
směrnice k výoočtu Dřůměrného Vúdělku a stanovení DravděDodobného orůměrného vúdělkUI

v rámci soustavy organizačních nořem a ekonomických opatření po předchozím projednání a
schválení paní starostkou

vydávám

závazný postup pro výpočet průměrného výdělku a stanovení pravděpodobného průměrného
v'ýdělku pro přacovně-přávní využití'
Platnost od l.ledna 2010

výpočet průměrného ýýdělku přo pracovněprávní účely je prováděn dle s 351až 36Í ákona č.
262l200,6sb'' zákoník práce, v platném znění.

Průměřný hrubý Výdělek se zjišťuje k 1. dni v kalendářnim čtvťtletí jako hodinoÚ a je
podílem hřubé mzdy zúčtované zaměstnanci k Výplatě v rozhodnéír období a' doby
odpfacované v rozhodném období' Předpokladem výpo&u je odpracování alespoň 21 dnů.

....Hrubá mzda je úhrn peněžitých a nepeněžitých plnění, která byla poslrytnuta zaměstnanci
za práci.
liiDo hrubé mzdy nepatří náhrady mzdy, odměnY za pracovní pohotovost' p|nění stabilizačni
pov_ahy' odměny k živltním jubileím apod. Jsou to například odměny k pracovnímu iubileu,
možnost používat wěřená služební aut3 i k soukromému účetu, příspěvek na p""e s oný
nemoci' na rehabilitaci' ošatné, dopravné. Jedná se o finančtrí i nepeněžní plnění, která neni
mo'žno hodnotit jako mzdu, i kdÉ zaměďnavatel podmiňuje jejich poslrytnutí odpracováním
určité doby _ setrváním v zaměstnání.

...Jestliže je v rozhodném období zaměstnanci přiznána prémie nebo odměna (za hospodářský
výsled€k střediska''cílová přémie 2a prodej apod.), která je posMována za deĚi omóoi nez;é
kaléndářní 

-čtvÉletí, určí se pro účely zjištění průměrného výdětku jeií část připaaající ňa
ka|endářní čtvrtletí s ohledem na odpracovanou dobu ve čtvrtleti kde ňét/ýší hruooú mza]u.
..' nebo: Plněni (premie'odměna) se rozpďítá na alikvotní části ýrhledeltlk odpřacované době
za oMobí, za kteťe byla posMnuta a pňčte ke hrubé mzdě v katendářním čtvrtlétí s ohledem
na skutďně odpracovanou dobu.
Při vtÍpočtu přůměmého v'ýdělku se zahrnou zbývající části takové mzdy (ptatu) do hrubé mzdy
v dalším rozhodném období s ohledem na celkovou dobu, za kterou byýpóskytnuý.

...Doba odpÍacovaná je doba přáce/ za kterou zaměstnanci přísluší mzda nebo plat'
odpracovaná doba je evidována v hodinách' vírctr!ě hodin práie přesčas' Předpokladem
v'ýločtu průměrného t ýdělku jé odpracování alespoň 21 směn. tat<to se iapďítají
odpracované směný pokud trvaly více nď polovinu plánované pracovní doby.
iiiJako odpřacovaná doba se hodnotí i hodiny svátkl/ pfo které se n€krátí měgíčni mzda.
::| započítání .odpra.ovaných sfněn při neřovnoměrně rozvržené pracovní době při práci
přesčas konané vjiném řozhodném období než je období' kdy došo k jejímu proplaceni...''

v iednotl ivtých slďkách.
Prúměřný měsíční vý-dělék se vypočítá znásobením proměrného hodinového Údělku týdenni
p.acovní dobou zaměstnance a koeficientu 4348'

Pravděpodobný výdělek je odhad průměřného t ýdělku, kteÉho by zřejmě zaměstnanec
dosáhl' kdyby normálně pracoval.

:::: Pokud zaměstnanec v řozhodném období odpracuje alespoň 15 dnú (uřčí zaměstnavatel),
při stanovení přavděpodobného t ýdělku bude přihlédnúto ke;kuEčně dosažené hrubé mzdě.
:||:pokud v rozhodném období zaměstnanec přacovat nebude nébo jen kratší dobu než je výše
uvedeno'_'pak pravděpodobný výdělek bude kalkulován ze áklainí mzdy (platu), obvyklý.h
prémii, příplatků a odměn, které by zaměstnanec pobíral,



čistý prrtněrný Ýýdělek se zjistí z průměrného hrubého měsíčního výdělku odďtením
pojiďného na sociální zabezPečéní a příspárku na státní poliuku zaměstnano€ti, poiistrtého na
vš€ob€cné zdravotní pojišsní a zálohy na daň r pňJmu ze ávislé činnosti, vypóĚteiýct poate
p9q!ílek 

_9 sazeb platných pro zaměstnance v niěsíci, v němž se prúňěrriý měsirn'čistg
výdělek zjlšťuje.
::!Pň výpďtu čstého prúmě.ného příjmu pň souběhu příjmo (PP + DPč) se poslrytuií slew z
daně Poměrem t výšl příjmů'

v áměli dne 1 ledna 2o1o zam&navat€l

směrnice byla projednána a zaměstnanciseznámeni s iejím obsahem dn€:1. ledna 2o1o
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