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo 
z úhrad podle zvláštních právních předpisů, 

e) školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, 
obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona, 

§ 109 
až 144 ZP 

§ 109  
odst. 4 ZP 

§ 109 
odst. 2 ZP 

Vyhláška 
č. 58/1991 Sb., 

o vymezení 
obsahu 

mzdových 
prostředků 

§ 109 
odst. 3 ZP 
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s výjimkou peněžitého plnění poskytovaného občanům cizích států s místem výkonu práce 
mimo území České republiky. 

I.7.2 Platový a mzdový výměr 
Před uzavřením pracovně právního vztahu, zpravidla pracovního poměru, musí zaměstnavatel 
shromáždit příslušné osobní doklady o budoucím zaměstnanci, které se zakládají do osobního 
spisu zaměstnance. Před zahájením výkonu práce musí zaměstnavatel vyhotovit pracovní 
smlouvu a v nepodnikatelské sféře též platový výměr s výjimkou smluvního platu (plat je 
možné sjednat v případech, kdy je zaměstnanec zařazen do 13. a vyšší platové třídy). 
Zaměstnavatel podnikatelské sféry může mzdu se zaměstnancem sjednat nebo může mzdu 
určit jednostranně mzdovým výměrem. Mzda může též být sjednána v kolektivní smlouvě. 
Pro všechny zaměstnavatele je zakotvena povinnost (viz. § 37 ZP) do jednoho měsíce po 
vzniku pracovního poměru písemně informovat zaměstnance o mzdě, způsobu odměňování, 
splatnosti mzdy, termínu výplaty, místu a způsobu vyplácení mzdy, pokud tyto údaje nejsou 
uvedeny v pracovní smlouvě. 
V souladu s § 123 odst. 6 písm. e) zákoníku práce stanoví vláda nařízením vlády okruh 
zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif v rámci rozpětí platových 
tarifů stanovených pro nejnižší a nejvyšší stupeň v rámci platové třídy a v souladu s § 122 
odst. 2 ZP okruh zaměstnanců, se kterými může sjednat smluvní plat. (Jedná se 
o zaměstnance zařazené do 13. a vyšší platové třídy.) 

 

Vzor: 

Platový výměr 
(pro zaměstnance, u nichž zaměstnavatel nemůže uplatnit plat v rozpětí) 

Titul, jméno, příjmení: ………………………. 

Datum narození: ……………………… 

Datum vystavení: ……………………… 

S účinností od . . . . . . . . . Vám byly stanoveny podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,ve znění 
pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, tyto platové náležitosti: 

Váš plat se skládá při zařazení do funkce . . . . . . . . . . . . .  

v platové třídě . . . . . . . . . . . , odpovídající výkonu nejnáročnější práce stanovené Vaší pracovní smlouvou 
v . . . . . . . platovém stupni, stanoveným rozhodnou dobou započitatelné praxe . . . .. . . roků a dnů . . . . . . .  
z platového tarifu ve výši . . . . . . . . . . Kč měsíčně, 

a) z osobního příplatku ve výši . . . . . . . . . Kč měsíčně, 

b) ze zvláštního příplatku ve výši . . . . . . . . Kč měsíčně. 

Celkem Váš plat činí při pracovním úvazku 40 hodin týdně . . . . . . . . . . . Kč měsíčně. 

Při kratší pracovní době . . . . hodin a . . . . minut týdně činí Váš plat . . . . . . Kč měsíčně. 

Termín výplaty platu je uveden v Platovém řádu organizace. 

 JUDr. Boleslav Houška 
 ředitel pracovně právního a mzdového odboru 

Převzal(a) dne:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Podpis zaměstnance:  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

§ 113 
odst. 4 

a § 136 ZP 

§ 123 
odst. 6 ZP 
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I.7.3 Mzdový list 
Po vstupu zaměstnance do zaměstnání musí být každému zaměstnanci založen mzdový list, 
a to bez ohledu na formu pracovněprávního vztahu. V současné době každý mzdový software 
nabízí jako jednu z výstupních informací „mzdový list zaměstnance“, který se zpracovává vždy 
od počátku roku, případně od vstupu zaměstnance do zaměstnání. S ohledem na tuto 
skutečnost se považuje povinnost za splněnou, pokud jsou matriční data o zaměstnanci 
vložena do počítače a pokud uživatelský software umožňuje kdykoliv mzdový list vytisknout. 

