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MZDOVÝ
MĚSÍČNÍK

https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-sestka-pro-zacatecniky-70-S.html


ÚVODNÍ SLOVO

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

posílám Vám poslední měsíčník Účetního Portálu 2020. Krásné na tom je, že po posledním letošním 
měsíčníku, přijde opět první číslo roku příštího. Koloběh života, koloběh přírody, koloběh nás všech.
Letošní rok byl magický svými dvěma dvacítkami a celkově nás všechny změnil.
Vážíme si toho, co jsme považovali za samozřejmé. Otevřené školy, otevřené restaurace, možnost 
spát v hotelu, možnost nemít roušku, možnost dát si vánoční punč a k tomu třeba horký langoš, 
možnost jít na koncert či do divadla.
Do toho spoustu opatření a změn, které bylo a je třeba sledovat, abychom mohli vysvětlovat vše 
klientům a potřebným. Pomáhat, zda mají či nemají nárok na podporu, aby o svoje nároky nepřišli.
Přiznám se, že restaurací je mi líto. Zrovna jsem spala na výjezdu v hotelu a byla ráda, že bylo ještě 
otevřeno poslední den do 22:00 hodin. Soucit je na místě, opravdu náročné. Vše mají nakoupeno 
a lidé nepřijdou, prostě do 20.00 hodin nebudou chodit. 
Škola online na základních školách je velmi vyčerpávající pro rodiče, zejména maminky. Hláška: 
„Podívejte se děti na modrý rámeček a zkuste text pochopit.“ vypovídá o mnohém. 
Maminky se staly přes noc napůl učitelkami. Jaká může být úroveň výuky lze jen těžko předvídat.
Kde brát sílu na to, abychom byli oporou druhým? V sobě…Zkuste otevřít ještě více svoje srdce 
a dávat víc a víc. Jde to…
Jsem si jistá, že je to velká zkouška lidské solidarity. Psali jste mi krásné příběhy o tom, že je doba pro 
mnohé z Vás opravdu náročná a že děkujete za čtvrteční odborné vysílání zdarma.
Byla jsem dojatá.
Věřte, že moc ráda pomáhám. Ostatně takto to máme všichni, je nám to přirozené. Mnohdy právě 
v těžkých situacích k tomu máme blíže. Vzpomínám na dobu, kdy u nás byly povodně v roce 1997, 
které mne osobně zasáhly, kolik lidí, a často cizích lidí, chtělo pomáhat. 
Přeji Vám všem klid v duši, sílu v sobě, a hlavně žádné strachy…
Krásné Vánoce 2020.

P.
Současné motto:
» Kola se točí…
» Jedeme dál…
» Spolu to zvládneme…
» Jsme pozitivní…
» Nevzdáváme se

Pěva Čouková
Zakladatelka a   Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s.
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR ® 
www.pevacoukova.cz

https://www.pevacoukova.cz/
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY
Valorizace v lednu 2021 zvýší průměrný starobní důchod přibližně  
o 839 korun měsíčně

Od ledna 2021 dojde opět k valorizaci všech vyplácených důchodů, tedy starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých 
a sirotčích. Česká správa sociálního zabezpečení každoročně provádí valorizaci důchodů automaticky, klienti nemusí 
o zvýšení důchodu žádat. Základní výměra se zvýší o 60 Kč, tedy z 3 490 na 3 550 Kč, a procentní výměra vzroste o 7,1 %. 
Vůbec poprvé v historii valorizace vychází mj. z indexů růstu spotřebitelských cen domácností důchodců.

Aktualitu pro Vás připravila Lenka

UPOZORNĚNÍ PRO ZAMĚSTNAVATELE – vyúčtování režim A+ za 11 a 12/2020

Při zasílání vyúčtování režimu A plus za listopad 2020 (a následně i za prosinec 2020) nezapomeňte, prosím, do souboru 
vyúčtování A plus xlsx na listě „Poskytnuté podpory“ uvést součet částek uvedených ve všech v právních aktech o poskytnutí 
podpory (rozhodnutí o poskytnutí dotace, dohoda o poskytnutí příspěvku), jestliže podpora byla poskytnuta/je poskytována 
v souladu s bodem 3.1 Dočasného rámce, včetně A plus za 10/2020, a to i částku přepočtenou na měnu EUR.

