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Výpočet a kontrola zaručené mzdy
Důležitou novinkou, která je obsažena v nejnovější verzi programu Mzdy je zaručená mzda. Jedná se o mzdu 
nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle zákoníku práce, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového 
nebo platového výměru. Vláda ČR pak určuje pro každý rok nejnižší úroveň zaručené mzdy a podmínky pro 
její poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě a pro zaměstnance, kterým 
se za práci poskytuje plat.
Jednotlivé práce jsou zařazeny do 8 skupin podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, pro každou skupinu 
pak je stanovena minimální zaručená mzda. Do jednotlivých skupin jsou zařazeny např. tyto profese:

•	 skupina	1: pomocnice v kuchyni, šička, skladník – manipulace s předměty do 15 kg, pomocník v obchodě, nosič bagáže, uklízečka, doručovatel zásilek

•	 skupina	2: kopáč či asfaltér, přidavač na stavbě, lešenář do 10 m, skladník – manipulace s předměty nad 15 kg, popelář či sanitář, trafikant, prodejce u 
pump, domovník či školník a ochranka objektů, řidič osobních aut či obsluha ještěrek v objektech, kuchař jednoduchých jídel, pokojská v mezinárodních 
hotelech, kontrolor a třídič v balírnách, průvodce zájezdů s výkladem, obsluha balicích linek či automatů

•	 skupina	3: zedník (vyzdívání příček) či klempíř (složitější práce), instalatér a topenář – jednodušší práce, opravář elektrických či tepelných spotřebičů, 
holič a kadeřník – odborné práce, prodavač – nabídka a samostatný prodej zboží, kuchař – běžné druhy teplých jídel, pokladní, číšník či barman, pracov-
ník na počítači – databáze, tabulky apod., účetní, fakturant – jednodušší práce, automechanik, strojvedoucí metra, řidič aut nad 9 míst nebo nad 3,5 t, 
ošetřovatel, zubní instrumentář, průvodce zájezdů – odborný výklad, organizace, akce, řezník na jatkách

•	 skupina	4:	zdravotní sestra, porodní asistentka, instalatér a topenář (složitější práce), průvodce – tlumočník, organizátor, jednání se zahraničními partne-
ry, účetní – veškerá agenda kolem mezd, údržbář jednodušších zařízení a staveb, kuchař specialista – náročné menu a vlastní receptury, krejčí v modelové 
a zakázkové výrobě, automechanik  - diagnostika a odstranění závad na elektronice, strojvedoucí na vedlejších tratích, lamač a korektor časopisů

•	 skupina	5: řidič autobusů pro více než 16 osob, mistr, dispečer – řízení odborných prací, všeobecná sestra, porodní asistentka, záchranář – bez odborné-
ho dohledu, personální a mzdový účetní – zajišťování agendy, průzkumník trhu, daňový expert – jednání s finančním úřadem, kalkulace, správce rozsáhlé-
ho majetku, programátor, správce IT, podpora pro zaměstnance firem, učitel ve školce, instruktor v autoškole, projektant staveb nebo jednodušších sestav

•	 skupina	6: obchodní referent – mezinárodní obchodní vztahy, tvorba cen, organizace prodeje, programátor (vývoj, návrh systémových komponent) a 
správce sítě (náročnější úkoly), tvůrce koncepce IT systému, samostatný projektant rozsáhlých a náročných staveb

•	 skupina	7: finanční expert – stanovování strategie organizace, provádění operací na finančním a kapitálovém trhu, expert na marketing – tvorba strategií 
a prognóz, expert IT – rozsáhlé informační a komunikační systémy, programátor – vývoj nových programů a systémů, lékař, zubař, farmaceut

•	 skupina	8: finanční a obchodní šéfové organizací  - složité strategie a koordinace aktivit, makléř na finančním a kapitálovém trhu, náročné tvůrčí systé-
mové práce – předmětem je odvětví jako soubor vzájemně provázaných oborů nebo nejnáročnější obory zásadního významu

Výpočet zaručené mzdy je poměrně komplikovaný a proto je nejprve nutné provést řadu nastavení v kartě 
pracovníka a evidenci mzdových klíčů. Obsluha programu také musí rozhodnout, které složky hrubé mzdy 
budou sumarizovány při kontrole zaučené mzdy (v návaznosti na způsob odměňování pracovníků v dané 
firmě) a toto pak nastavit u jednotlivých mzdových klíčů.

