
Průměrná mzda 2021 a zrušení daně z nabytí nemovitých věcí 

Dnes vychází ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 381/2020 Sb. s údaji rozhodnými pro určení průměrné 

mzdy pro příští rok a také zákon č. 386/2020 Sb., kterým se ruší daň z nabytí nemovitých věcí a 

novelizuje zákon o daních z příjmů (prodloužení časového testu pro osvobození od daně z příjmů 

fyzických osob z 5 na 10 let a snížení maximálního ročního odpočtu úroků z hypoték z 300 na 150 tis. 

Kč). 

Zrušení daně z nabytí a doprovodným změnám zákona o daních z příjmů jsme se věnovali v minulé 

informaci, ale i v poslední epizodě podcastu O daních. Protože zrušení daně z nabytí je účinné od zítřka, 

tak již s účinností od 26.9.2020 lze žádat o vratku daně, která byla uhrazena a která je nyní zrušena. 

Kdo zrušenou daň neuhradil, tak se o ni již nebude muset nijak starat. 

V této informaci se zaměříme na průměrnou mzdu a další parametry, které pro příští rok 2021 vyplývají 

z nařízení 381/2020 Sb. obsahujícího především výši všeobecného vyměřovacího základu a výši 

přepočítacího koeficientu. 

Telegraficky upozorňujeme, že podle tiskové zprávy MF by mohla vláda dnes rozhodnout o tzv. 

kurzarbeitu. 

Průměrná mzda 

Průměrná mzda pro rok 2021 bude činit 35.441 Kč jako součin všeobecného vyměřovacího základu 

34.766 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0194. 

Průměrná mzda ovlivňuje řadu údajů – např. rozhodný měsíční příjem pro účast zaměstnanců na 

nemocenském pojištění 3.000 Kč (platí v roce 2020 a platil i v roce 2019) se od 1.1.2021 zvýší na 3.500 

Kč. 

48násobek průměrné mzdy (letos 1.672.080 Kč, pro rok 2021 půjde o částku 1.701.168 Kč) je např. pro 

letošní rok hranicí pro solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob. V případě zrušení superhrubé 

mzdy (viz např. tisková zpráva MF z 14.9.2020) by se mohlo příští rok jednat o hranici pro sazbu daně 

z příjmů fyzických osob 23 %. 

Minimální výše záloh OSVČ na zdravotní pojištění od příštího roku stoupne z dnešních 2.352 Kč na 

2.393 Kč a minimální výše záloh OSVČ s hlavní činností na důchodové pojištění stoupne z letošních 

2.544 Kč na 2.588 Kč. 

V souvislosti s přerušením povinnosti hradit zálohy OSVČ na zdravotní pojištění za měsíce březen až 

září 2020 připomínáme, že za měsíc září je nutné již zálohy opět hradit. Zářijová záloha na důchodové 

pojištění je splatná v průběhu září, na zdravotní pojištění do 8.10.2020. Pochopitelně je možné, že 

OSVČ může mít zálohy předplacené, nicméně lze doporučit prověření aktuálního stavu úhrady záloh 

ve vztahu k podaným přehledům o příjmech a výdajích za loňský rok a doplatku popř. přeplatku 

pojistného za rok 2019 – je totiž možné, že „předplacené zálohy“ byly použity na úhradu doplatku 

pojistného za loňský rok a nejedná se tak již o předplacené zálohy. 

Pro příští rok vláda navrhuje zavedení paušální daně – pokud by byla paušální daň pro rok 2021 

zavedena v navržené podobě, tak by to znamenalo, že OSVČ by např. místo nulové daně z příjmů 

fyzických osob a minimálních záloh na pojistné (2.393 + 2.588 Kč) platila měsíčně paušální částku vyšší 

o 488 Kč – paušální měsíční platba by zahrnovala daň z příjmů fyzických osob 100 Kč, platbu 

zdravotního pojištění 2.393 Kč a důchodového pojištění 2.976 Kč (částka 2.588 Kč navýšená o 15 %, 

tedy o 388 Kč). 

https://www.sbirka.com/nove/?v=predpisy
https://cdn-smartemailing.cz/6262/media/info-09-2020-dan-z-nabyti.pdf
https://www.behounek.eu/podcast/
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/koalice-se-shodla-na-podobe-kurzarbeitu-39519
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/zruseni-superhrube-mzdy-prinese-danovou-39419


  

 

Nabídka přednášek podzim/zima 2020/2021 

Z důvodu dostatečných rozestupů mezi účastníky jsme výrazně snížili kapacitu sálů! 

SRO 2021 – Praha 3.11.2020. Běžné daňové problémy SRO vč. platných změn zákona o obchodních 

korporacích od 1.1.2021 

DPH 2020/2021 – Praha 12.11.2020. Aktuální problémy roku 2020 (např. dopady změn sazeb DPH a 

změny od 1.9.2020 u dodání zboží mezi členskými státy EU) a platné či chystané změny pro rok 2021 

(např. změny v uplatnění DPH u nájmu od 1.1.2021 či změny v zasílání zboží)  

Daně z příjmů 2020/2021 – Praha 13.11.2020. Aktuální problémy roku 2020 (např. dopady covidových 

opatření, zpětné uplatnění daňové ztráty) a platné či chystané změny (např. prodloužení časového 

testu pro prodej nemovitostí, stravenkový paušál od roku 2021, změny v odpisování již pro rok 2020). 

Aktuální problémy v účetnictví. 

Změny v daních 2020/2021 – Praha 26.11. a 17.12.2020, Ostrava 30.11.2020, Brno 2.12.2020, Plzeň 

14.12.2020, Zlín 13.1.2021. Přehled hlavních změn nejen v daních z příjmů a DPH, ale i v daňovém řádu, 

dani silniční, dani z nemovitých věcí atd. 

DPH a Daně z příjmů 2020/2021 – Brno 7.1.2021. Aktuální problémy a novinky v DPH a daních z příjmů. 
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