
Průměrná mzda 2020 

Dnes pod č. 260/2019 Sb.  byly ve Sbírce zákonů vyhlášeny údaje o průměrné mzdě pro rok 2020. Tato 

informace upozorňuje na některé praktické dopady těchto údajů. 

Přehledně se s novinkami pro rok 2020 můžete seznámit na přednášce Změny v daních 2019/2020, 

kterou pořádáme v Ostravě (15.11.2019), Hradci Králové (27.11.2019), Praze (29.11.2019 – termín je 

již obsazen, 17.12.2019, 29.1. a 11.2.2020), Brně (5.12.2019), Plzni (10.12.2019) a Zlíně (14. a 

15.1.2020). 

Výše průměrné mzdy 
Nařízení vlády č. 260/2019 Sb. s účinností od 1.1.2020 stanovuje tyto údaje potřebné pro stanovení 
průměrné mzdy: 

• všeobecný vyměřovací základ v částce 32.510 Kč 

• přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení ve výši 1,0715. 

Průměrná mzda pro rok 2020 tak činí 34.835 Kč. 

Údaje odvozené od průměrné mzdy 
Od průměrné mzdy je odvozena celá řada parametrů, např.: 

• hranice pro uplatnění solidárního zvýšení daně bude za rok 2020 činit 1.672.080 Kč (pro účely 
daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 je rozhodující částka 1.569.552 Kč) 

• rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění zůstává pro rok 2020 na úrovni částky 3.000 
Kč měsíčně 

• minimální výše zálohy na sociální pojištění pro OSVČ s hlavní činností se pro rok 2020 (počínaje 
měsícem podání přehledu za rok 2019) zvyšuje na 2.544 Kč (v letošním roce činí 2.388 Kč) 

• minimální výše zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ se od 1.1.2020 zvyšuje na 2.352 Kč (z 
letošních 2.208 Kč). 

Průměrná mzda ovlivňuje také redukční hranice pro stanovení výpočtového základu pro výpočet 
důchodu, tyto redukční hranice jsou stanoveny přímo nařízením 260/2019 Sb. v částkách: 

• 1. redukční hranice pro rok 2020 činí 15.328 Kč (pro rok 2019 se jedná o částku 14.388 Kč); 

zjednodušeně lze říci, že poměr odvodu pojistného na důchodové zabezpečení a výše důchodu je 

u hrubé mzdy (u OSVČ u vyměřovacího základu pro pojistné) nepřesahující tuto 1. redukční 

hranici nejvýhodnější 

• 2. redukční hranice pro rok 2020 činí 139.340 Kč (pro rok 2019 se jedná o částku 130.796 Kč); 

zjednodušení platí, že odvod pojistného na důchodové zabezpečení lineárně roste až do 

dosažení „výdělku“ (hrubá mzda, u OSVČ vyměřovací základ pro pojistné) nepřesahujícího tuto 2. 

redukční hranici, avšak při výpočtu důchodu se „výdělek“ výrazně redukuje (započítává se pouze 

26 % „výdělku“). 

 

 

 

 

 

 

 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
https://www.behounek.eu/prednaska-zmeny-v-danich/


Nabídka přednášek a komentářů 
Daně z příjmů 2019/2020 – Praha 17.10.2019 a 10.3.2020, Brno 8.1.2020. Přednáška bude zaměřena 

na změny a novinky, které se promítnou do daňového přiznání fyzických resp. právnických osob za 

rok 2019, a na změny a novinky od roku 2020. Přednáška bude věnována také aktuálním problémům 

jako je např. obvyklá (referenční) ceny při obchodech mezi spojenými osobami nebo při prodeji zásob 

při změně právní formy podnikání na sro (za pořizovací cenu, s přirážkou či slevou k pořizovací ceně). 

SRO 2019/2020 – Praha 11.11.2019. Přednáška bude zaměřena na aktuální změny a novinky včetně 

změn od roku 2020 (např. novelou zákona o obchodních korporacích od 1.1.2020, jejíž třetí čtení je 

navrženo na program schůze Poslanecké sněmovny, která bude zahájena 15.10.2019). Dále bude 

pozornost věnována např. daňovým souvislostem rozdělování zisku, výpůjčkám mezi společníky a 

společností (v případě úročených výpůjček bude pozornost věnována stanovení obvyklého úroku 

podle nejnovější judikatury roku 2019) či ukončení účasti společníka ve společnosti (např. otázka 

převodu podílu na společnosti na jinou osobu). 

Změny v daních 2019/2020 – Ostrava 15.11.2019, Hradec Králové 27.11.2019, Praha 29.11.2019 – 

termín je již obsazen, 17.12.2019, 29.1. a 11.2.2020, Brno 5.12.2019, Zlín 14. a 15.1.2020. Přehled 

nejdůležitějších změn a novinek pro běžnou daňovou a účetní praxi. 

DPH 2019/2020 – Praha 12.12.2019 a 20.1.2020, Brno 9.1.2020. Změny u dodávek zboží od 1.1.2020, 

změny sazeb (např. snížení sazby u dodání tepla od 1.1.2020 včetně vyúčtování záloh přijatých v roce 

2019 a zdaněných 15% sazbou DPH). Další změny v DPH – např. zavedení všeobecného systému 

reverse charge. Vybrané problémy novely od 1.4.2019 včetně změn, které bude nutné promítnout 

v daňovém přiznání za prosinec či za 4. čtvrtletí roku 2019.  

Opravné daňové doklady od 1.4.2019 - komentář se na 10 stranách věnuje praktickým příkladům 

oprav základu daně podle § 42 ZDPH (daň byla původně přiznána správně a opravným daňovým 

dokladem se reaguje na následnou změnu okolností - např. na dodatečné snížení ceny) a oprav výše 

daně podle § 43 (v tomto případě se jedná o opravy chyb, kdy byl daňový doklad vystaven a vykázán 

chybně), a to se zamřením na změny od 1.4.2019. Komentář je zdarma součástí zvukové nahrávky 

přednášky Novela DPH a daní z příjmů 2019. 

Rozdělování a zdaňování zisku v sro – aktualizovaný komentář v pdf vč. nové judikatury 2019 

Režim přenesení daňové povinnosti v roce 2019 – komentář v pdf aktualizovaný na podmínky roku 2019 

včetně změn, které obsahuje daňový balíček 2019. 
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