1.	Nastavení	úvazku	v	první	záložce	karty	pracovníka:	

Pro správný výpočet zaručené mzdy je důležité, aby byl v kartě pracovníka nastaven denní a týdenní úvazek 
a také jedná-li se o běžný (případně kratší) nebo zkrácený úvazek. Než se dáme do vlastního nastavení, vysvět-
líme si rozdíl mezi kratším a zkráceným úvazkem:

•	 Kratší	úvazek, tedy pod rozsah běžné týdenní pracovní doby 40 hodin, si může dohodnout pouze 
konkrétní zaměstnanec individuálně se zaměstnavatelem. 

•	 Zkrácený	úvazek předepisuje zákoník práce pro určité druhy prací nebo provozy: u zaměstnanců 
pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských 
pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodiny týdně, s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem 
rovněž 37,5 hodiny týdně, s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně.

Zkrácený úvazek tedy budete v programu nastavovat výhradně u pracovníků, kteří vykonávají práce, u kterých 
je v zákoníku práce předepsán. Ve všech ostatních případech ponecháte předvolené nastavení Úvazek.

V aktualizačním	
menu	evidence	
zaměstnanců 
vyberte kartu 
některého pracovníka 
a stiskněte na ní 
klávesu Enter. 

Pomocí šipek se přesuňte až na položku úvazek. Tuto je nově možné mezerníkem přepínat mezi možnostmi:

•	 Úvazek - tuto možnost ponechte, pokud se jedná o běžný 40 hodinový úvazek, nebo je úvazek kratší. 
Zaručená mzda se bude krátit v poměru ke sjednané pracovní době. 

•	 Zkrácený	úvazek - tuto možnost zvolte, pokud má pracovník zkrácenou pracovní dobu podle zákona. 
Zaručená mzda se v tomto případě přepočítá tak, aby byla zvýšena úměrně ke zkrácené pracovní době. 

Dále zkontrolujte (případně doplňte) výši denního a týdenního úvazku pracovníka. Bez vyplnění těchto dvou 
údajů není nově možné mzdový list zapsat (kontroluje se jejich vyplnění).
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2.	Nastavení	skupiny	prací	v	druhé	záložce	karty	pracovníka:	

Má-li program hlídat, jestli mzda zaměstnanců odpovídá její zaručené výši, musíte v jejich kartách nastavit, 
do které skupiny prací patří. Pokud nastavení neprovedete, zaručená mzda se kontrolovat nebude.

Stiskem klávesy 
F6 přejděte na 
druhou záložku 
karty pracovníka 
(zaměstnání): 

V levé dolní části vidíte aktuálně platnou výši zaručené mzdy, nastavené pro daného pracovníka. U zobrazené 
karty je zde uvedeno Není, zaručená mzda se hlídat nebude. 

1. Chcete-li provést 
změnu, stiskněte 
nejprve klávesu F6 
(zobrazí se modrá 
nabídka ostatních 
nastavení) a pak 
vyberte řádek 
Zaručená	mzda 
a stiskněte na něm 
Enter.

3. Zobrazí se nabídka jednotlivých skupin zaručené mzdy a vy budete moci vybrat tu, do které daný pracovník 
spadá. Na obrázku vlevo vidíte nabídku se sazbami zaručené mzdy pro plat, vpravo pro hodinovou mzdu. 
Zvolíte-li skupinu	0, zaručená mzda se u pracovníka hlídat nebude. Svoji volbu provedete klávesou Enter.

