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Účetní jednotka: 

Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 

 
Směrnice č. 19 

 
 Průměrný výdělek 

 
2023 
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Závazný postup pro výpočet průměrného výdělku a stanovení pravděpodobného průměrného 
výdělku pro pracovně-právní využití pro Stavební bytové družstvo Letohrad 

 

Pravidla pro výpočet průměrného se řídí dle § 351 až §362 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

v platném znění.  

 

Průměrný výdělek se vypočítá vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího 

po rozhodném období – nejčastěji tedy k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí (1. 1., 1. 4., 1. 7., 

1. 10.). Takto vypočtený průměrný výdělek se následně používá k výpočtu náhrad a příplatků 

až do konce příslušného čtvrtletí. 

 

Průměrným výdělkem se rozumí průměrný hrubý výdělek. Základní výpočet je následující: 

 

průměrný výdělek = hrubá mzda v rozhodném období / odpracovaná doba v rozhodném období 
 

Jako odpracované hodiny zaměstnavatel ve výpočtu průměrného výdělku zohledňuje i hodiny 

svátků, pro které se nekrátí měsíční mzda. 

 

Jestliže je zaměstnanci v rozhodném období zúčtována k výplatě mzda nebo plat nebo jejich část, 

která je poskytována za delší období, než je kalendářní čtvrtletí, určí se pro účely zjištění 

průměrného výdělku její poměrná část připadající na kalendářní čtvrtletí; zbývající část (části) této 

mzdy nebo platu se zahrne do hrubé mzdy nebo platu při zjištění průměrného výdělku v dalším 

období (dalších obdobích). Počet dalších období se určí podle celkové doby, za kterou se mzda 

nebo plat poskytuje. Do hrubé mzdy nebo platu se pro účely zjištění průměrného výdělku zahrne v 

rozhodném období poměrná část mzdy nebo platu podle věty první odpovídající odpracované 

době. 

 

Při výpočtu průměrného výdělku se zahrnou zbývající části takové mzdy (platu) do hrubé mzdy 

v dalším rozhodném období s ohledem na celkovou dobu, za kterou byly poskytnuty. 

 

V případě, že zaměstnanec neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se tzv. pravděpodobný výdělek. 

Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl 

od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, kterých by zřejmě dosáhl. Při 

výpočtu se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance 

nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. 

 
Tato směrnice  byla schválena představenstv em SBD dne 11.5.2023 

Po schválení shromá žděním delegátů je  účin ná od 1.7.2023 
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