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Dobrý den, milé kolegyně, vážení kolegové,

posíláme Vám poslední letošní mzdový měsíčník. Za 11 dnů je Štědrý den a zanedlouho 
začíná rok s magickým číslem 2020. V tomto čase bilancujeme… ať máme práce kolik 
chceme, naskakuje nám přemýšlení o životě s adventním časem automaticky do naší 
mysli.

Slyšíme to všude… priority, vztahy, vděčnost, pokora…

Umíme být vděční za to, co máme?

Umíme jít za svým cílem bez ohledu na okolnosti a výsledek?

Umíme udělat krok, i když nevidíme na konec?

Jako v letadle, také pilot vidí jen desítky metrů před sebe a my nasedneme a věříme, že 
doletíme. Nevidíme do naší cílové destinace.

Vážíme si toho, kdo je vedle nás?

Přítomnost okamžiku… jsem ve svojí hlavě v minulosti, budoucnosti?

Moje práce mne velmi baví a naplňuje. Tempo roku 2019 však bylo velmi rychlé, rychlejší, 
než bych chtěla. Je to organizace naší práce? Okolnosti? Možná je to takto v pořádku.

S vánočním časem všichni více přemýšlíme, co má a nemá smysl…

Včera byl úplněk a když jsem vyprovázela po natáčení webináře pozdě večer kolegyni 
Simonu, padal první sníh. Všude bílo. Nádhera, jak to má příroda vymyšlené. Jak je 
připravená. Jak je odhodlaná prvními mrazy uspat vše, co je živé.

Nesmírně mne inspiruje. Nespěchá a všechno stihne…

Přeji Vám krásný čas příprav na Vaše Vánoce.

Mám ráda prosinec asi jako většina z nás. Všichni milujeme těšení se… Těšení se je 
mnohdy víc než samotný cíl.

S vděčností za to, že dáváte naší práci křídla…

P.

http://www.pevacoukova.cz
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Ministryně Maláčová vybojovala rekordní navýšení minimální mzdy!

V příštím roce čeká minimální mzdu vůbec největší navýšení v historii! Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) 
zajistila její růst o 1 250 Kč na 14 600 Kč. Minimální mzda se tak zvýší na 40,5 % průměrné mzdy.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Poslanecká sněmovna bude definitivně schvalovat navýšení  
rodičovského příspěvku od 1. 1. 2020

Návrh na navýšení rodičovského příspěvku se po jednání v Senátu vrací zpět do Poslanecké sněmovny s pozměňovacím 
návrhem. Jedná se o původní návrh MPSV na rozšíření příspěvku pro všechny rodiny s dětmi do čtyř let bez ohledu na to, zda 
rodiče nyní aktivně příspěvek pobírají. MPSV i nadále počítá s účinností zákona od 1. 1. 2020 a v následujících týdnech využije 
všech dostupných prostředků k tomu, aby rodiče měli od ledna nárok na zvýšený rodičovský příspěvek.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Valorizaci 3,5 milionu důchodů od ledna 2020 provede ČSSZ automaticky

Od lednové splátky roku 2020 se valorizují všechny vyplácené důchody. Základní výměra důchodu se zvýší o 220 Kč, procentní 
výměra důchodu vzroste o 5,2 % a dále se navýší o dodatečnou částku 151 Kč. Zvýšení vyplácených důchodů provede Česká 
správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Na Zlínsku vzpoura proti e-neschopenkám

Praktičtí lékaři Zlínského kraje se cítí poškozeni tím, že nedostanou úhradu za elektronické neschopenky. Od ledna proto 
nebudou tyto neschopenky vystavovat. Novináře o tom informoval krajský zástupce všeobecných praktických lékařů Zlínského 
kraje Lubomír Nečas.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Práce na eNeschopence pokračují podle plánu.  
MPSV intenzivně pracuje na jejím úspěšném rozjezdu

Na Ministerstvu práce a sociálních věcí se uskutečnilo koordinační setkání zástupců MPSV, České správy sociálního zabezpečení 
a dodavatelů softwarů pro lékaře, a to včetně nemocničních informačních systémů. Cílem jednání byla revize stavu příprav na 
straně dodavatelů softwarů a předání dosavadních poznatků z testovacího provozu systému. Výstupem jednání bylo ujištění, že 
všechny zúčastněné strany na systému intenzivně pracují a poskytovatelé zdravotních služeb budou od 1. 1. 2020 na spuštění 
eNeschopenky připraveni.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/

Vybíráme z aktualit...