Aktualitu pro Vás připravila Lenka

7 –  CÍLENÝ PROGRAM PODPORY ZAMĚSTNANOSTI „ANTIVIRUS„

Současný stav k 2. 12. 2020 – TATO FORMA PODPORY běží celou dobu od vyhlášení nouzového stavu a stále posouvá se 
doba platnosti – aktuálně programy podpory PRODLOUŽENY do konce roku 2020. 

Aktualitu pro Vás připravila Kateřina

2 – OŠETŘOVNÉ ZAMĚSTNANCI – PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně 
zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. V zákoně je definována epidemie a platnost 
zákona je do 30. 6. 2021 (§ 1 zákona č. 438/2020 Sb.). Aktualizace: 19. listopadu 2020.

Aktualitu pro Vás připravila Karolína

Minimální mzda v příštím roce vzroste na 15 200 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí v tiskové zprávě informuje, že v roce 2021 vzroste minimální mzda na 15 200 Kč. Návrh 
ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) dne 16. 11. 2020 schválila Vláda ČR. Minimální mzda se zvýší o 600 Kč. 
Dosáhne tak na 42,4 % průměrné mzdy.

Aktualitu pro Váš připravila Petra

Cílený Program podpory zaměstnanosti „Antivirus“  
MANUÁL PRO ZAMĚSTNAVATELE Verze 5.1 ze dne 6. 11. 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo 6. 11. 2020 nový „Manuál pro zaměstnavatele“ v rámci programu „Antivirus“ - již 
verzi 5.1. V manuálu se objevuje nový režim A Plus, který umožňuje všem, jimž vznikla nemožnost přidělovat práci zaměstnancům 
v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví.
V případě, že takováto překážka v práci vznikla po 1. říjnu 2020 (včetně) může zaměstnavatel namísto režimu A žádat o příspěvek 
v režimu A Plus, volba režimu záleží na zaměstnavateli v závislosti na tom, zda mu ve využití režimu A Plus brání dodatečné 
podmínky, které se k němu váží, či nikoliv.

Aktualitu pro Váš připravila Petra

Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/

Každý den pro Vás vybíráme aktuality

             8. 12. 2020

             7. 12. 2020             7. 12. 2020

            4. 12. 2020

            19. 11. 2020

            18. 11. 2020

            18. 11. 2020

https://www.ucetni-portal.cz/valorizace-v-lednu-2021-zvysi-prumerny-starobni-duchod-priblizne-o-839-korun-mesicne-5615-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/valorizace-v-lednu-2021-zvysi-prumerny-starobni-duchod-priblizne-o-839-korun-mesicne-5615-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-pro-zamestnavatele-vyuctovani-rezim-a-za-11-a-12-2020-5613-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/7-cileny-program-podpory-zamestnanosti-antivirus-prubezne-aktualizujeme-5581-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/2-osetrovne-zamestnanci-prubezne-aktualizujeme-5574-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/minimalni-mzda-v-pristim-roce-vzroste-na-15-200-kc-5601-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/cileny-program-podpory-zamestnanosti-antivirus-manual-pro-zamestnavatele-verze-5-1-ze-dne-6-11-2020-5600-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/cileny-program-podpory-zamestnanosti-antivirus-manual-pro-zamestnavatele-verze-5-1-ze-dne-6-11-2020-5600-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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poměrné části), kdy při skončení pracovního poměru musí zaměstnavatel vždy zaměstnanci poskytnout náhradu mzdy/platu 
za nevyčerpanou dovolenou za kalendářní rok. K tomu je dále třeba uvést, že podle § 222 odst. 5 ZP musí být dodatková 
dovolená vždy vyčerpána, a to přednostně. Pokud je tedy dovolená na začátku kalendářního roku určena zaměstnavatelem 
k čerpání, automaticky dochází k přednostnímu čerpání dodatkové dovolené. Případy, kdy dodatková dovolená při skončení 
pracovního poměru nebude zaměstnanci proplacena, tak s ohledem na pravidlo o prioritním čerpání dodatkové dovolené, 
nastanou spíše výjimečně, a to typicky při náhlém skončení pracovního poměru na začátku kalendářního roku.

LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

  PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Víte, že na Účetním Portálu je pro Vás ihned k dispozici MZDOVÝ SPECIALISTA 2020? 

mzdovy-specialista.cz

Je to dlouhodobý vzdělávací program o rozsahu 88 vyučovacích hodin.

Podívejte se na ukázku. 

  PRO TY, KTEŘÍ, CHTĚJÍ ČLÁNKY
Doporučuji pro články balíček SILVER… informace o členství zde.

Získáte tyto články k problematice mezd a mnoho dalších článků:

  Dovolená od 1. 1. 2021 – 1. část a 2. část (Ing. Růžena Klímová)

 Jaké změny přinese schválená novela zákoníku práce – stručný přehled (JUDr. Michael Košnar)

 Koncepční změna dovolené s příklady – 1. část – Vznik práva na dovolenou (JUDr. Michael Košnar)

 Koncepční změna dovolené s příklady – 2. část – Čerpání dovolené (JUDr. Michael Košnar)

  Koncepční změna dovolené s příklady – 3. část – Další změny v dovolené – krácení, změna zaměstnavatele 
a další (JUDr. Michael Košnar)

  Koncepční změna dovolené s příklady – 4. část – Srovnání dosavadní a nové právní úpravy  
(JUDr. Michael Košnar)

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ VIDEA 

Pokud půjdete do balíčku GOLD (informace o členství zde), tak na Vás čekají:

WEBINÁŘ: MZDOVÉ AKTUALITY 2021 - ČTVRTEK 3.12.2020 - 19:00

Host: Ing. Olga Krchovová

  VÍTE, ŽE NA ÚČETNÍM PORTÁLU JSOU PRO VÁS ONLINE SEMINÁŘE KE MZDÁM? 

» 3. BALÍČEK ONLINE SEMINÁŘŮ – MZDOVÝ

Přehled seminářů v 3. balíčku:

1.  Odměňování – Odměňování aktuálně od 1. 1. 2021, zrušení superhrubé mzdy, úprava dovolené po novele 
zákoníku práce – Ing. Olga Krchovová (9.10. 2020)

2. Nemocenské pojištění, parametrické změny, aktuální informace – Ing. Olga Krchovová (30. 10. 2020)

3. Novela zákoníku práce – JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. (3. 11. 2020)

4. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot – Ing. Růžena Klímová (7. 11. 2020)

5. Daňové novinky pro závislou činnost ke dni konání 2020–2021– Ing. Milan Lošťák (18. 11. 2020)

6.  Kurzarbeit, návaznost na Antivirové programy, změny ve zdravotním pojištění – Ing. Olga Krchovová  
(20. 11. 2020)

» MIMOŘÁDNÝ ONLINE SEMINÁŘ - MZDOVÉ AKTUALITY 2021 – ING. OLGA KRCHOVOVÁ

Koncepční změna dovolené s příklady – 5. část
Dodatková dovolená
JUDr. Michael Košnar