Povinné náležitosti mzdového listu stanoví v § 38j zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Další náležitosti mzdového listu nejsou 
povinné, ale jejich účelnost lze dovodit ze zákonů upravujících pojištění na sociální 
zabezpečení (zákony č. 582/1991 Sb., č. 589/1992 Sb.), zdravotní pojištění (zákony 
č. 592/1992 Sb., č. 48/1997 Sb.), nemocenské pojištění (zákon č. 187/2006 Sb.) a výpočet 
průměrného výdělku pro pracovně právní účely (§ 351 a násl. ZP). 

Mzdový list musí obsahovat: 

1. Jméno a příjmení poplatníka včetně rodného jména a datum nástupu do zaměstnání 

2. Rodné číslo a u daňových nerezidentů číslo pasu nebo jiného dokladu prokazujícího jeho 
totožnost, kód státu, který tento doklad vydal, identifikaci pro daňové účely ve státu 
daňové rezidence a kód státu, jehož je rezidentem. 

3. Bydliště a u poplatníka, který je daňovým nerezidentem, bydliště ve státě, jehož je rezi-
dentem. 

4. Jméno, příjmení a rodné číslo osoby, na kterou poplatník uplatňuje slevu na dani podle 
§ 35ba ZDP a daňové zvýhodnění, a dále výši jednotlivých nezdanitelných částek základu 

Vzor: 

Mzdový výměr 
Titul, jméno, příjmení: ……………………… 

Datum narození: ……………………… 

Datum vystavení: ……………………… 

Na základě sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě ze dne . . . . . . . . . . . 

funkce: mzdová účetní 

se Vám stanoví základní mzda ve výši . . . . . . . . . . . Kč měsíčně při 40 hodinách týdně 

s účinností od . . . . . . . . . . . 

K této základní mzdě Vám mohou být poskytovány prémie a odměny, případně další mzdové náležitosti 
(příplatky za práci přesčas, za práci v sobotu a v neděli apod.) podle Mzdového řádu organizace 
ze dne . . . . . . . . . . . . 

Tímto mzdovým výměrem pozbývá platnosti Váš dosavadní mzdový výměr ze dne . . . . . . 

 Ing. Jiří Sedliský 

 personální ředitel 

Převzal(a) dne:  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Podpis zaměstnance:  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

§ 38j ZDP 
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na zaměstnavatelem určených podmínkách), a to předem (tj. před zahájením pracovní cesty 
zaměstnancem) a v zásadě písemně, což má pochopitelně značný význam pro případné 
pozdější důkazní řízení. Z toho je třeba bezvýhradně chápat, že zaměstnanec není oprávněn 
jakékoliv podmínky určené zaměstnavatelem před zahájením pracovní cesty na základě svého 
rozhodnutí měnit nebo jakkoliv upravovat, a pokud tak učiní, veškeré důsledky dopadají 
na něj samotného (nejčastěji taková změna provedená zaměstnancem má za následek ztrátu 
nároku na příslušnou náhradu). 

Platná právní úprava tedy nově zavedla určení podmínek pracovní cesty zaměstnance, a to 
v zásadě písemnou formou. Formulace „v zásadě písemnou formou“ je zdůrazněna proto, 
že hned v odstavci 2 téhož uvedeného ustanovení je totiž současně stanoveno, že jestliže jsou 
vzhledem k okolnostem práva zaměstnance na cestovní náhrady a jejich výši nezpochybnitel-
né, předchozí písemná forma určení podmínek se nevyžaduje, netrvá-li na ní zaměstnanec. 
Tím je tedy naopak stanoveno, kdy není třeba písemnou formu pro určení podmínek pracovní 
cesty vyžadovat. V této souvislosti je však nanejvýš potřebné připomenout, že pokud není 
respektována písemná forma určení podmínek, může takováto okolnost způsobit nesmírné 
problémy, a s ohledem na to, že práva zaměstnance na cestovní náhrady budou 
zpochybňována pravděpodobně až po realizaci pracovní cesty a to již nebude možné absenci 
písemně určených podmínek pracovní cesty zaměstnavatelem napravit, bude se zřejmě 
jednat nejčastěji o situace při nečekaných mimořádných událostech, jako jsou úrazy, dopravní 
nehody, kalamity, apod., se kterými se dopředu jen těžko dá počítat. Vzhledem k těmto 
možným situacím je evidentní, že pro zaměstnance je nezbytně potřebné, a lze jim to také jen 
důrazně doporučit, aby vždy vyžadovali ze strany zaměstnavatele určování předmětných 
podmínek písemně a co nejpřesněji. Jen tímto způsobem lze účinně předcházet případným 
nepříjemným sporům.  

