
Průměrná mzda pro rok 2018 a některé novinky ve zdanění mezd 

V poslední informaci z 5.10.2017 jsme Vás informovali o uzavření příspěvku koordinačního výboru 

k některým otázkám ke zdanění podílu na zisku vypláceného společníkům s.r.o. resp. akcionářům a.s. 

a o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, podle kterého pro daňovou uznatelnost nákladů na 

prodané zboží nepostačuje prokázání vynaložení tohoto nákladu, ale i prokázání konkrétního 

dodavatele. Tato informace reaguje na údaje o všeobecném vyměřovacím základu a o přepočítacím 

koeficientu, které se použijí od 1.1.2018 a byly dnes vyhlášeny ve Sbírce zákonů – tyto údaje slouží 

především pro výpočet důchodů, které budou přiznávány v příštím roce, ale např. i pro hranici 

stanovené pro solidární zvýšení daně či strop vyměřovacího základu pro pojistné na sociální 

zabezpečení. 

V letošním roce došlo k řadě změn, které se týkají přímo či nepřímo zdanění mezd - podrobně se 

s danou problematikou (včetně několika důležitých novelizací zákona o nemocenském pojištění) 

můžete seznámit na přednášce ZDANĚNÍ MEZD - ZMĚNY 2017/2018, kterou pořádáme v Brně 

4.12.2017, v Praze 8.1.2018 a v Plzni 22.1.2018. Stručně je některým změnám ve zdanění mezd 

věnována pozornost v této informaci. 

Všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient pro rok 2018 
Nařízení vlády č. 343/2017 Sb., které dnes vyšlo ve Sbírce zákonů, stanovuje: 

• všeobecný vyměřovací základ…28.250 Kč 

• přepočítací koeficient…1,0612 

Z uvedených údajů vychází pro rok 2018: 

• průměrná mzda…29.979 Kč 

• 4násobek průměrné mzdy…119.916 Kč (částka příjmu rozhodná pro solidární zvýšení daně u 

zálohy) 

• 48násobek průměrné mzdy… 1.438.992 Kč (částka příjmu rozhodná pro solidární zvýšení daně a 

zároveň strop vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení) 

• měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a tím i na důchodovém 

pojištění…2.500 Kč 

• minimální záloha OSVČ na pojistné…2.189 Kč na důchodové pojištění (u osob podnikajících v roce 

2017 se uplatní počínaje měsícem podání přehledu za rok 2017) a 2.024 Kč na zdravotní pojištění 

(uplatní se od 1.1.2018) 

Další odvozené údaje naleznete ZDE. 

Zdanění mezd 
Od roku 2017 byla zvýšena částka příspěvku zaměstnavatele na penzijní produkty až na 50 tis. Kč 

ročně pro jednoho zaměstnance od jednoho zaměstnavatele – v této souvislosti se při „daňových 

optimalizacích“ často zapomíná na daňové důsledky ukončení příslušné smlouvy. Daňové důsledky 

má nejen předčasné ukončení smlouvy, ale např. i při „řádném“ ukončení smlouvy o doplňkovém 

penzijním spoření formou jednorázové výplaty jsou příspěvky zaměstnavatele a úroky z těchto 

příspěvků zdaněny. Zdanění různých forem výplat z penzijních produktů (penzijní připojištění se 

státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření, soukromé životní pojištění) bude jedním z témat 

přednášky ZDANĚNÍ MEZD - ZMĚNY 2017/2018. 

Od ledna 2018 se zvyšuje daňové zvýhodnění na prvé dítě ze současných 13.404 Kč (1.117 Kč 

měsíčně) na 15.204 Kč (1.267 Kč měsíčně), tj. o 150 Kč měsíčně. Částky daňového zvýhodnění na další 

děti zůstávají pro rok 2018 na úrovni roku 2017 (ve výši stanovené od 1.7.2017 daňovým balíčkem č. 

170/2017 Sb.). 

http://files.behounek.webnode.cz/200000613-a7715a86af/info_10_2017.pdf
http://www.behounek.eu/products/zdaneni-mezd-2017-2018/
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V roce 2018 se bude uplatňovat srážková daň z dohod o provedení práce stejným způsobem jako 

v letošním roce (příjem do 10 tis. Kč včetně, není-li podepsáno prohlášení k dani). Nově se však bude 

uplatňovat srážková daň i u dalších příjmů (např. u dohod o pracovní činnosti); podmínkou (kromě 

nepodepsaného prohlášení k dani) bude, že úhrn všech příjmů ze závislé činnosti od jednoho 

zaměstnavatele v jednom měsíci nepřesáhne 2.500 Kč. 

Prohlášení k dani budou moci zaměstnanci u svých zaměstnavatelů od roku 2018 učinit i 

elektronicky. Vedle elektronického formuláře bude vydán i nový tiskopis prohlášení k dani vzor 26. 