https://www.codexisuno.cz/aj3?lang=cs
https://mzdovy-specialista.cz/
https://mzdovy-specialista.cz/online-2020/ukazka-online-2020/
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/19/
https://www.ucetni-portal.cz/dovolena-od-1-1-2021-1-cast-1750-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/dovolena-od-1-1-2021-2-cast-1751-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/jake-zmeny-prinese-schvalena-novela-zakoniku-prace-strucny-prehled-1666-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/koncepcni-zmena-dovolene-s-priklady-1-cast-vznik-prava-na-dovolenou-1714-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/koncepcni-zmena-dovolene-s-priklady-2-cast-cerpani-dovolene-1733-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/koncepcni-zmena-dovolene-s-priklady-3-cast-dalsi-zmeny-v-dovolene-kraceni-zmena-zamestnavatele-a-dalsi-1741-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/koncepcni-zmena-dovolene-s-priklady-3-cast-dalsi-zmeny-v-dovolene-kraceni-zmena-zamestnavatele-a-dalsi-1741-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/koncepcni-zmena-dovolene-s-priklady-4-cast-srovnani-dosavadni-a-nove-pravni-upravy-1746-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/17/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-mzdove-aktuality-2021-ctvrtek-3-12-2020-19-00-205-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/balicek-c-3-mzdovy-set-6-online-seminaru-18-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-odmenovani-aktualne-od-1-1-2021-zruseni-superhrube-mzdy-uprava-dovolene-po-novele-zakoniku-prace-19-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-odmenovani-aktualne-od-1-1-2021-zruseni-superhrube-mzdy-uprava-dovolene-po-novele-zakoniku-prace-19-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/2-nemocenske-pojisteni-parametricke-zmeny-aktualni-informace-21-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/3-novela-zakoniku-prace-22-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/3-novela-zakoniku-prace-22-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/3-novela-zakoniku-prace-22-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/3-novela-zakoniku-prace-22-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradny-online-seminar-mzdove-aktuality-2021-63-S.html
https://mzdovy-specialista.cz/
https://www.ucetni-portal.cz/clanky/
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/balicek-c-3-mzdovy-set-6-online-seminaru-18-S.html
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Parametrické údaje ve mzdové 
oblasti pro rok 2021 
Autor: Ing. Růžena Klímová

9. 12. 2020

Úvod

MPSV zveřejnilo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 381/2020 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, 
přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení 
výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021, 
které nabývá účinnosti 1. 1. 2021 (dále jen nařízení vlády č. 381/2020 Sb.).

  Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného 
vyměřovacího základu

 1. Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 činí 34 766 Kč.
 2. Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 činí 1,0194.

  Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu
 Pro rok 2021 výše

  a) první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 15 595 Kč,
  b) druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 141 764 Kč.

  Výše základní výměry důchodu

 Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2021 činí 3 550 Kč.

  Zvýšení důchodů v roce 2021 (§ 4 nařízení vlády č. 381/2020 Sb.)

 (1)  Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2021 se zvyšují od splátky důchodu 
splatné po 31. prosinci 2020 tak, že

  a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 60 Kč měsíčně,
  b)  procentní výměra důchodu se zvyšuje o 7,1 % výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra 

zvyšuje.

 (2)  Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo se vyplácí ve výši poloviny anebo se nevyplácí pro souběh 
s výdělečnou činností, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, nebo 
při obnovení výplaty důchodu zvýšení procentní výměry důchodu podle odstavce 1 písm. b), a to podle té výše 
procentní výměry důchodu, která náleží ode dne této změny nebo obnovení výplaty důchodu. Procentní výměry 
vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z procentních výměr důchodů 
zvýšených podle odstavce 1

.

1

MIMOŘÁDNÝ ONLINE SEMINÁŘ

MZDOVÉ AKTUALITY 2021
S OLGOU KRCHOVOVOU

ucetni-portal.cz/mimoradny-online-seminar-mzdove-aktuality-2021-63-S.html

Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2021
Ing. Růžena Klímová

https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-vlady-c-381-2020-sb-ze-dne-21-zari-2020-o-vysi-vseobecneho-vymerovaciho-zakladu-za-rok-2019-prepocitaciho-koeficientu-pro-upravu-vseobecneho-vymerovaciho-zakladu-za-rok-2019-redukcnich-hranic-2250-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-vlady-c-381-2020-sb-ze-dne-21-zari-2020-o-vysi-vseobecneho-vymerovaciho-zakladu-za-rok-2019-prepocitaciho-koeficientu-pro-upravu-vseobecneho-vymerovaciho-zakladu-za-rok-2019-redukcnich-hranic-2250-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-vlady-c-381-2020-sb-ze-dne-21-zari-2020-o-vysi-vseobecneho-vymerovaciho-zakladu-za-rok-2019-prepocitaciho-koeficientu-pro-upravu-vseobecneho-vymerovaciho-zakladu-za-rok-2019-redukcnich-hranic-2250-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-vlady-c-381-2020-sb-ze-dne-21-zari-2020-o-vysi-vseobecneho-vymerovaciho-zakladu-za-rok-2019-prepocitaciho-koeficientu-pro-upravu-vseobecneho-vymerovaciho-zakladu-za-rok-2019-redukcnich-hranic-2250-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-vlady-c-381-2020-sb-ze-dne-21-zari-2020-o-vysi-vseobecneho-vymerovaciho-zakladu-za-rok-2019-prepocitaciho-koeficientu-pro-upravu-vseobecneho-vymerovaciho-zakladu-za-rok-2019-redukcnich-hranic-2250-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradny-online-seminar-mzdove-aktuality-2021-63-S.html
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Průměrná mzda pro účely důchodového pojištění