Zveřejněno: 10. 12. 2019

Zveřejněno: 5. 12. 2019

Zveřejněno: 4. 12. 2019

Zveřejněno: 4. 12. 2019

Zveřejněno: 28. 11. 2019

https://www.ucetni-portal.cz/ministryne-malacova-vybojovala-rekordni-navyseni-minimalni-mzdy-5050-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zvyseni-rodicovskeho-prispevku-ani-dani-zatim-poslanci-neschvalili-4947-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/poslanecka-snemovna-bude-definitivne-schvalovat-navyseni-rodicovskeho-prispevku-od-1-1-2020-5037-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/poslanecka-snemovna-bude-definitivne-schvalovat-navyseni-rodicovskeho-prispevku-od-1-1-2020-5037-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/valorizaci-3-5-milionu-duchodu-od-ledna-2020-provede-cssz-automaticky-5032-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/na-zlinsku-vzpoura-proti-e-neschopenkam-5031-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/babis-superhrubou-mzdu-zrusime-a-dane-snizime-4985-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/prace-na-eneschopence-pokracuji-podle-planu-mpsv-intenzivne-pracuje-na-jejim-uspesnem-rozjezdu-5019-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/prace-na-eneschopence-pokracuji-podle-planu-mpsv-intenzivne-pracuje-na-jejim-uspesnem-rozjezdu-5019-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vypocet-dovolene-se-zmeni-ma-byt-spravedlivejsi-4972-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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Mzda za práci ve svátek  
s příklady
Autor: Ing. Růžena Klímová

Úvod

Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci podle § 115 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZP“) přednostně náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek a v době čerpání volna za práci ve 
svátek náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Lze se však se zaměstnancem dohodnout, že mu bude namísto náhradního 
volna poskytnut příplatek za práci ve svátek alespoň ve výši průměrného výdělku. Dohodu se zaměstnancem nelze nahradit 
ustanovením ve vnitřním předpisu zaměstnavatele nebo v kolektivní smlouvě.
Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši 
průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku. Připadne-li svátek na obvyklý 
pracovní den zaměstnance a zaměstnanec v důsledku svátku nebude pracovat, pak v případě odměňování měsíční mzdou 
lze postupovat tak, že:
a)  se měsíční mzda nekrátí, pokud zaměstnavatel při této mzdové formě uvede tuto skutečnost ve vnitřním předpisu nebo 

v kolektivní smlouvě. Znamená to, že výše měsíční mzdy není závislá na počtu pracovních dnů v měsíci včetně svátků 
připadajících na tyto dny. Měsíční mzda se tedy poskytuje bez ohledu na počet svátků připadajících na všední dny v měsíci, 
nebo

b) se uplatní náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku podle zákoníku práce.
Jedná-li se o zaměstnance odměňovaného hodinovou mzdou, pak mu v důsledku svátku mzda vždy ujde, a proto mu bude 
příslušet náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. 
V této souvislosti ještě doplňujeme, že při odměňování platem se v případě výkonu práce ve svátek, který připadne na jeho 
obvyklý pracovní den, měsíční plat nekrátí.
Pokud zaměstnanec pracoval a se zaměstnavatelem se dohodli, že nebude poskytnuto náhradní volno, přísluší mu za práci 
ve svátek taková výše mzdy, kterou by dostal, kdyby pracoval ve všední den, a ještě příplatek za práci ve svátek nejméně ve 
výši 100 % průměrného výdělku. 

