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PRACOVNÍ LIST 

 

 

Předpokládáme pracovní dobu v délce 8 hodin a pouze v pracovní dny od pondělí do 
pátku. U každého příkladu uveďte postup výpočtu. 
 

1. Zaměstnanec je odměňován úkolovou mzdou. HMT je 88 Kč, vyrobil 2 500 kusů výrobků 
při normě množství 10 výrobků za hodinu. V tomto měsíci obdržel příplatek za práci 
v noci ve výši 176 Kč a náhradu mzdy za nemoc ve výši 1.245 Kč. Vypočítejte hrubou 
mzdu. 

 

2. Paní Hrubá pracuje jako šička. Na ušití košile je výkonová norma času 48 minut. HMT 
je 56 Kč. Za měsíc květen 2013 ušila 210 košil. Za kvalitu práce dostává paní Hrubá 
prémii ve výši 12 % ze základní mzdy. Průměrný hodinový výdělek za předchozí 
kalendářní čtvrtletí činil 52 Kč. Určete hrubou mzdu. Při výpočtu využijte plánovací 
kalendář, který naleznete na internetu. 

 

3. Zaměstnanec je odměňován podílovou mzdou, která je tvořena jednak zaručenou mzdou 
v 6. skupině prací (najděte na internetu) + podílem z objemu uzavřených kontraktů ve 
výši 0,25 %. V daném měsíci uzavřel kontrakty za 5.000.000 Kč a obdržel mimořádnou 

odměnu 4.000 Kč. Ze mzdy si nechává strhávat příspěvek na penzijní připojištění v částce 
1.000 Kč. Určete hrubou mzdu. 
 

 

Výpočet čisté mzdy a mzdy k výplatě (zaměstnanec podepsal Prohlášení poplatníka k dani 

z příjmu ze závislé činnosti) 
 

1. Vypočítejte mzdu k výplatě u slečny Táborové, která je odměňována časovou mzdou při 
HMT = 60 Kč. V červnu 2013 z 20 pracovních dní odpracovala tři čtvrtiny, 2 dny čerpala 
dovolenou a 3 pracovní dny byla nemocná. Průměrný hodinový výdělek za předchozí 
kalendářní čtvrtletí byl 64 Kč. Obdržela náhrada mzdy za nemoc ve výši 600 Kč. Ze mzdy 
si nechává strhávat 400 Kč na spoření. Vypočítejte částku k výplatě. 

 

Výpočet mzdy v případě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (zaměstnanec 
nepodepsal Prohlášení poplatníka k dani z příjmu) 

1. Pan Novák je zaměstnán na dohodu o pracovní činnosti. Jeho měsíční odměna je 4.320 
Kč. Vypočítejte částku k výplatě. 

2. Paní Veselá je zaměstnána na dohodu o provedení práce. Její měsíční odměna je 8.425 
Kč. Určete částku k výplatě. 
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Příloha ko ple í úloh  