Podmínky jednotlivých pracovních cest jednotlivých zaměstnanců určuje písemně 
zaměstnavatel nejčastěji na formuláři „Cestovní příkaz“, a to na jeho přední straně, kde jsou 
kolonky pro vyplnění všech základních podmínek pracovní cesty, zaměstnavatelem je svým 
podpisem schvaluje a ty jsou také rozhodující a jim musí odpovídat údaje na vyplněné druhé 
straně cestovního příkazu.  

II.3.3 Zahraniční pracovní cesta 
Ustanovení § 154 věta první ZP stanoví stručnou definici zahraniční pracovní cesty. Je zde 
stanoveno přímo, že zahraniční pracovní cestou se rozumí cesta konaná mimo území České 
republiky. Tato formulace se snaží vyjádřit, že při zahraniční pracovní cestě, jestliže 
zaměstnanec překročí českou státní hranici do zahraničí a následně zpět (je jedno za jak 
dlouhou dobu), je třeba tuto cestu na území ČR ukončit.  

Druhá věta pak v zásadě stanoví okamžik, od kterého je zaměstnavatel povinen poskytovat 
náhrady cestovních výdajů v cizí měně. Je zde stanoveno, že dobou rozhodnou pro vznik práva 
zaměstnance na náhradu cestovních výdajů v cizí měně je doba přechodu státní hranice České 
republiky, kterou oznámí zaměstnanec zaměstnavateli, nebo doba odletu z České republiky 
a příletu do České republiky při letecké přepravě. Toto znění má však právní mezeru ve vztahu 
k § 170 odst. 2 poslední větě ZP, kde je jednoznačně stanoveno, jak stanovit výši zahraničního 
stravného – je zde stanoveno, že výši zahraničního stravného určí zaměstnavatel ze základní 
sazby zahraničního stravného sjednané nebo stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec 
stráví v kalendářním dni nejvíce času. S ohledem na tuto formulaci „pokrývá“ zákonný text 
§ 154 ZP pouze zahraniční pracovní cesty do sousedních států – je proto třeba si za text 
„...přechodu státní hranice České republiky“ doplnit ještě „a ostatních hraničních přechodů“ - 
pak teprve budou řešeny všechny možné případy.  

§ 154 ZP 
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Vsuvka, že dobu přechodu státních hranic oznamuje zaměstnanec zaměstnavateli, má vyjádřit 
to, že zaměstnavatelé nemusí požadovat od zaměstnanců předkládat do vyúčtování 
pracovních cest potvrzení dopravců o zpoždění dopravních prostředků. Já nedoporučuji toto 
vyjádření akceptovat, protože celá právní úprava poskytování cestovních náhrad je založena 
na principu prokazatelnosti vzniklých výdajů.  

 
II.3.4 Cestovní náhrady při dohodách konaných mimo pracovní 

poměr 
Ustanovení § 155 ZP upravuje poskytování cestovních náhrad při dohodách o pracích 
konaných mimo pracovní poměr, tj. dohodách o provedení práce a dohodách o pracovní 
činnosti. 

V odstavci 1 je obecná úprava pro oba druhy dohod a zde je stanoveno, že cestovní náhrady je 
možné zaměstnanci, který koná pro zaměstnavatele práci na základě dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr, poskytnout pouze v případě, že bylo sjednáno toto právo, 
jakož i místo pravidelného pracoviště zaměstnance. Prakticky tato formulace znamená, 
že pokud mají být zaměstnanci při jakékoliv dohodě o práci konané mimo pracovní poměr 
poskytované cestovní náhrady, musí být v každé této dohodě výslovně a přímo sjednáno 
samotné poskytování předmětných náhrad a současně i pravidelné pracoviště. Pozor však 
na to, že ale v odstavci 2 je samostatná a zvláštní úprava pouze pro dohody o provedení práce 
a je zde samostatně stanoveno, že má-li zaměstnanec podle dohody o provedení práce (tedy 
pouze dohody o provedení práce) vykonat pracovní úkol v místě mimo obec bydliště, má 
právo na cestovní náhrady, bylo-li jejich poskytnutí sjednáno (tj. výslovně), i když není 
sjednáno místo pravidelného pracoviště. To prakticky znamená, že zaměstnanec při dohodě 
o provedení práce, jestliže si sjedná poskytnutí náhrad, vznikne mu na ně při splnění 
stanovených podmínek právo (nárok), ať pojede odkudkoliv kamkoliv plnit pracovní úkol, 
i když nebude mít sjednáno pravidelné pracoviště.  