Výpočet náhrady mzdy v případě, že zaměstnanec  
ve svátek, který připadl na jeho pracovní den, pracoval

2.1 Výpočet mzdy při nečerpání náhradního volna za práci v den svátku

Příklad č. 1 – Výpočet mzdy při nečerpání náhradního volna za práci v den svátku
V kalendářním měsíci má zaměstnanec fond pracovní doby v rozsahu 176 hodin. Svátek ve výši 8 hodin připadl na všední 
den. Zaměstnanec má základní měsíční mzdu 22 800 Kč a průměrný hodinový výdělek 132,50 Kč. Se zaměstnavatelem 
se dohodli, že za práci ve svátek nebude čerpat náhradní volno. Zaměstnavatel poskytuje příplatek za práci ve svátek ve 
výši 100% průměrného hodinového výdělku.
Zaměstnanec v daném měsíci odpracoval všechny své plánované směny včetně dne svátku, tedy celkem 176 hodin. 
Výpočet
Základní mzda .................................................................. (22 800 Kč : 176 hod.) x (168 hod. + 8 hod.) = 22 800 Kč
Příplatek za práci ve svátek ..................................................................132,50 Kč/hod. x 100 % x 8 hod. = 1 060 Kč
Mzda včetně práce ve svátek a příplatku za práci ve svátek činí................22 800 Kč + 1 060 Kč = 23 860 Kč

1

2

Přinášíme Vám článek od paní Růženy Klímové, který se věnuje mzdě za práci ve svátek. Článek je doplněn o příklady. 
Víte, jak je to s výpočtem náhrady mzdy v případě, že zaměstnanec ve svátek, který připadl na jeho pracovní den, pracoval 
nebo naopak nepracoval? Víte, jak postupovat, pokud dojde k výkonu práce přesčas v den svátku? Víte, že se často chybuje 
při výpočtu poměrné části mzdy, jestliže doba pracovní neschopnosti zahrnuje i dny svátků připadající na jeho pracovní dny? 
To a více se dozvíte v článku. 
Petra

Mzda za práci ve svátek s příklady
Ing. Růžena Klímová

https://www.codexisuno.cz/8vL
https://www.codexisuno.cz/8vL
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2.2 Výpočet mzdy a platu při čerpání náhradního volna za svátek
a) Výpočet mzdy při čerpání náhradního volna podle § 115 ZP (mzda) 

Příklad č. 2 – Výpočet mzdy při čerpání náhradního volna za svátek podle § 115 ZP
Jsou zadány stejné podmínky jako v příkladu výše, avšak zaměstnanec za práci ve svátek čerpá náhradní volno ve výši 
8 hodin. 
Výpočet
Základní mzda .............................................. (22 800 Kč : 176 hod.) x 168 hod. = 21 763,64 Kč, zaokr. 21 764 Kč
Náhrada mzdy při čerpání náhradního volna 132,50 Kč/hod. x 100 % x 8 hod. = 1 060 Kč
Celková mzda ...............................................................................................................21 764 Kč + 1 060 Kč = 22 824 Kč

b) Výpočet platu při čerpání náhradního volna podle § 135 ZP (plat)
Při čerpání náhradního volna za práci ve svátek se plat nekrátí.

Příklad č. 3 – Výpočet platu při čerpání náhradního volna za svátek podle § 135 ZP
Zadání je shodné jako v předchozím příkladu.
Výpočet
Měsíční plat ....................................................................... (22 800 Kč : 176 hod.) x (168 hod. + 8 hod.) = 22 800 Kč

Výpočet náhrady mzdy v případě, že zaměstnanec ve 
svátek, který připadl na jeho pracovní den, nepracoval

3.1 Úvod
Zde je nutné posoudit, zda zaměstnanci ušla mzda (plat). U zaměstnanců odměňovaných platem v důsledku svátku plat 
neuchází, a proto se měsíční plat v důsledku svátku nekrátí. Pokud chce zaměstnavatel, který poskytuje za práci mzdu, 
postupovat obdobně, musí vnitřním předpisem nebo kolektivní smlouvou určit měsíční mzdu. Je-li stanovena tak, že se 
mzda poskytuje v nekrácené měsíční výši bez ohledu na počet pracovních dnů v měsíci včetně svátků připadajících na tyto 
dny, bude za svátek zaměstnanci poskytnuta poměrná část měsíční mzdy a odpracuje-li všechny další plánované směny, 
obdrží celou měsíční mzdu. Není-li takto stanoveno vnitřním předpisem nebo kolektivní smlouvou, je nutné u měsíční 
formy mzdy poskytovat za svátek náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku stejně jako u zaměstnanců odměňovaných 
hodinovou mzdou. U hodinové formy mzdy je mzda přímo závislá na počtu odpracovaných hodin a takovému zaměstnanci 
mzda vždy ujde. Proto mu za počet hodin připadajících na den svátku náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. 

