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Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51

Směrnice č. 19

•

Průměrný výdělek

2009

1

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

Výpočet průměrného výdělku pro pracovněprávní účely je prováděn dle § 351 až 361 zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
Průměrný hrubý výdělek se zjišťuje k 1. dni v kalendářním čtvrtletí jako hodinový a je podílem hrubé
mzdy zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a doby odpracované v rozhodném období.
Jako odpracované hodiny zaměstnavatel ve výpočtu průměrného výdělku zohledňuje i hodiny svátků, pro
které se nekrátí měsíční mzda.
Průměrný měsíční výdělek se vypočítá znásobením průměrného hodinového výdělku týdenní pracovní
dobou zaměstnance a koeficientu 4,348.
Jestliže je v rozhodném období zaměstnanci přiznána prémie (příplatky, doplatky, prémie, osobní
hodnocení atd.), která je poskytována za delší období než je kalendářní čtvrtletí, určí se pro účely zjištění
průměrného výdělku její alikvotní část připadající na kalendářní čtvrtletí s ohledem na odpracovanou
dobu.
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.
Pravděpodobný výdělek je odhad průměrného výdělku, kterého by zřejmě zaměstnanec dosáhl,
kdyby normálně pracoval. Pokud zaměstnanec v rozhodném období odpracuje alespoň 15 dnů, při
stanovení pravděpodobného výdělek bude přihlédnuto ke skutečně dosažené hrubé mzdě. Pokud
v rozhodném období zaměstnanec pracovat nebude nebo jen kratší dobu než je výše uvedeno, pak
pravděpodobný výdělek bude kalkulován ze základní mzdy (platu), obvyklých prémií, příplatků a odměn,
které by zaměstnanec pobíral.

Tato směrnice byla schválena představenst vem a vstoupila v platnost dne 14.4.2009

Tato směrnice byla přijata shromážděním delegátů dne 21.5.2009
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