 
II.4 Druhy cestovních náhrad 
V § 156 odstavci 1 zákoníku práce jsou pouze taxativně uvedené jednotlivé druhy cestovních 
náhrad, které zaměstnavatel v příslušné výši může zahrnovat do daňově uznatelných nákladů 
v podnikatelské sféře a v rozpočtové sféře je bude mít posuzované jako vyplacené v souladu 
s rozpočtovými pravidly. Jsou to: 

a) náhrada jízdních výdajů,  

Doporučení 

Proto doporučuji, aby všichni zaměstnavatelé vyžadovali od zaměstnanců z pracovních 
cest, pokud dopravní prostředek bude mít zpoždění, potvrzení od dopravce o výši 
konkrétního zpoždění, neboť tato skutečnost může být velmi významná pro výpočet 
především stravného.  

Doporučení 

Doporučuji, aby se při dohodách o provedení práce pravidelné pracoviště nesjedná-
valo, protože tato skutečnost může často působit matoucím dojmem. 

§ 155 ZP 

§ 156 ZP 
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b) náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny, 

c) náhrada výdajů za ubytování,  

d) náhrada zvýšených stravovacích výdajů (stravné) a 

e) náhrada nutných vedlejších výdajů.  

Podmínka prokazatelnosti těchto výdajů je stanovena vždy v odstavci 1 každého ustanovení 
upravující příslušnou náhradu.  

V odstavci 2 je pak pouze stanoveno, že za pracovní cesty se považují i cesty uvedené v § 152 
písm. b) a c) zákoníku práce. 

Odstavec 3 § 156 ZP je významný pro podnikatelskou sféru, protože se jedná právě o to 
ustanovení, na základě kterého mohou zaměstnavatelé v podnikatelské sféře poskytovat 
svým zaměstnancům další náhrady výdajů (které si vymyslí nebo navyšovat), ale s tím, 
že za cestovní náhrady se však považují pouze ty, které byly poskytnuty v souladu s § 152. 
To si v žádném případě nemůže dovolit zaměstnavatel v rozpočtové sféře (viz § 173 ZP). 

II.4.1 Náhrada jízdních výdajů 
V § 157 odstavci 1 ZP je jasně stanoveno, že náhrada jízdních výdajů za použití určeného 
hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy a taxislužby přísluší zaměstnanci 
v prokázané výši. Je zde tedy výslovně stanovena podmínka prokazatelnosti výdajů a poprvé 
v historii povýšena taxislužba na veřejný hromadný dopravní prostředek dálkové přepravy. 

Odstavec 2 tohoto ustanovení umožňuje zaměstnavatelům určit svým zaměstnancům 
při vysílání na pracovní cesty jako způsob dopravy jednak osobní silniční motorové vozidlo 
za náhradu jízdného ve výši odpovídající ceně jízdného za určený hromadný dopravní 
prostředek dálkové dopravy nebo jeden veřejný hromadný dopravní prostředek dálkové 
přepravy za náhradu jízdného ve výši odpovídající ceně jízdného za určený jiný hromadný 
dopravní prostředek dálkové přepravy. Oba dopravní prostředky musí být vždy přesně určeny 
na cestovním příkazu na jeho první straně v řádku „určený dopravní prostředek“. 