3.2  Poskytnutí náhrady mzdy u zaměstnance odměňovaného hodinovou 
mzdou

Příklad č. 4 –  Poskytnutí náhrady mzdy u zaměstnance odměňovaného hodinovou mzdou, který ve svátek 
nepracoval

V daném měsíci činí fond pracovní doby zaměstnance (harmonogram směn) 176 hodin, z toho 8 hodin je svátek 
připadající na jeho obvyklý pracovní den. Zaměstnanec má hodinovou mzdu 95 Kč a průměrný hodinový výdělek ve 
výši 99,50 Kč. V daném měsíci odpracoval 168 hodin. Ve svátek nepracoval. 
Výpočet
Základní mzda ...................................................................................................................... 95 Kč x 168 hod. = 15 960 Kč 
Náhrada mzdy za svátek ....................................................................................... 99,50 Kč x 8 hod. x 100 % = 796 Kč
Celková mzda  ................................................................................................................. 15 960 Kč + 796 Kč = 16 756 Kč

3.3 Postup u zaměstnance odměňovaného formou měsíčního platu
a)  Postup u zaměstnance odměňovaného formou měsíčního platu (podle § 135 ZP) a měsíční mzdy (podle § 115 

ZP), jestliže zaměstnavatel měsíční mzdu nekrátí. Tito zaměstnavatelé musí mít ve vnitřním mzdovém předpisu 
uvedeno, že se měsíční mzda poskytuje zaměstnancům v nekrácené měsíční výši bez ohledu na počet pracovních 
dnů v příslušném kalendářním měsíci včetně svátků připadajících na tyto dny.

3

Mzda za práci ve svátek s příklady
Ing. Růžena Klímová

https://www.codexisuno.cz/8vN
https://www.codexisuno.cz/8vN
https://www.codexisuno.cz/8vM
https://www.codexisuno.cz/8vM
https://www.codexisuno.cz/8vM
https://www.codexisuno.cz/8vN
https://www.codexisuno.cz/8vN
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Příklad č. 5 –  Svátek a odměňování formou měsíčního platu nebo mzdy podle § 115 ZP a v souladu s vnitřním 
předpisem nebo § 135 ZP 

Zaměstnanec je odměňován měsíční mzdou (platem) ve výši 22 800 Kč. Fond pracovní doby zaměstnance činí 176 hodin 
včetně jednoho svátku připadajícího na všední den. 
Výpočet
Měsíční mzda (plat) ............................................................................... 22 800 Kč : 176 hod. x 176 hod. = 22 800 Kč

b)  Postup u zaměstnance odměňovaného formou měsíční mzdy, jestliže zaměstnavatel poskytuje za den svátku 
náhradu mzdy podle zákoníku práce

Příklad č. 6 – Svátek a odměňování formou měsíční mzdy – náhrada mzdy podle zákoníku práce
Zaměstnanec je odměňován měsíční mzdou ve výši 22 800 Kč. Fond pracovní doby zaměstnance činí 176 hodin včetně 
jednoho svátku připadajícího na jeho obvyklý pracovní den. Průměrný hodinový výdělek činí 132,50 Kč.
Výpočet
Měsíční mzda .............................. 22 800 Kč : 176 hod. x 168 hod. = 21 763,64 Kč, po zaokrouhlení 21 764 Kč 
Náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku ................................................ 8 hod. x 132,50 Kč/hod. = 1 060 Kč
Celkem ............................................................................................................................21 764 Kč + 1 060 Kč = 22 824 Kč

Z předchozích příkladů vyplývá, že zaměstnavatelé, kteří uplatňují měsíční formu mzdy, by měli předem stanovit postup, 
který bude uplatňován v případě, že svátek připadne na obvyklý pracovní den a zaměstnanec do práce nejde. V případě, 
že zaměstnavatel uplatňuje nekrácenou měsíční mzdu, musí stanovit ve vnitřním předpisu nebo v kolektivní smlouvě, že 
měsíční mzda zahrnuje i dny svátků připadající na pracovní dny v měsíci a že měsíční mzda je poskytována ve stále stejné výši 
bez ohledu na počet pracovních dnů v jednotlivých měsících včetně svátků připadajících na tyto dny.

