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Anotace: 

Seznámení  s pojmy hrubá, superhrubá a 

čistá mzda a jejich výpočet.. 

 

  

   

Obor: 29-54-H/01 Cukrář, 65-51-H/01 Kuchař-číšník 

          41-51-H/01 Zemědělec-farmář 

 

 



Není mzda jako mzda, rozdíly jsou velké! 

 hrubá mzda = základní mzda + osobní ohodnocení,  

   příplatky, prémie a odměny + náhrada mzdy 

     

 superhrubá mzda = hrubá mzda spolu s pojistným  

   placeným zaměstnavatelem (9 % zdravotní a 25% sociální). 

 

 čistá mzda = hrubá mzda - sociální zabezpečení 6,5 %  

    - zdravotní pojištění 4,5 % - daň po slevě 

    

Základní rozdělení mezd: 



Superhrubá mzda je hrubá mzda navýšená o 9 % 

zdravotní a 25% sociální pojištění, tedy celkem o 34% 

Výpočet superhrubé mzdy z hrubé mzdy 

Příklad: 

 

Hrubá mzda je    20 000 Kč 

 

1% z 20 000 je 20 000/100    =  200 

 

34% je tedy 200 x 34       = 6800 

 

Superhrubá mzda je tedy 20 000 + 6800 = 26 800 Kč 



Výpočet čisté mzdy z hrubé mzdy 

hrubá mzda    20 000 Kč 

 

superhrubá mzda   26 800 Kč (20 000 x 1,34) 

 

záloha na daň  4020 Kč (26 800 x 0,15) 

 

sleva na poplatníka  2070 Kč 

 

daň po uplatnění slev 1950 Kč (4020 – 2070) 

 

sociální pojištění  1300 Kč (20 000 x 0,065) 

 

zdravotní pojištění  900 Kč  (20 000 x 0,045) 

 

čistá mzda   15 850 Kč (20 000 – 1950 – 

         1300 – 900) 



Kde si lehce spočítat mzdu? 

Do internetového prohlížeče zadejte „mzdová kalkulačka“. 

 

 

Existuje několik WWW stránek, kde pouze zadáte hrubou 

mzdu a celý výpočet provede za vás aplikace na stránce. 

 

Je třeba si zkontrolovat: 

 

 zda se jedná o verzi pro aktuální rok, 

 zda je nastavena pracovní smlouva, DPP nebo DPČ, 

 jestli jsme zadali všechny úlevy, na které máme nárok 



Kontrolní otázky: 

• Která hodnota je vyšší, hrubá nebo superhrubá mzda? 

 

 

• Jak vypočítáte superhrubou mzdu? 

 

 

• Kde si lehce spočítáte čistou mzdu? 
 

 



Zdroje informací: 

 

 

 

Obrázky: Public Domain dostupné na www.pdclipart.org/ 

 


