
Mzdy – užitečné ukazatele

minimální mzda 15 200 Kč

průměrná mzda – pro výpočet některých níže uvedených ukazatelů  35 441 Kč

Tahák 
pro mzdové 
účetní pro 
rok 2021
V taháku najdete vybrané hodnoty 
z oblasti zpracování mezd, aktuální 
k 3. 2. 2021. Detailní informace prosím 
hledejte vždy v příslušném zákoně. 

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost  
(Sdělení MPSV č. 435/2020 Sb.)

Redukční hranice Pro nemocenské (denní) Pro náhradu mzdy (hodinové)

1. 1 182 Kč 206,85 Kč

2. 1 773 Kč 310,28 Kč

3. 3 545 Kč 620,38 Kč

Nejnižší úrovně zaručené mzdy dle složitosti, 
odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných 
prací (nařízení vlády č. 487/2020 Sb.)

Skupina za hodinu za měsíc

1 90,50 Kč 15 200 Kč

2 99,90 Kč 16 800 Kč

3 110,30 Kč 18 500 Kč

4 121,80 Kč 20 500 Kč

5 134,40 Kč 22 600 Kč

6 148,40 Kč 24 900 Kč

7 163,90 Kč 27 500 Kč

8 181,00 Kč 30 400 Kč

Sazby povinných odvodů
nemocenské 

pojištění
důchodové 

pojištění
státní politika 

zaměstnanosti
zdravotní 
pojištění

zaměstnavatel 2,10 % 21,50 % 1,20 % 9,00 %

zaměstnanec celkem 6,50 % 4,50 %

OSVČ 0 % celkem 29,20 % 13,50 %

osoba bez zdanitelných příjmů    0 % 0 % 0 % 13,50 %

Zdravotní pojišťovny – užitečné ukazatele

minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ 17 721 Kč

minimální měsíční záloha 2 393 Kč

OSSZ – užitečné ukazatele

rozhodný příjem pro účast na nemocenské pojištění 3 500 Kč

maximální roční vyměřovací základ 1 701 168 Kč

Hlavní činnost

minimální měsíční vyměřovací základ 8 861 Kč

minimální měsíční záloha 2 588 Kč

Vedlejší činnost

rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění 85 058 Kč

minimální měsíční vyměřovací základ 3 545 Kč

minimální měsíční záloha 1 036 Kč

Slevy na daních z příjmů na zaměstnance (§ 35 ZDP) za zdaňovací období

na zaměstnance se zdravotním postižením 18 000 Kč

na zaměstnance s těžším zdravotním postižením 60 000 Kč

Vybrané slevy na dani a daňové zvýhodnění pro 
poplatníky daně z příjmů fyzických osob v Kč 
(§ 35ba, § 35bb, § 35c ZDP)

za měsíc za zdaňovací období

základní 2 320 Kč 27 840 Kč

na studenta  335 Kč 4 020 Kč

na manžela/manželku – 24 840 Kč

na invaliditu – I., II. stupeň  210 Kč 2 520 Kč

na invaliditu – III. stupeň  420 Kč 5 040 Kč

na invaliditu – ZTP/P 1 345 Kč 16 140 Kč

daňové zvýhodnění 1. dítě 1 267 Kč 15 204 Kč

daňové zvýhodnění 2. dítě 1 617 Kč 19 404 Kč

daňové zvýhodnění 3. a další dítě 2 017 Kč 24 204 Kč

sleva za umístění dítěte –
prokázaná výše, na každé 

dítě max. 15 200 Kč

Často používané sazby daně z příjmů (§ 16, § 16a, § 21 ZDP)

daň z příjmů fyzických osob dle § 16 ZDP do výše 141 764 Kč 15 %

daň z příjmů fyzických osob dle § 16 ZDP  nad výši 141 764 Kč 23 %

daň z příjmů právnických osob dle § 21 odst.1 ZDP 19 %

Se STORMWARE je účetnictví POHODA : )



Náhrady za používání silničních motorových vozidel (vyhláška č. 589/2020 Sb.)

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy

jednostopá vozidla a tříkolky 1,20 Kč

osobní silniční motorová vozidla 4,40 Kč

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty

benzin automobilový 95 oktanů 27,80 Kč

benzin automobilový 98 oktanů 31,50 Kč

motorová nafta 27,20 Kč

1 kilowatthodina elektřiny 5,00 Kč

Zahraniční stravné

pro podnikatelskou, státní a příspěvkovou sféru 
při trvání zahraniční pracovní cesty v kalendář-
ním dni

Sazba dle jednotlivých zemí (viz vyhláška 
č. 510/2020 Sb.)

méně než 1 hodina stravné nepřísluší

1–12 hodin (nevzniklo-li za cestu na území ČR 
právo na stravné) 

1/3 základní sazby

5–12 hodin (vzniklo-li za cestu na území ČR 
právo na stravné) 

1/3 základní sazby

déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 2/3 základní sazby

déle než 18 hodin základní sazba

snížení zahraničního stravného zaměstnanců 
v podnikatelské sféře (§ 170 ZP) při poskytnutí 
stravného ve výši

za každé bezplatné jídlo až o hodnotu

1/3 základní sazby 70 %

2/3 základní sazby 35 %

základní sazby 25 %

snížení zahraničního stravného zaměstnanců ve 
státní a příspěvkové sféře (§ 179 ZP) při poskyt-
nutí stravného ve výši

1 bezplatné 
jídlo

2 bezplatná 
jídla

3 bezplatná 
jídla

1/3 základní sazby 70 %
stravné 

nepřísluší
stravné 

nepřísluší

2/3 základní sazby 35 % 70 %
stravné 

nepřísluší

základní sazby 25 % 50 % 75 %

Kapesné zaměstnanců ve státní a příspěvkové sféře při zahraniční pracovní cestě (§ 180 ZP)

možnost poskytnout kapesné

max. do výše 40 % zahraničního stravného před jeho snížením o bezplatně poskytnuté jídlo

Tuzemské stravné

pro podnikatelskou sféru při trvání pracovní cesty nejméně ve výši

5–12 hodin 91 Kč

déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 138 Kč

déle než 18 hodin 217 Kč

pro státní a příspěvkovou sféru při trvání 
pracovní cesty

ve výši

5–12 hodin 91–108 Kč

déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 138–167 Kč

déle než 18 hodin 217–259 Kč

snížení tuzemského stravného zaměstnanců 
v podnikatelské sféře (§ 163 ZP) při trvání 
pracovní cesty

za každé bezplatné jídlo až o hodnotu

5–12 hodin 70 %

déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 35 %

déle než 18 hodin 25 %

snížení tuzemského stravného zaměstnanců 
ve státní a příspěvkové sféře (§ 176 ZP) při trvání 
pracovní cesty

1 bezplatné 
jídlo

2 bezplatná 
jídla

3 bezplatná 
jídla

5–12 hodin 70 %
stravné 

nepřísluší
stravné 

nepřísluší

déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 35 % 70 %
stravné 

nepřísluší

déle než 18 hodin 25 % 50 % 75 %