Souběh výkonu práce přesčas a ve svátek
Pokud dojde k výkonu práce přesčas v den svátku, dochází k souběhu nároků zaměstnance a mohou nastat tyto varianty:
I.   Mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem není ujednání o náhradním volnu v případě práce přesčas, ani ujednání 

o příplatku za práci ve svátek. Pak musí zaměstnavatel poskytnout za výkon práce ve svátek náhradní volno s náhradou 
mzdy ve výši průměrného výdělku a za práci přesčas dosaženou mzdu včetně příplatku.

II.   Je dohodnuto náhradní volno za práci přesčas. Pak přísluší zaměstnanci náhradní volno z obou důvodů (tedy za jeden 
den práce dva dny náhradního volna), avšak v době náhradního volna za práci ve svátek přísluší náhrada mzdy ve výši 
průměrného výdělku a v době náhradního volna za přesčas náhrada poskytována není.

III.   Je dohodnuto poskytování příplatku za svátek. Pak náleží mzda za počet hodin práce přesčas včetně příplatku za práci 
přesčas a příplatku za práci ve svátek.

IV.   Je dohodnut příplatek za práci ve svátek a náhradní volno za přesčas. Zaměstnanec obdrží mzdu za odpracované hodiny 
včetně příplatku za práci ve svátek a neplacené náhradní volno. 

Níže uvádíme zmíněné varianty v příkladech.

Příklad č. 7 – Práce ve svátek a práce přesčas – 4 varianty řešení
Zaměstnanec pracuje v rámci 40hodinové týdenní pracovní doby. Harmonogram směn byl stanoven v rozsahu 176 ho-
din, z toho 8 hodin činí svátek ve všední den. 
Měsíční mzda činí 15 800 Kč, průměrný hodinový výdělek činí 92,50 Kč. Zaměstnavatel poskytuje příplatkové mzdy 
pouze ve výši stanovené zákonem.

Varianta I – zaměstnanec nečerpá náhradní volno za práci přesčas, ani za práci ve svátek
Zaměstnanec jde do práce ve svátek a v tento den odpracuje 16 hodin, z nichž 8 hodin je práce přesčas. Zaměstnanec 
nečerpá náhradní volno za svátek, ani za práci přesčas.
Výpočet mzdy
Mzda za výkon práce .......................................................................................15 800 : 176 x (176 + 8) = 16 518,18 Kč
Příplatek za práci ve svátek ............................................................................................ 16 x 92,50 x 100 % = 1 480 Kč
Příplatek za práci přesčas ........................................................................................................8 x 92,50 x 25 % = 185 Kč
Celková výše mzdy....................................................... 16 518,18 + 1 480 + 185 = 18 183,18 Kč, zaokr. 18 184 Kč

Mzda za práci ve svátek s příklady
Ing. Růžena Klímová

https://www.codexisuno.cz/8vN
https://www.codexisuno.cz/8vM
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Varianta II – zaměstnanec čerpá náhradní volno za práci přesčas i za práci ve svátek
Zaměstnanec jde do práce ve svátek a odpracuje 16 hodin, z toho 8 hodin je práce přesčas. Zaměstnanec čerpá náhradní 
volno za svátek i za práci přesčas v daném měsíci. Jedná se tedy o dva dny náhradního volna.
Výpočet mzdy
Za práci přesčas v rozsahu 8 hodin bude čerpat náhradní volno v témž rozsahu (dojde ke kompenzaci).
Za práci ve svátek bude čerpat náhradní volno v rozsahu 8 hodin a obdrží náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku  
15 800 : 176 x 168 = 15 081,82 Kč, zaokr. 15 082 Kč
Náhrada mzdy v době čerpání náhradního volna za svátek 8 x 92,50 x 100 % = 740 Kč
Celková výše mzdy.....................................................................................................................15 082 + 740 = 15 822 Kč