Jakmile budete hotovi, můžete nabídku ostatních nastavení opustit. V levé dolní části datového formuláře 
karty pracovníka pak uvidíte aktuální platnou výši zaručené mzdy podle skupiny prací zvolené u pracovníka. 
Pokud tam bude uvedeno Není, zaručená mzda se hlídat nebude.

3.	Automatické	doplnění	parametrů	pro	výpočet	zaručené	mzdy	do	mzdových	klíčů:	

Aby mohl program správně hlídat zaručenou mzdu, musí být schopen porovnávat mzdu vytvořenou ve 
mzdovém listu s výší minimální zaručené mzdy. Ke srovnání není možné použít přímo hrubou mzdu, protože 
pro pro tento účel se do mzdy nebo platu nezahrnuje např. mzda nebo plat za práci přesčas, příplatek za práci 
ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli. 
Protože mzdové klíče jsou volitelné, provede program základní nastavení u několika standardních mzdových 
klíčů. Zbytek musíte nastavit sami v návaznosti na způsob odměňování v orgranizaci, jejíž mzdy zpracováváte. 

V Hlavním	menu programu vyberte Pomocné	evidence a pak Mzdové	klíče. Zobrazí se aktualizační menu 
s přehledem všech mzdových klíčů. Zde stiskněte klávesu F9. Program automaticky projde všechny standardní 
mzdové klíče a doplní do nich informaci jestli a jak vstupují do výpočtu zaručené mzdy.
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2. Program se vás  zeptá, 
jaký typ mzdy pracovník 
pobírá. K dispozici jsou 
možnosti (pevný) plat 
a hodinová	mzda. 
Vaše volba ovlivní způsob 
výpočtu a kontroly zaručené 
mzdy. Vybranou variantu 
potvrďte klávesou Enter.
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Zobrazí se nabídka, ze které vyberte řádek nadepsaný 
Vstupujících	do	výpočtu	zaručené	mzdy. 

Na displeji se zobrazí tisková sestava, ve které budou 
uvedeny pouze ty mzdové klíče, které se mají zahrnout 
do výpočtu sumarizace pro účely zaručené mzdy 
(přičíst nebo odečíst).

4.	Tisk	seznamu	mzdových	klíčů,	vstupujících	do	výpočtu	zaručené	mzdy:	

Aby bylo možné provést rychlou a jednoduchou kontrolu nastavení mzdových klíčů, doplnili jsme do 
programu tisk seznamu mzdových klíčů vstupujících do výpočtu zaručené mzdy.

V aktualizačním menu Mzdových	klíčů	stiskněte klávesu F3.
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5.	Ruční	doplnění	parametrů	pro	výpočet	zaručené	mzdy	do	mzdových	klíčů:	

Jak už bylo uvedeno výše, není možné automaticky nastavit všechny mzdové klíče - jednak si různí uživatelé 
upravují jejich strukturu podle svých potřeb (některé mažou, jiné přidávají), jednak je výpočet závislý na formě 
odměňování v každé jednotlivé firmě.
Do nejnižších úrovní zaručené mzdy se nezahrnuje mzda za práci přesčas vč. příplatku za přesčas, příplatky 
za práci ve svátek, v noci, ve ztíženém pracovním prostředí a v sobotu a v neděli. Naopak do nejnižších úrovní 
zaručené mzdy se zahrnují veškeré fakultativní příplatky, bonusy, odměny, prémie a další mzdová plnění za 
práci nebo v souvislosti s výkonem práce. V organizacích, kde se odměňuje platem, se do nejnižších úrovní 
zaručené mzdy zahrnuje například příplatek za rozdělenou směnu, osobní příplatek, mimořádné odměny atd.
Program bude v rámci kontroly zaručené mzdy procházet všechny řádky ve mzdovém listu, u každého 
použitého klíče se podívá, jestli má mít vliv na výpočet zaručené mzdy a pokud ano, zahrne jej do sumarizace.
Výsledek pak srovná s hodnotou minimální zaručené mzdy. 
Pro výpočet zaručené mzdy musí program zjistit, kolik dnů daný zaměstnanec v aktuálním měsíci odpracoval 
(předvolen je klíč 003 Počet odpracovaných hodin) a kolik si vydělal (předvoleny jsou klíče 100 Plat, 110 Časová 
mzda, 120 Úkolová mzda a 130 Valorizace mzdy). Další klíče si můžete nastavit sami.
Pokud to budete chtít provést, postup bude následující:

