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Návodka pro vyplnění „Mzdových tabulek“ pro etapy zasahující do období 
před a po 30.6.2019 u zaměstnanců, u nichž je dovolená nárokována do 

způsobilých výdajů 

Od 1.7.2019 došlo ke snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnavatelů, osob samostatně 
výdělečně činných (OSVČ) a u zahraničních zaměstnanců, a to o 0,2 %. Na základě této úpravy došlo k aktualizaci 
mzdové tabulky (Výkazu práce – Rozpis mzdových nákladů a dovolené), kterou naleznete v sekci Metodika. Tato 
nová tabulka je platná pro příjemce, kteří si nárokují mzdy za období od 1.7.2019. Pokud jsou v Žádosti o platbu 
příjemcem nárokovány současně mzdy za období do 30.6.2019 a také za období od 1.7.2019 je třeba využít obě 
mzdové tabulky (tedy starou i novou) a rozdělit mzdy dle období vzniku. 

Tato návodka je určena pro příjemce, kteří si v rámci jedné žádosti o platbu nárokují mzdy za období před a po 
30.6.2019 a současně do způsobilých výdajů jsou nárokovány náhrady za dovolenou. 

Příjemce vyplní dvě mzdové tabulky určené pro období před a po 30.6.2019 dle Pokynů pro vyplnění, které jsou 
součástí těchto mzdových tabulek vyjma následujícího: 

 Do „Fondu pracovní doby v hodinách za etapu u zaměstnavatele“ se uvede hodnota, která odpovídá celému 
období etapy bez rozdílu, zda jde o období před a po 30.6.2019. 

 Do „Pracovního fondu doby v hodinách za dobu práce na projektu v rámci etapy bez dovolené /nebo na 
základě dohody za etapu bez dovolené a dalších neodpracovaných hodin“ se uvede hodnota, která odpovídá 
celému období etapy bez rozdílu, zda jde o období před a po 30.6.2019. 

 Do „Počtu hodin odpracovaných na projektu za dobu práce na projektu v rámci etapy“ se uvede hodnota, 
která odpovídá celému období etapy bez rozdílu, zda jde o období před a po 30.6.2019. 

Všechny ostatní buňky se pak vyplní pouze za období, které je do 30.6.2019 a které je po 30.6.2019. 
 
Vzorová ukázka vyplnění: 
 
Pan Jan Novák pracuje plným úvazkem na projektu v období od 1.1.2019 do 31.7.2019. Během tohoto období čerpal 
3 dny dovolené (24 hodin), přičemž v období do 30.6.2019 to bylo 8 hodin, od 1.7.2019 pak 16 hodin. Hrubá mzda 
za celé období byla 423 493 Kč. Do 30.6.2019 byla hrubá mzda 238 261 Kč a od 1.7.2019 pak 36 522 Kč. Fond 
pracovní doby v hodinách za etapu u zaměstnavatele byl 1216 hodin. 
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Mzdová tabulka do 30.6.2019 
 

 
 
Mzdová tabulka od 1.7.2019 
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