Varianta III – zaměstnanec čerpá pouze náhradní volno za práci přesčas
Zaměstnanec jde do práce ve svátek a odpracuje 16 hodin, z toho 8 hodin je práce přesčas. Zaměstnanec čerpá náhradní 
volno za práci přesčas, za svátek bude náležet příplatek.
Výpočet mzdy
Za práci přesčas v rozsahu 8 hodin bude čerpat náhradní volno v témž rozsahu (dojde ke kompenzaci).
Za práci ve svátek bude poskytnut příplatek ve výši 100 % průměrného hodinového výdělku. 
Výpočet mzdy ....................................................................................................................15 800 : 176 x 176 = 15 800 Kč
Příplatek za práci ve svátek .................................................................................................. 8 x 92,50 x 100 % = 740 Kč
Celková výše mzdy.....................................................................................................................15 800 + 740 = 16 540 Kč

Varianta IV – zaměstnanec čerpá pouze náhradní volno za svátek
Zaměstnanec jde do práce ve svátek a odpracuje 16 hodin, z toho 8 hodin je práce přesčas. Zaměstnanec čerpá náhradní 
volno za práci ve svátek.
Výpočet mzdy
Za práci přesčas v rozsahu 8 hodin obdrží mzdu s příplatkem ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku, za práci 
ve svátek bude čerpat náhradní volno a bude mu poskytnuta náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného hodinového 
výdělku.
Výpočet mzdy bez práce přesčas (čerpá náhradní volno za svátek) 15 800 : 176 x 168 = 15 081,82 Kč, zaokr. 15 082 Kč
Náhrada mzdy v době náhradního volna za svátek.................................................... 8 x 92,50 x 100 % = 740 Kč
Mzda za práci přesčas ..............................................................................15 800 : 176 x 8 = 718,18 Kč, zaokr. 718 Kč
Příplatek za práci přesčas ........................................................................................................8 x 92,50 x 25 % = 185 Kč
Celková výše mzdy............................................................................................ 15 082 + 740 + 718 + 185 = 16 725 Kč

Dovolená za celý měsíc, v němž svátek připadl na všední den 
Podle ustanovení § 219 odst. 2 ZP se den, který je jinak obvyklým pracovním dnem a na který připadá v době dovolené 
zaměstnance svátek, nezapočítává do čerpání dovolené. Dovolenou si čerpá zaměstnanec pouze v jeho pracovních dnech, 
na které nepřipadl svátek. 

a)  Zaměstnanec je odměňován měsíční mzdou (platem) a zaměstnavatel uplatňuje nekrácenou mzdu (plat) v případě 
svátku připadajícího na obvyklý pracovní den. 
Zaměstnanec dostane náhradu mzdy pouze za dny čerpání dovolené. Navíc však musí ještě dostat poměrnou část měsíční 
mzdy (platu) připadající na dny svátků, které připadly na jeho pracovní dny. 
Bude-li se jednat o zaměstnavatele, který nemá vnitřním předpisem nebo kolektivní smlouvou určenou měsíční mzdu, 
bude za den svátku poskytovat náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. 

Příklad č. 8 –  Náhrada mzdy za svátek v měsíci, kdy po celý měsíc zaměstnanec čerpá dovolenou – je 
poskytována nekrácená měsíční mzda

Abychom pochopili správnost těchto výpočtů, předpokládejme, že zaměstnanec pracoval po celý měsíc (fond pracovní 
doby zaměstnance činil 160 hodin) a 2 dny svátků připadly na jeho pracovní dny. Délka směny je 8 hodin. Zaměstnanec 
má základní mzdu 22 000 Kč a průměrný hodinový výdělek 127,50 Kč. V daném měsíci odpracoval 144 hodin, ve svátek 
nepracoval. Zaměstnavatel uplatňuje v případě svátku nekrácenou měsíční mzdu.
Výpočet
Základní mzda ................................................................(22 000 Kč : 160 hod.) x (144 hod. + 16 hod.) = 22 000 Kč
Pokud bude v témže měsíci čerpat dovolenou po celý měsíc, dostane náhradu mzdy za dovolenou pouze za 18 dnů  
(8 x 18 = 144 hodin).