II.4.1.1 Náhrada za použití osobního silničního motorového vozidla 
II.4.1.1.1 Základní náhrada za použití osobního motorového vozidla 

Odstavce 3, 4 a 5 § 157 zákoníku práce pak upravují poskytování náhrady za použití 
osobního silničního motorového vozidla, která se, jako v minulosti, i nadále poskytuje 
za každý 1 km jízdy na pracovní cestě a skládá se ze dvou částí – sazby základní náhrady 
a náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu. V odstavci 4 a 5 je upravena sazba základní 
náhrady, a to pro podnikatelskou sféru, protože je stanovena pouze v dolním limitu 
a zaměstnavatel v podnikatelské sféře může tuto náhradu libovolně navyšovat (což si 
nemůže dovolit zaměstnavatel v rozpočtové sféře) – pro kalendářní rok 2015 je tato sazba 
stanovena vyhláškou MPSV č. 328/2014 Sb. následovně: 

sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u  

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč, 

b) osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč,  

c) nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů 7,40 Kč (tj. dvojnásobek sazby podle 
písm. b)). 

Tato sazba základní náhrady se každoročně mění v závislosti na vývoji cen prováděcím 
právním předpisem (MPSV) vydávaným podle § 189 ZP.  

§ 157 
a § 175 ZP 
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sjednána po 60 měsících od uzavření smlouvy a nejdříve v roce, kdy zaměstnanec 
dosáhne věku 60 let. Celkový limit příspěvku zaměstnavatele 30 tis. Kč není vázán 
na dobu trvání výkonu závislé činnosti, takže například při změně zaměstnání v průběhu 
roku platí limit pro každého zaměstnavatele samostatně. 

r) Naturální plnění podle zvláštních předpisů představitelům státní moci a některých 
státních orgánů a soudcům. 

 Například zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem 
funkce představitelů státní moci a některých orgánů a soudců, zákon č. 201/1997 Sb., 
o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců apod. 

s) Náhrada některých prokázaných výdajů podle zvláštních předpisů představitelům státní 
moci a některých státních orgánů a soudcům. 

 Náhrada vymezených výdajů podle § 6 odst. 9 písm. s) ZDP. 

t) Náhrada mzdy, platu nebo odměny za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo 
karantény do výše minimálního nároku podle zákoníku práce. 

Jde o příjem vyplácený z prostředků zaměstnavatele za prvních 14 kalendářních dnů 
(do konce roku 2013 za prvních 21 dnů) pracovní neschopnosti zaměstnance, přičemž 
první tři pracovní dny jsou bez náhrady. Veškeré plnění zaměstnavatele nad limit stano-
vený § 192 zákoníku práce je plně zdanitelným příjmem zaměstnance. 

u) Výdaje zaměstnavatele spojené s výplatou mzdy zaměstnanci, s příspěvkem pro za-
městnance na pojistné (připojištění) a s poskytováním nepeněžního plnění zaměst-
nanci. 

 Jde o bankovní poplatky a další související výdaje spojené například s poskytováním 
nepeněžních plnění zaměstnancům. 

v) Příjem od téhož zaměstnavatele plynoucí zaměstnanci v podobě majetkového 
prospěchu z bezúročné zápůjčky až do úhrnné výše jistin 300 tis. Kč z těchto zápůjček. 

III.4 Základ daně 

III.4.1 Základ daně u příjmů zdaňovaných zálohou na daň 
Základ daně tvoří příjmy ze závislé činnosti zvýšené o částku pojistného (sociálního 
a zdravotního), které je povinen platit zaměstnavatel, tj. tzv. „povinné pojistné“ (obecně 
sociální pojistné 25 % a zdravotní pojistné 9 %). V praxi pro označení takto konstruovaného 
základu daně u závislé činnosti zlidověl pojem „superhrubá mzda“. 

U poplatníka - nerezidenta, na kterého se povinnost povinného tuzemského pojistného 
nevztahuje (odvod jeho povinného pojistného se neřídí právními předpisy ČR, nebo 
u zaměstnance, na kterého se zcela nebo částečně vztahuje stejné nebo obdobné zahraniční 
pojistné) se základ daně stanoví stejným způsobem jako u ostatních zaměstnanců, 
tj. s použitím tuzemských sazeb povinného pojistného. 

a) Povinné pojistné 

Povinné pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Při stanovení povinného 
pojistného pro výpočet základu daně se nepřihlíží ke slevám na pojistné u zaměstnavatele 
ani k jiným částkám, o které zaměstnavatel snižuje odvody povinného pojistného. 

§ 38h 
 odst. 2 ZDP 

§ 6 odst. 12 
ZDP 
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b) Zaokrouhlení základu daně pro zálohovou daň 

Základ daně pro zdanění zálohovou daní se zaokrouhluje do 100 Kč na celé koruny nahoru 
a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru. 

