
Výpočet a účtování mezd 2020 

 

 
Od loňského roku, kdy jsme probírali výpočet a účtování mezd, došlo k jedné 

zásadní změně. Od 1. 7. 2019 bylo rozhodnuto o zrušení karenční doby, tzn., že 

zaměstnancům bude proplácena náhrada mzdy za pracovní neschopnost již od 

prvního dne nemoci. Protože v prvních 14 kalendářních dnech pracovní 

neschopnosti zaměstnance vyplácí náhradu mzdy zaměstnavatel ze svých 

prostředků, zvýšily se pochopitelně od loňského července zaměstnavatelům 

náklady. Tyto zvýšené náklady zaměstnavatelů jsou kompenzovány právě od toho 

loňského července snížením odvodu na sociální pojištění o 0,2 %. Prakticky to 

tedy znamená, zaměstnavatel odvádí na SP už ne 25 % vyměřovacího základu, 

ale jen 24,8 %. 

 

Když se podíváte do sešitů z loňského roku, zjistíte, že jsme si uváděli tyto částky 

zdravotního a sociálního pojištění (platné v roce 2019 do 30. 6.): 

 

Plátce, poplatník Zdravotní pojištění Sociální pojištění 

Zaměstnanec 4,5 % 6,5 % 

Zaměstnavatel 9 % 25 % 

 

Od 1. 7. 2019 tedy už platí toto: 

 

Plátce, poplatník Zdravotní pojištění Sociální pojištění 

Zaměstnanec 4,5 % 6,5 % 

Zaměstnavatel 9 % 24,8 % 

 

Tato skutečnost má pochopitelně vliv i na superhrubou mzdu, kterou zjistíme: 

 

SHM = HM + ZP (zaměstnavatele – 9 %) + SP (zaměstnavatele = 24,8 %) 

 

 

**************************************************************** 

 

Zopakujte si výpočty a účtování mezd z loňského roku a za domácí úkol, který 

tímto dnes ukládám, vypočítejte a zaúčtujte mzdu zaměstnance podle 

následujícího zadání: 

 

 

 

 

 



Domácí úkol č. 3 - 24. března 2020 
   

Účetnictví - 2. N - Mzdy 
   

 Termín vypracování: do neděle 29. 3. 2020 (včetně)  

 

 

Mzda zaměstnance v měsíci únoru 2020 činila Kč 33 247,--. Zaměstnanec je 

ženatý a má dvě děti, které uplatňuje v „Prohlášení poplatníka…“. Současné 

uplatňuje na sebe 1. stupeň zdravotního postižení a pochopitelně základní slevu 

na poplatníka (tu uvažujte automaticky). Výplatní termín ve firmě je každého 17. 

dne v měsíci. Výplata a všechny odvody probíhají ve firmě bezhotovostně. 

 

Vypočítejte a zaúčtujte mzdu zaměstnance a její jednotlivé složky za měsíc únor 

2020. 