Mzda za práci ve svátek s příklady
Ing. Růžena Klímová

https://www.codexisuno.cz/8vO
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Náhrada mzdy za dovolenou ..................................................................................127,50 Kč x 144 hod. = 18 360 Kč
Aby nebyl poškozen, musí dostat i „náhradu mzdy za svátky“.
Jedná se o poměrnou část mzdy (platu) připadající na dny svátků.
22 000 Kč : 160 hod. x 16 hod. = 2 200 Kč
Celkem mzda činí 18 360 Kč + 2 200 Kč = 20 560 Kč.

b) Zaměstnanec, který je odměňován hodinovou mzdou
U zaměstnance, který je odměňován hodinovou mzdou, v důsledku svátku, který připadne na jeho obvyklý pracovní 
den, ujde mzda. Za takto ušlou mzdu mu náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Bude-li po celý měsíc čerpat 
dovolenou, obdrží náhradu mzdy za dovolenou a též náhradu mzdy za svátky, které připadly na jeho obvyklé pracovní 
dny. Stejný postup bude i u zaměstnavatele, který v případě měsíční formy odměňování poskytuje za den svátku 
připadající na obvyklý pracovní den zaměstnance náhradu mzdy. 

Příklad č. 9 –    Náhrada mzdy za svátek v měsíci, kdy je celý měsíc dovolená – je poskytována náhrada mzdy; 
hodinová mzda

Předpokládejme stejné podmínky jako v předešlém příkladu s tím, že zaměstnanec má hodinovou mzdu ve výši 120 Kč, 
průměrný hodinový výdělek 129,50 Kč a čerpá po celý měsíc dovolenou. 
Výpočet
Náhrada mzdy za dovolenou ................................................................................................. 129,50 x 144 = 18 648 Kč
Náhrada mzdy za svátek ............................................................................................................... 129,50 x 16 = 2 072 Kč
Celkem mzda ........................................................................................................................... 18 648 + 2 072 = 20 720 Kč

Příklad č. 10 –  Náhrada mzdy za svátek v měsíci, kdy je celý měsíc čerpána dovolená – je poskytována náhrada 
mzdy; měsíční mzda 

Zaměstnavatel poskytuje za den svátku, který připadl na obvyklý pracovní den zaměstnance, náhradu mzdy. Znamená 
to, že náhradu mzdy obdrží za dny dovolené a též za svátky, které připadly na jeho pracovní dny. Předpokládejme délku 
směny 8 hodin a průměrný hodinový výdělek ve výši 129,50 Kč.
Výpočet 
Náhrada mzdy za dovolenou ................................................................................................. 129,50 x 144 = 18 648 Kč
Náhrada mzdy za svátek ............................................................................................................... 129,50 x 16 = 2 072 Kč
Celkem mzda ........................................................................................................................... 18 648 + 2 072 = 20 720 Kč

Poměrná část mzdy (platu) při pracovní neschopnosti zahrnující i dny svátků připadající 
na všední dny 
V případě zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou se často chybuje při výpočtu poměrné části mzdy, jestliže doba 
pracovní neschopnosti zahrnuje i dny svátků připadající na jeho pracovní dny. 

Příklad č. 11 – Poměrná část mzdy při pracovní neschopnosti zahrnující i dny svátků připadající na všední dny
Představme si, že zaměstnanec pracuje v rovnoměrně rozvržené pracovní době s týdenní pracovní dobou v rozsahu 
40 hodin, délka směny je 8 hodin. V měsíci březnu je práce neschopen od 25. 3. do 30. 3., přičemž svátek 28. 3. připadne 
na pondělí. Včetně svátku se jedná o 4 pracovní dny, což je 32 hodin. Fond pracovní doby zaměstnance činí 176 hodin. 
Měsíční mzda činí 22 000 Kč a kromě pracovní neschopnosti nemá zaměstnanec jinou nepřítomnost v práci. Pracovní 
neschopnost trvá 6 kalendářních dnů od 25. 3. do 30. 3. a zahrnuje i den svátku. 
Výpočet
Poměrná část mzdy bude činit:
(22 000 Kč : 176 hod.) x (176 hod. - 32 hod.) = 18 000 Kč, kde 176 hodin je fond pracovní doby zaměstnance v daném 
kalendářním měsíci a 32 hodin je doba nepřítomnosti v práci z titulu pracovní neschopnosti zahrnující i den svátku.

