
Minimální mzda – paušální daň – daňový balíček 2021 

Od 1.1.2021 dochází ke zvýšení minimální mzdy na 15.200 Kč – dnešní informace upozorňuje na 

některé souvislosti tohoto zvýšení. 

Včera Senát projednal paušální daň od 1.1.2021. Senát plně podpořil úpravu paušální daně v podobě 

schválené Poslaneckou sněmovnou přibližně před měsícem. Součástí komplexu změn souvisejících se 

zavedením paušální daně je však také změna zákona o rozpočtovém určení daní, kterou Senát chce 

vyřešit lépe a proto v této věci přijal pozměňovací návrh. Pozměňovací návrh Senátu, který plně 

podporuje i ministryně financí, nic nemění na vlastní úpravě paušální daně a zavedení paušální daně 

od roku 2021 je již prakticky jisté. 

Předpokladem pro uplatnění paušální daně za rok 2021 je oznámení OSVČ o vstupu do paušálního 

režimu nejpozději do 10.1.2021 - po uplynutí této lhůty již nebude možné za rok 2021 paušální daň 

uplatnit. Paušální daň může přinést značnou úsporu administrativy a v některých případech může 

přinést i poměrně značnou úsporu na celkových odvodech – nejen na dani z příjmů fyzických osob, ale 

i na odvodech pojistného. Na druhou stranu uplatnění paušálního režimu má i značná rizika. Podrobně 

se paušální dani věnuje záznam webináře „Paušální daň“ v délce cca 2,5 hod. 

Prodloužení nouzového stavu do 12.12.2020 automaticky prodlužuje období pro nárok na 

kompenzační bonus do 13.12.2020. Kdo o bonus požádal pro období do 21.11., bude moci nyní 

požádat o bonus za dalších 22 dnů. Kdo o bonus ještě nepožádal, bude moci rovnou o bonus požádat 

až za období do 13.12.2020. Při zakoupení jakéhokoliv webináře (tedy i webináře „Paušální daň“) 

získáte navíc zdarma záznam webináře „Bonus pro společníky SRO – základy“. 

Dnes v noci poslanci schválil daňový balíček 2021, a to včetně stravenkového paušálu, urychlení 

odpisů dlouhodobého majetku a zrušení superhrubé mzdy ve variantě poslance Babiše, tj. se sazbou 

daně z příjmů fyzických osob 15 % do základu daně 1.701.168 Kč (48násobek průměrné mzdy pro rok 

2021, kterému odpovídá měsíčně čtyřnásobek průměrné mzdy 141.764 Kč) a sazbou 23 % nad tento 

daňový základ. Daňový balíček 2021 je jedním z témat webináře „Změny v daních 2020/2021“. Záznam 

z tohoto webináře ze dne 19.11.2020 můžete mít dostupný ihned po jeho úhradě, on-line můžete tento 

webinář sledovat již 26.11. a dále 2., 7., 14. a 17.12.2020. 

Podrobně se změnám v daních z příjmů obsažených v daňovém balíčku 2021 věnuje záznam webináře 

„Daně z příjmů 2020/2021“ ze dne 13.11.2020 a oblasti dlouhodobého majetku z pohledu DPH, kde je 

reagováno na zvýšení hodnotové hranice pro hmotný majetek a jeho technické zhodnocení na 80 tis. 

Kč a na zrušení kategorie nehmotného majetku dle § 32a zákona o daních z příjmů, se věnuje záznam 

webináře „DPH 2020/2021“ ze dne 12.11.2020. Záznamy těchto webinářů jsou dostupné ihned po 

jejich úhradě. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.behounek.eu/webinar-pausalni-dan/
https://www.behounek.eu/webinar-bonus-sro-podzim/
https://www.behounek.eu/prednaska-zmeny-v-danich/
https://www.behounek.eu/dane-z-prijmu/
https://www.behounek.eu/prednaska-dph/


Minimální mzda od 1.1.2021 

Minimální mzda se od 1.1.2021 zvyšuje z letošních 14.600 Kč na 15.200 Kč a odpovídajícím způsobem 

se zvyšují i částky zaručené mzdy. Zaručená mzda může od 1.1.2021 činit až 30 400 Kč. Např. pro 3. 

kategorií prací, kam patří např. číšník či holič/kadeřník, zaručená mzda vzroste z letošních 17.800 Kč na 

18.500 Kč. O zvýšení minimální a zaručené mzdy informovalo MPSV dne 16.11.2020. 

Od výše minimální mzdy se odvozuje např. platba pojistného na zdravotní pojištění u osob bez 

zdanitelných příjmů (OBZP), která v roce 2020 činila 1.971 Kč a od 1.1.2021 se zvyšuje na 2.052 Kč. 

Zvýšení minimální mzdy má tyto dopady do daní z příjmů: 

• školkovné pro rok 2020 činí až 14.600 Kč na jedno dítě, za rok 2021 jej bude možné uplatnit až 

v částce 15.200 Kč na jedno dítě 

• hranice příjmů, které musí být dosaženy pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě dle § 35c 

ZDP – nutnost dosáhnout příjmy podle § 6 nebo § 7 ZDP (od zdaňovacího období roku 2018 se již 

nezohleďnují příjmy z kapitálového majetku podle § 8 nebo z nájmu podle § 9) alespoň ve výši 

šestinásobku minimální mzdy -  tedy alespoň ve výši 87.600 Kč pro rok 2020 resp. 91.200 Kč pro 

rok 2021 

• podmínka pro nárok na měsíční daňový bonus dle § 35d ZDP – dosažení v daném měsíci příjmů 

od zaměstnavatele alespoň ve výši poloviny minimální mzda (v roce 2021 tedy příjmů 7.600 Kč, 

za rok 2020 to je 7.300 Kč) 

• zvýšení hranice pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (ročně osvobozena částka do 

36násobku minimální mzdy) se běžných důchodů příliš netýká – osvobozen je roční důchod do 

výše 525.600 Kč za rok 2020 resp. za rok 2021 do výše 547.200 Kč (odpovídá pravidelnému 

měsíčnímu důchodu 45.600 Kč). 

 

VSTUP NA KALENDÁŘ WEBINÁŘŮ A PŘEDNÁŠEK 

VSTUP NA SEZNAM KOMENTÁŘŮ A ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK 

MOŽNOST DOBROVOLNÉ ÚHRADY ZA POSKYTOVANÉ INFORMACE    

 

 

Pěkné dny přejí        Ingrid a Pavel Běhounkovi 

         20.11.2020 

Sledujte náš WEB       FACEBOOK O DANÍCH 

 

 

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/minimalni-mzda-v-pristim-roce-vzroste-na-15-200-kc
https://www.behounek.eu/katalog/#kalendar
http://www.behounek.eu/podrobne-komentare/
https://www.behounek.eu/uhrada-za-poskytovane-informace/
http://www.behounek.eu/
https://www.facebook.com/webodanich