Zaměstnanecké benefity 
Od roku 2018 je novelizováno ustanovení pro plnění poskytovaná zaměstnavateli nepeněžně 
z nedaňových nákladů, která jsou u zaměstnanců osvobozena od daně (§ 6 odst. 9 písm. d) zákona o 
daních z příjmů). V uvedeném ustanovení dochází s použitím od roku 2018 ke dvěma změnám: 

• namísto nepeněžního plnění ve formě „použití zdravotnických zařízení“ půjde o: 

➢ pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od 

zdravotnických zařízení  

➢ pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis 

• výčet nepeněžních plnění bude rozšířen o „příspěvek“ na tištěné knihy. 

Od roku 2018 tak budou od daně osvobozeny např. „poukázky“ opravňující zaměstnance k odběru 

tištěných knih. Nově formulované osvobození pro nepeněžní plnění ve formě použití zdravotnických 

zařízení např. potvrzuje, že se může jednat nejen o pobyt v lázních, ale např. i o poukázku do lékárny 

na vitamínové prostředky. Pořízením zdravotnických prostředků na lékařský předpis může podle 

důvodové zprávy být např. pořízení dioptrických brýlí v optice na lékařský předpis.  

Možnost nepeněžního plnění ve formě služeb zdravotního apod. charakteru může zahrnovat 
poměrně širokou škálu služeb a může se jednat např. i o službu poskytovanou protialkoholní 
záchytnou stanicí. V nabídce jednoho z mnoha zdravotnických zařízení lze nalézt např. tyto zdravotní 
služby: 
chirurgické zákroky od plastiky obličeje, plastiky nosu, plastiky uší, plastiky prsů, plastiky břicha, 

modelaci genitálů. Nabízí kvalitní prsní implantáty, zvětšování i zmenšování poprsí, modelace prsou, 

plastické úpravy genitálu, liposukce problémových partií, plastické úpravy břicha, lifting obličeje, 

modelace očních víček, korekce nosu, modelace odstátých ušních boltců. 

Inspiraci k zaměstnaneckým benefitům ve formě zdravotních služeb poskytovaných zdravotnickými 
zařízeními můžete nalézt např. ZDE. 
 

Nabídka přednášek a komentářů 
Na následující období jsme pro Vás připravili tyto přednášky: 

• DPH 2017/2018 - PROBLÉMY BĚŽNÉ PRAXE. Praha 20.10.2017. Přednášku s aktualizovaným 

obsahem budeme opakovat na jaře (pravděpodobně v dubnu), a to nejen v Praze, ale i v Brně. 

• ZMĚNY V DANÍCH 2017/2018. Praha 27.11.2017, 19.12.2017 a 15.1.2018. Plzeň 11.12.2017.     

Zlín 12.1.2018. Brno 18.1.2018. 

• DANĚ Z PŘÍJMŮ - ZMĚNY 2017/2018. Praha 6.11.2017 a 8.12.2017. Brno 14.11.2017. 

• ZDANĚNÍ MEZD - ZMĚNY 2017/2018. Brno 4.12.2017. Praha 8.1.2018. Plzeň 22.1.2018. 

• OSVČ - DAŇOVÉ ZMĚNY 2017/2018. Praha 15.12.2017 a 27.2.2018. Zlín 12.2.2017.                    

Brno 14.2.2017. 

 

 

 

http://www.pobavime.cz/wp-content/uploads/zvetseni-prsou1.jpg
http://www.behounek.eu/products/dph-2017-2018
http://www.behounek.eu/products/zmeny-v-danich-2017-2018
http://www.behounek.eu/products/dane-z-prijmu-2017-2018/
http://www.behounek.eu/products/zdaneni-mezd-2017-2018/
http://www.behounek.eu/products/osvc-danove-zmeny-2017-2018/


Z nabídky komentářů: 

• ROZDĚLOVÁNÍ A ZDAŇOVÁNÍ ZISKU V SRO – Podrobný komentář pro roky 2017/2018 s příklady a 

vzorem valné hromady / rozhodnutí jediného společníka 

• „Daňový balíček 2017 – přehled změn DPH“- přehled změn zákona o DPH a doplňkové materiály 

(např. úplné znění měněných ustanovení zákona o DPH + uspořádaná důvodová zpráva) za 99 Kč 

+ dph. Obsahuje i výklad slovenské FS k upltnění DPH u združenia bez právnej subjektivity podle 

slovenského zákona o DPH od 1.1.1014. 

• „ DPH u dodání zboží v EU u řetězových dodávek“ - zásada přiřazení této jediné přepravy 

k jednomu konkrétnímu obchodu z řady navazujících obchodů. Judikatura Soudního dvora EU 

k této problematice včetně rozsudku ve věci Toridas z července 2017. Příklady 
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