Z výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto 
všeobecného vyměřovacího základu se stanoví průměrná mzda pro účely důchodového pojištění v r. 2021 a činí:  
34 766 x 1,0194 = 35 440,46 Kč, zaokr. 35 441 Kč.

Redukční hranice v nemocenském pojištění  
a pro náhradu mzdy při DPN

Od 1. ledna 2021 se zvyšují redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro stanovení výše dávek 
nemocenského pojištění a pro výpočet průměrného výdělku pro stanovení výše náhrady mzdy nebo náhrady odměny z dohod 
o pracích konaných mimo pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Rok 2020 2021

Redukční hranice v nemocenském pojištění

I.

II.

III. 

1 162Kč

1 742 Kč

3 484 Kč

1 182 Kč

1 773 Kč

3 545 Kč

Redukční hranice pro náhradu mzdy nebo odměny z dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání DPN 

I.

II.

III. 

203,35 Kč

304,85 Kč

609,70 Kč

206,85 Kč

310,28 Kč

620,38 Kč

Podmínky účasti na nemocenském pojištění

Od 1. ledna 2021 dochází ke zvýšení rozhodného příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění na částku 3 500 Kč.  
V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZNP“) se částka rozhodného příjmu zvyšuje od 1. ledna kalendářního roku, pokud jedna desetina součinu všeobecného 
vyměřovacího základu stanoveného podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který o dva roky předchází 
tomuto kalendářnímu roku, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu bude po 
zaokrouhlení na celou pětisetkorunu směrem dolů vyšší než dosud platná částka rozhodného příjmu. 

 Výpočet pro rok 2021

 1/10 z částky 35 440,460 Kč činí 3 544,046 Kč, po zaokrouhlení na celou pětisetkorunu dolů činí 3 500 Kč. 

V souvislosti se zvýšením rozhodného příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění je vhodné upozornit na 
zánik pojištění u některých zaměstnanců, kteří byli účastni nemocenského pojištění v rámci tzv. ostatního zaměstnání  
(viz § 6 odst. 1 ZNP) . Podle § 10 odst. 4 písm. b) ZNP zaniká účast zaměstnance na pojištění podle § 6 dnem předcházejícím 
dni, od kterého dochází ke zvýšení rozhodného příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění.

Příklad č. 1

Zaměstnankyně má uzavřen pracovní poměr se zkráceným pracovním úvazkem a výše mzdy sjednaná v pracovní 
smlouvě činí v r. 2020 částku 3 400 Kč měsíčně. Nedojde-li ke zvýšení sjednané mzdy k 1. 1. 2020 alespoň na 3 500 Kč 
měsíčně, dojde ke změně zaměstnání ostatního na zaměstnání malého rozsahu z důvodu zvýšení rozhodného 
příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění a k zániku účasti zaměstnance na pojištění. Zaměstnavatel 
je povinen takovou skutečnost oznámit OSSZ ukončením ostatního zaměstnání dnem 31. 12. 2020, a to ve lhůtě  
do 8. 1. 2021. 

2

3

4

Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2021
Ing. Růžena Klímová

https://www.codexisuno.cz/ah9?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ah9?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aj5?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aha?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ahb?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ahb?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ahc?lang=cs
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Při výkonu zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání takového 
zaměstnání, v nichž dosáhl částky započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání alespoň ve výši rozhodného příjmu.