V aktualizačním 
menu Mzdových	
klíčů	zvolte klíč, 
u kterého chcete 
provést nastavení 
a stiskněte na něm 
Enter. Zobrazí se 
datový formulář.

Aby program věděl, jak má mzdový klíč do výpočtu zahrnout, zvolte jednu s následujících možností:

•  Přičíst	- hodnota na mzdovém klíči (hodiny, Kč) se k sumarizaci přičte
•  Odečíst - hodnota na mzdovém klíči (hodiny, Kč) se od sumarizace odečte
•  Ne - klíč do výpočtu sumarizace nevstupuje

6.	Ruční	kontrola	zaručené	mzdy	ve	mzdovém	listu:	

Vlastní srovnání vypočtené hrubé mzdy se zaručenou mzdou se provádí přímo ve mzdovém listu. 

Jakmile dokončíte zpracování mzdového listu, 
stiskněte klávesu F4 (načíst). Zobrazí se nabídka, ve 
které vyberte položku Vypočítat	zaručenou	mzdu.
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Program projde mzdový list a sečte hodnoty na mzdových klíčích, u kterých je předvoleno, že vstupují do 
výpočtu zaručené mzdy (viz kapitoly 3 - 5). Takto vypočtenou "hrubou mzdu" porovná se sazbou zaručené 
mzdy, předvolené v kartě pracovníka (viz kapitola 2).

	V	kartě	pracovníka	je	vybrána	zaručená	mzda	(plat):

Dejme tomu, že je zvolena 2. skupina se zaručenou mzdou 16100 Kč a pracovník má týdenní úvazek 37,5 hod. 
Výpočet se bude lišit podle toho, jestli má pracovník zkrácený, nebo běžný (kratší) úvazek. 

U	zkráceného	úvazku program 
nejprve vypočte kolik hodin má být 
v měsíci odpracováno (denní úvazek 
pracovníka x počet prac. dnů v měsíci) 
a podle počtu skutečně odpracovaných 
hodin vypočte poměrnou část zaručené 
mzdy. Výsledek srovná se sumarizací 
předvolených klíčů ve mzdovém listu 
(hrubá mzda).  

U	kratšího	nebo	běžného	úvazku 
se zaručená mzda krátí v poměru 40 
hodinového úvazku k tomu skutečně 
odpracovanému. Výsledek se opět 
srovná se sumarizací předvolených klíčů 
ve mzdovém listu (hrubá mzda). 

 

	V	kartě	pracovníka	je	vybrána	zaručená	mzda	(hodinová	sazba):

Opět máme zvolenu 2. skupinu se zaručenou mzdou 96,30 Kč/hod a pracovník má týdenní úvazek 37,5 hod. 
I zde se bude výpočet lišit podle toho, jestli má pracovník zkrácený, nebo běžný (kratší) úvazek. 

Program nejprve přepočítá hodinovou 
sazbu zaručené mzdy tak, aby byla zvý-
šena úměrně ke zkrácené	pracovní	
době. Tu pak vynásobí počtem skuteč-
ně odpracovaných hodin a výsledek 
srovná se sumarizací předvolených klíčů 
ve mzdovém listu (hrubá mzda). 

U	kratšího	nebo	běžného	úvazku 
program vynásobí sazbu zaručené 
mzdy počtem skutečně odpracovaných 
hodin a výsledek srovná se sumarizací 
předvolených klíčů ve mzdovém listu 
(hrubá mzda). 