III.4.2 Základ daně u příjmů na základě dohod o provedení práce 
zdaňovaných tzv. „srážkovou daní“ 
Jde o příjmy ve zvláštním režimu zdanění, které tvoří samostatný základ daně s uplatněním 
zvláštní sazby daně srážkou podle ustanovení § 36 odst. 2 ZDP. Takto zdaněné příjmy od roku 
2014 nově mohou, ale nemusí vstupovat do ročního základu daně poplatníka, nemohou se 
zahrnout do ročního zúčtování provedeného zaměstnavatelem, ale mohou být uplatněny 
v rámci přiznání k dani z příjmů fyzických osob a srážková daň započtena na celkovou daňovou 
povinnost. 

Od roku 2014 lze použít srážkovou daň výhradně jen u příjmů na základě dohody o provedení 
práce (DPP) podle § 75 zákoníku práce do úhrnu nepřesahujícího částku 10 000 Kč za měsíc 
jednoho zaměstnavatele u téhož zaměstnance. 

Základem daně je pouze příjem a nesnižuje se o žádné nezdanitelné části základu daně (§ 15 
ZDP), protože jednou z podmínek pro uplatnění srážkové daně je skutečnost, že poplatník 
u plátce nepodepsal tiskopis Prohlášení. 

a) Zaokrouhlení základu daně pro zvláštní sazbu daně 

Základ daně pro zvláštní sazbu daně se zaokrouhluje na celé koruny dolů a daň se rovněž 
zaokrouhluje na celé koruny dolů. 

III.5 Způsob zdanění 
Význam tiskopisu Prohlášení poplatníka 

Rozhodující pro způsob zdanění je okolnost, zda poplatník u plátce vyplnil a podepsal 
pro příslušné období tiskopis MFin 5457 „Prohlášení poplatníka“, na základě kterého lze pak 
kterýkoliv příjem ze závislé činnosti zdanit vždy jen zálohovou daní (nelze použít srážkovou 
daň). Pouze v případě, že poplatník vyplněný a podepsaný tiskopis Prohlášení plátci 
nepředložil, jeho případný příjem z dohod o provedení práce za konkrétní měsíc se zdaní 
v případě splnění dalších podmínek buď srážkovou daní, jinak lze použít jen daň zálohovou 
(tj. v případě překročení limitu úhrnu příjmů 10 000 Kč v konkrétním měsíci). 

 

Druh příjmu  

ze závislé činnosti 

Poplatník bez Prohlášení Poplatník 
s Prohlášením 

Výše hrubého měsíčního příjmu ze závislé činnosti 

do 10 000 Kč 
včetně 

nad 
10 000 Kč 

v celém rozsahu 

§ 6 odst. 1 písm. a) ZDP 

jen u dohod o provedení 
práce 

Srážková daň Zálohová daň 

§ 6 všechny ostatní 
příjmy 

Zálohová daň 

§ 38h ZDP 

§ 6 odst. 4 
ZDP 

§ 36 odst. 3 
ZDP 
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III.5.1 Postup při zálohovém zdanění mezd  
Zdanění příjmů zálohou na daň, zaokrouhlení základu daně 

Základ daně pro zdanění zálohovou daní se zaokrouhluje do 100 Kč na celé koruny nahoru 
a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru. 

Sazba daně (rovná daň) činí lineárních 15 % (§ 16 zákona). 

Algoritmus zdanění příjmu ze závislé činnosti v režimu zálohové daně bez uplatnění 
„solidární přirážky“ k záloze na daň: 

Měsíční hrubý zdanitelný příjem ze závislé činnosti 

+ Povinné pojistné zaměstnavatele (obecně 25 % sociální a 9 % zdravotní) 

= Základ daně 

Zaokrouhlený základ daně na stokoruny nahoru x 15 % = Záloha na daň 

Záloha na daň 

- Slevy na dani (§ 35ba zákona) 

= Záloha na daň po slevách podle § 35ba 

- Daňové zvýhodnění 

= Konečná záloha na daň, popřípadě daňový bonus 

Ze základu daně zaokrouhleného na stokoruny nahoru se vypočte 15 % zálohová daň, 
která se u poplatníků s podepsaným Prohlášením upravuje nejdříve o uplatněné slevy podle 
§ 35ba zákona podle konkrétních osobních poměrů poplatníka (základní sleva, slevy 
na invaliditu, průkaz ZTP/P nebo sleva na studium). Takto snížená záloha na daň 
(po uvedených slevách může být její hodnota již nulová) se u poplatníků s uplatněným 
daňovým zvýhodněním na vyživované děti o toto zvýhodnění dále upravuje (buď daňovou 
slevou, nebo formou daňového bonusu nebo kombinací těchto dvou způsobů). 