Příklad č. 2

Zaměstnanec měl uzavřenou dohodu o pracovní činnosti od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2021 s rozsahem výkonu práce  
v průměru v jednotlivých týdnech 10 hodin týdně a odměnou 100 Kč za hodinu. Protože výkon práce v jednotlivých 
týdnech nebyl pevně určen (vykonával práce podle potřeb zaměstnavatele), jednalo se o zaměstnání malého rozsahu. 
V jednotlivých měsících bylo zúčtováno:

Období – měsíc
Zúčtovaný 

příjem
Účast 
na NP

Poznámka

10/2020 2 900 Kč Ne Rozhodný příjem 3 000 Kč

11/2020 3 000 Kč Ano Rozhodný příjem 3 000 Kč

12/2020 3 400 Kč Ano Rozhodný příjem 3 000 Kč

1/2021 3 400 Kč Ne Rozhodný příjem 3 500 Kč

2/2021 3 600 Kč Ano Rozhodný příjem 3 500 Kč

3/2021 3 000 Kč Ano
Příjem zúčtovaný po skončení ZMR se považuje za příjem zúčtovaný  
do kalendářního měsíce, v němž zaměstnání skončilo.

4/2021  700 Kč Ano Pojistné se odvede zpětně z částky 3 700 Kč (3 000 + 700).

Maximální vyměřovací základ

Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení podle § 15a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, činí 48násobek průměrné mzdy.

Pro rok 2021 činí maximální vyměřovací základ ................................................................................................ 35 441 x 48 = 1 701 168 Kč

Rok 2020 2021

Maximální vyměřovací základ 1 672 080 Kč 1 701 168 Kč

Minimální a maximální hranice u OSVČ v roce 2020 a 2021

Rok 2020 2021

Daňový základ u OSVČ vedlejší, který založí povinnou účast na důchodovém pojištění 83 603 Kč 85 058 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ u OSVČ
Hlavní

Vedlejší

8 709 Kč

3 484 Kč

8 861 Kč

3 545 Kč

Minimální záloha pojistného u OSVČ
Hlavní

Vedlejší

2 544 Kč

1 018 Kč

2 588 Kč

1 036 Kč

Maximální měsíční vyměřovací základ u OSVČ
Hlavní

Vedlejší
Nestanoví se Nestanoví se

Maximální měsíční záloha u OSVČ 
Hlavní

Vedlejší
Nestanoví se Nestanoví se

Minimální pojistné na nemocenské pojištění 126 Kč 147 Kč

Účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná a podmínky pro vznik účasti jsou uvedeny v ustanovení § 13 ZNP.

Zákonem č. 259/2017 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, došlo od 1. 1. 2019 
k podstatným změnám v placení záloh na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění. Cílem bylo omezit 
penalizaci pojištěných osob, které neuhradily pojistné ve stanovené lhůtě. 

5

6

Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2021
Ing. Růžena Klímová

https://www.codexisuno.cz/ahd?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ahd?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ahd?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ahe?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-259-2017-kterym-se-meni-zakon-c-589-1992-sb-o-pojistnem-na-socialni-zabezpeceni-a-prispevku-na-statni-politiku-zamestnanosti-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-1698-x.html
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SLEDUJTE 
PLÁN AKCÍ 

NA ÚČETNÍM 
PORTÁLU

www.ucetni-portal.cz/plan-akci/

Došlo také k odstranění nadbytečné byrokracie a od roku 2019 se nestanoví maximální výše měsíčního vyměřovacího 
základu pro platbu záloh. OSVČ může zaplatit zálohu v jakékoliv výši při dodržení pro ni stanovené minimální výše záloh. 
Částky, které převyšují předpis záloh na pojistné, jsou považovány za platby do budoucna, nejdéle do prosince daného 
roku. OSVČ si tedy může platit zálohy na pojistné do budoucna a tuto skutečnost již nemusí OSSZ dopředu oznamovat.  
Další podstatné změny v placení záloh na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění jsou zveřejněny na 
webových stránkách ČSSZ. 

Dobrovolné důchodové pojištění

Minimální vyměřovací základ v r. 2021 pro dobrovolné důchodové pojištění činí 8 861 Kč.
Pojistné činí .............................................................................................................................................................................8 861 x 28 % = 2 482 Kč.