Analogicky se bude postupovat při výpočtu poměrné části měsíční mzdy v případě, že nepřítomnost bude např. z důvodu 
omluveného neplaceného volna nebo ošetřovného.

Článek je ukázkou z knihy Průvodce mzdovou problematikou 2019 a byl revidován autorkou v listopadu 2019. Můžete se těšit na 
nové vydání knihy v roce 2020.

Mzda za práci ve svátek s příklady
Ing. Růžena Klímová

https://www.ucetni-portal.cz/pruvodce-mzdovou-problematikou-2019-120-b.html
https://www.ucetni-portal.cz/pruvodce-mzdovou-problematikou-2020-128-b.html
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PRŮVODCE MZDOVOU 
PROBLEMATIKOU 2020

PŘIPRAVUJEME – NA KONFERENCI ZÍSKÁTE PŘIPRAVOVANOU PUBLIKACI

www.ucetni-portal.cz/knihy/eshop/

Mgr. Zdeněk Schmied
Ing. Růžena Klímová
Mgr. Adam Tošovský
Ing. Olga Krchovová

Ing. Jana Tepperová Ph.D
Ing. Lucie Wadurová, LL.M

Ing. Milan Lošťák
Mgr. Petr Kieler

Ing. Tomáš Stejskal NOVÉ
JUDr. Jaroslav Stádník

JUDr. Jan Přib
JUDr. Marie Salačová
Mgr. Eva Svěrčinová

>>        NOVĚ VE FORMÁTU A4        <<

+ E-BOOK

MZDOVÁ KONFERENCE 2020
 od

>> 3. 3. 2020 / úterý / Olomouc <<

www.konferencemzdy.cz

CELÝ DEN JEN O MZDÁCH. POJĎTE HO S NÁMI PROŽÍT.

https://www.ucetni-portal.cz/knihy/eshop/
https://www.konferencemzdy.cz/


31

Mzdový měsíčník č. 12/2019 internetového portálu www.ucetni-portal.cz 

ZNÁTE NAŠE PŘEHLEDY?      
www.ucetni-portal.cz/prehledy/

...      

AKTUALIZOVÁNO
PRO ROK 2020

>> 14. 5. 2020 - 12. 6. 2020 / Bohuňovice <<

MZDOVÝ SPECIALISTA 2020
 od

www.ucetni-portal.cz/seminare-vlastni/

MZDY – POŘÁD SE O NICH MLUVÍ. ALE KDO JE UMÍ POŘÁDNĚ?

ZAŘAZUJEME NA PŘÁNÍ

10 DNŮ

https://www.ucetni-portal.cz/prehledy/
https://www.ucetni-portal.cz/seminare-vlastni/
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VIDEA ÚČETNÍHO PORTÁLU
Ing. Pěva Čouková a hostéwww.ucetni-portal.cz/videa/eshop

Víte, že webináře jsou v den konání zdarma? Sledujte...

WEBINÁŘ
Novinky a připravované aktuality  
ve mzdové oblasti, v oblasti sociálního 
a zdravotního pojištění pro OSVČ  
pro rok 2020 
Ing. Olga Krchovová
Ing. Pěva Čouková

28. 11. 2019
JEN PRO ČLENY OD BALÍČKU GOLD

VIDEOSEMINÁŘ

Pomůcky a přehledy  
Účetního Portálu ke mzdám 

JEN PRO ČLENY OD BALÍČKU GOLD

VIDEOSEMINÁŘ

Mzdové výpočty 2020 
Pan Brouček – mírně pokročilý 
Ing. Olga Krchovová
provází Ing. Pěva Čouková 

27. 11. 2019

JEN PRO ČLENY OD BALÍČKU GOLD

Ing. Olga Krchovová
provází Ing. Pěva Čouková 

27. 11. 2019

JIŽ 
BRZY

JIŽ 
BRZY

https://www.codexisuno.cz/80D