 

Příklad zdanění mzdy zálohovou daní:  

Poplatníkovi byla zúčtována za uplynulý měsíc hrubá mzda 26 500 Kč. Podepsal 
Prohlášení a uplatnil kromě základní slevy i daňovou slevu na invalidní důchod 
v 1. stupni, slevu na vlastní studium na VŠ a daňové zvýhodnění na jedno nezletilé 
dítě. 

Měsíční hrubá mzda 26 500 Kč 

Sociální pojistné hrazené zaměstnavatelem + 6 625 Kč 

Zdravotní pojistné hrazené zaměstnavatelem + 2 385 Kč 

Základ daně = 35 510 Kč 

Zaokrouhlený základ daně (na 100 Kč nahoru) 35 600 Kč 

Záloha na daň (15 %) 5 340 Kč 

Sleva na dani základní - 2 070 Kč 
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Algoritmus zdanění příjmu ze závislé činnosti v režimu zálohové daně včetně solidárního 
zvýšení daně (platného pro roky 2013 – 2015):  

Do zákona byl počínaje rokem 2013 doplněn nový § 16a „Solidární zvýšení daně“, který 
pro období let 2013 až 2015 u poplatníků - zaměstnanců s vyššími příjmy - zvyšuje 
svým novým ustanovením § 38ha obvyklou měsíční zálohu 15 % se základu daně (superhrubé 
mzdy) o tzv. „solidární přirážku daně“ ve výši 7 % z kladného rozdílu mezi příjmy zahrno-
vanými do základu daně pro výpočet zálohy ze závislé činnosti (hrubý příjem) a 4násobkem 
průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení 
(pro rok 2015 činí tato průměrná mzda částku 26 611 Kč). 

Měsíční hrubý zdanitelný příjem ze závislé činnosti 

+ Povinné pojistné zaměstnavatele (obecně 25 % sociální a 9 % zdravotní) 

= Základ daně 

Zaokrouhlený základ daně na stokoruny nahoru x 15 % = Záloha na daň 

Základ pro solidární daň (hrubý příjem – (4 x 26 611 Kč) 

Solidární daň = 7 % ze základu pro solidární daň  

Celková záloha na daň = záloha na daň podle § 38h ZDP + solidární zvýšení daně podle 
§ 38ha ZDP (výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru) 

Výsledná záloha na daň 

- Slevy na dani (§ 35ba ZDP) 

= Záloha na daň po slevách podle § 35ba ZDP 

- Daňové zvýhodnění 

= Konečná záloha na daň, popřípadě daňový bonus. 

Ze základu daně zaokrouhleného na stokoruny nahoru se vypočte 15 % zálohová daň, 
u poplatníků na které se vztahuje ustanovení § 38ha ZDP navíc solidární přirážka k dani 
a jejich součet zaokrouhlený na celé koruny nahoru představuje celkovou zálohu na daň, která 
se u poplatníků s podepsaným Prohlášením upravuje nejdříve o uplatněné slevy podle § 35ba 
ZDP podle konkrétních osobních poměrů poplatníka (základní sleva, slevy na invaliditu, průkaz 
ZTP/P nebo sleva na studium). Takto snížená záloha na daň (po uvedených slevách může být 
její hodnota již nulová) se u poplatníků s uplatněným daňovým zvýhodněním na vyživované 
děti o toto zvýhodnění dále upravuje (buď daňovou slevou, nebo formou daňového bonusu 
nebo kombinací těchto dvou způsobů). 

Pokračování příkladu... 

Sleva na invalidní důchod v 1. stupni - 210 Kč 

Sleva na studium - 335 Kč 

Záloha na daň po slevách (§ 35ba ZDP) 2 725 Kč 

Daňové zvýhodnění na jedno dítě (§ 35d ZDP) = sleva na dani - 1 117 Kč 

Výsledná záloha na daň = 1 608 Kč 

 

§ 16a ZDP 
§ 38ha ZDP 

 



 

 
 

 
 