Solidární zvýšení zálohy daně

V dosud neschválených změnách pro rok 2021 týkajících se zákona o daních z příjmů se navrhuje odstranění brutace  
a zavedení dvou sazeb zdanění, a to 15 % a 23 %. Pokud by ke schválení této změny nedošlo, činilo by solidární zvýšení zálohy 
daně 7 % z rozdílu zdanitelného příjmu a částky 141 764 Kč v kalendářním měsíci (4 x 35 441 = 141 764 Kč).

Zdravotní pojištění 

Minimální výše pojistného na zdravotní pojištění u OSVČ hlavní  ..............35 441 : 2 x 13,5 % = 2 392,27 Kč, zaokr. 2 393 Kč. 
Minimálním vyměřovacím základem pro odvod zdravotního pojištění u zaměstnance je minimální mzda. 

Odpočet u poživatelů invalidních důchodů
Zákonem č. 297/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, se od roku 2020 
zvýšil odpočet (snížení měsíčního vyměřovacího základu) na 7 903 Kč. Tento parametr však platil jen do 31. 5. 2020, neboť  
v souvislosti s krizovými opatřeními v důsledku pandemie se zákonem č. 231/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb.,  
o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zvýšil odpočet od 1. 6. 2020 na částku 11 607 Kč a od 1. 1. 2021 na částku 13 088 Kč. 

O tuto částku se snižuje dosažený měsíční vyměřovací základ u poživatelů invalidních důchodů, kteří jsou zaměstnanci 
zaměstnavatele, který v příslušném kalendářním měsíci zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením 
z celkového přepočteného počtu zaměstnanců. Odpočet je možné uplatnit i u poživatelů invalidních důchodů pracujících  
u inkriminovaného zaměstnavatele na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

7

8

9

Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2021
Ing. Růžena Klímová

https://www.ucetni-portal.cz/plan-akci/
https://www.cssz.cz/web/cz
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-297-2017-sb-ze-dne-16-srpna-2017-ktery-m-se-meni-zakon-c-592-1992-sb-o-pojistnem-na-verejne-zdravotni-pojisteni-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-2259-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-231-2020-sb-ze-dne-29-dubna-2020-kterym-se-me-ni-zakon-592-1992-sb-o-pojistnem-na-verejne-zdravotni-pojisteni-ve-zne-ni-pozdejsich-predpisu-snemovni-tisk-829-0-2028-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-231-2020-sb-ze-dne-29-dubna-2020-kterym-se-me-ni-zakon-592-1992-sb-o-pojistnem-na-verejne-zdravotni-pojisteni-ve-zne-ni-pozdejsich-predpisu-snemovni-tisk-829-0-2028-x.html
https://www.codexisuno.cz/aj6?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aj6?lang=cs
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MZDOVÝ SPECIALISTA
 2020 od 

ONLINE

VEŠKERÉ NOVINKY VE MZDÁCH 2020  |  PRAKTICKÉ RADY, TIPY A SOUVISLOSTI   
VŠE SE ZDROJI V ZÁKONĚ  |  MZDY UCELENĚ V JEDNOM KURZU – OPORA DO  
KAŽDODENNÍ PRAXE  |  KOMPLETNÍ PŘÍKLADY A POSTUPY 

OKAMŽITĚ KE ZHLÉDNUTÍ

KDEKOLIV / KDYKOLIV

• výukové materiály součástí
• MP3 (můžete poslouchat kdekoliv)

• video (můžete zastavovat, můžete 
se vracet zpět)

88
hodin výuky

11
dnů

6
špičkových lektorů

ukázka

 1. DEN   – Mgr. Zdeněk Schmied – Novela zákoníku práce
 2. DEN  –  Ing. Olga Krchovová – Odměňování
 3. DEN   – Ing. Olga Krchovová – Odměňování
 4. DEN   –  Ing. Olga Krchovová – Zdravotní pojištění
 5. DEN   –  Ing. Milan Lošťák – Daň z příjmů ze závislé činnosti
 6. DEN   –  Ing. Olga Krchovová – Praktické příklady
 7. DEN   – Ing. Olga Krchovová – Sociální pojištění 
 8. DEN   – Ing. Pěva Čouková –  Cestovní náhrady, mzdové 