V obou případech je zřejmé, že zkrácená pracovní doba (ze zákona) je při výpočtu poměrné části zaručené 
mzdy zvýhodněná proti pracovní době běžné nebo kratší. 
Po stisku libovolné klávesy tabulka zmizí a příplatný doplatek se automaticky zaúčtuje na nový mzdový klíč 199.
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7.	Automatická	kontrola	zaručené	mzdy	při	uzavření	mzdového	listu:	

Abyste nemuseli kontrolovat zaručenou mzdu v každém mzdovém listu ručně (viz kapitola 6), je možné 
zapnout automatickou kontrolu při jeho uzavření.

V Ovládacím	panelu, Nastavení	provozu	
aplikací přejděte na položku Kontrola	
zaručené	mzdy	při	uzavření	mzdového	
listu a mezerníkem zvolte Ano.

Při uzavření mzdového listu pak program 
automaticky provede kontrolu zaručené 
mzdy a pokud zjistí, že je třeba mzdu 
pracovníkovi navýšit, zobrazí tabulku 
popsanou v kapitole 6. Po stisku libovolné 
klávesy tabulka zmizí a případné navýšení 
mzdy se automaticky zaúčtuje na klíč 199.
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8.	Automatické	dorovnání	hodinového	průměru	do	zaručené	mzdy:	

Máte-li u pracovníka vybránu zaručenou mzdu ve formě hodinové sazby, můžete využít automatickou kontrolu 
vypočteného průměru a jeho dorovnání do výše hodinové sazby zaručené mzdy. 

V Ovládacím	panelu, Nastavení	provozu	
aplikací přejděte na položku Kontrola	
zaručené	mzdy	u	hodinového	průměru 
a mezerníkem zvolte Ano. 
Tím se tato funkce zapne a bude fungovat 
u všech zaměstnanců s nastavenou 
hodinovou sazbou zaručené mzdy.

Program potom bude srovnávat vypočtený hodinový průměr se sazbou zaručené mzdy a pokud zjistí, že je tato 
vyšší než hodinový průměr, navýší jej. Ukážeme si to na příkladech:

Pracovník za minulé čtvrtletí odpracoval 448 hodin, jeho mzda 
byla 70.000 Kč. Vypočtený hodinový průměr je 156,25 Kč. 
V kartě pracovníka má nastavenu zaručenou mzdu 143,20 Kč. 
Protože je vypočtený hodinový průměr vyšší než zaručená mzda, 
bude použit pro výpočet náhrad ve mzdovém listu (jak v denní, 
tak v hodinové formě). Správné hodnoty jsou zobrazeny bíle.

Nyní je v kartě pracovníka nastavena zaručená mzda 158,10 Kč. 
Protože je zaručená mzda vyšší než vypočtený hodinový průměr, 
bude použita pro výpočet náhrad ve mzdovém listu (jak v denní, 
tak v hodinové formě). Správné hodnoty jsou zobrazeny bíle.

Tento způsob dorovnání hodinového průměru do zaručené mzdy se použije: 

•	 při	ručním	zobrazení	průměru (ve mzdovém listu, ve sloupci sazba pomocí klávesy F4) - po volbě 
období (aktuální, za minulé čtvrtletí, nastavená počáteční hodnota) a typu průměru (voj. cvičení, 
dovolená, ...) se zobrazí tabulka s vypočtenými hodnotami (viz obrázky výše), které dle potřeby 
přepíšete do mzdového listu

•	 při	automatickém	výpočtu	a	vložení	náhrad	do	mzdového	listu - program vychází z údajů 
zadaných v evidenci docházky a do mzdového listu pak vloží příslušné mzdové klíče a do nich zapíše 
počty dnů (hodin) absencí a vypočtené průměry. Touto tématikou se podrobně zabývá např. návod 
Nová právní úprava dovolené v roce 2021).
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