benefity
 9. DEN   –  Ing. Renka Klímová – Exekuce včetně novinek 2020
 10. DEN   –  Ing. Olga Krchovová –  Mzdové výpočty, procvičování  

v praxi, souvislý příklad
 11. DEN   – Ing. Tomáš Stejskal – Důchodové pojištění

Zdenka, mzdová účetní s praxí 9 let

„Nejsem časově vázaná, kdy si to pustím 
– pouštím i v mobilu, když uklízím nebo 

žehlím nebo jedu vlakem. Využívám čas.“

Mája, studentka maturitního ročníku

https://mzdovy-specialista.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=bVSFyZjLL6g&feature=youtu.be
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https://www.ucetni-portal.cz/online-balicky/

JIŽ V NABÍDCE

MZDOVÉ ONLINE SEMINÁŘE

Záznam k dispozici tzv. „navždy“.

»  MZDOVÁ ŠESTKA PRO ZAČÁTEČNÍKY

PŘIPRAVUJEME 1. Daň z příjmů Růžena Klímová 11. 3. 2021

PŘIPRAVUJEME 2. Zdravotní pojištění, sociální pojištěnÍ Růžena Klímová 12. 3. 2021

PŘIPRAVUJEME 3. Nemocenské pojištění Růžena Klímová 15. 3. 2021

PŘIPRAVUJEME 4. Personální agenda, pracovní doba podle zákoníku Růžena Klímová 16. 3. 2021

PŘIPRAVUJEME 5. Pracovní právo pro mzdové účetní, dovolená v hodinách Růžena Klímová 23. 3. 2021

PŘIPRAVUJEME 6. Důchodové pojištění, ELDP Jana Dorčáková 24. 3. 2021

»  BALÍČEK Č. 3 – MZDOVÝ

JIŽ PROBĚHLO, 
ZÁZNAM 

K DISPOZICI

1. Odměňování aktuálně od 1.1.2021, zrušení superhrubé 
mzdy, úprava dovolené po novele zákoníku práce Olga Krchovová 9. 10. 2020

2. Nemocenské pojištění, parametrické změny, aktuální 
informace Olga Krchovová 30. 10. 2020

3. Novela zákoníku práce Jaroslav Stránský 3. 11. 2020

4. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot Růžena Klímová 7. 11. 2020

5. Daňové novinky pro závislou činnost ke dni konání 2020-
2021 Milan Lošťák 18. 11. 2020

6. Kurzarbeit, návaznost na Antivirové programy, změny ve 
zdravotním pojištění Olga Krchovová 20. 11. 2020

»  MIMOŘÁDNÝ ONLINE SEMINÁŘ – MZDOVÉ AKTUALITY 2021 (Olga Krchovová, 3. 12. 2020)

https://www.ucetni-portal.cz/online-balicky/
https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-sestka-pro-zacatecniky-70-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/balicek-c-3-mzdovy-set-6-online-seminaru-18-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradny-online-seminar-mzdove-aktuality-2021-63-S.html
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1 h 37 min

Mzdové aktuality 2021

Olga Krchovová
Pěva Čouková

3. 12. 2020

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD
WEBINÁŘ

Mzdové aktuality právě teď 

Olga Krchovová
Pěva Čouková

19. 11. 2020

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD
WEBINÁŘ

1 h 37 min

Parametrické změny a zrušení  
superhrubé mzdy od 1. 1. 2021

Olga Krchovová
Pěva Čouková

8. 10. 2020

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD
WEBINÁŘ

1 h 25 min

Novinky s Pěvou – listopad 2020

Pěva Čouková

26. 11. 2020

DÁRKEM PRO VŠECHNY
WEBINÁŘ

1 h 54 min

Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?
Sledujte videa na Účetním Portálu a naše pozvánky.

Záznam na věky pro členy GOLD Účetního Portálu.

https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-mzdove-aktuality-2021-ctvrtek-3-12-2020-19-00-205-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-mzdove-aktuality-prave-ted-19-11-2020-19-00-203-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-parametricke-zmeny-a-zruseni-superhrube-mzdy-od-01-01-2021-08-10-2020-19-00-197-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-novinky-s-pevou-listopad-2020-ctvrtek-26-11-2020-19-00-204-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/

