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Zvýšení minimální mzdy 

Od 1.1.2021 se zvyšuje minimální mzda na z 14 600 Kč na 15 200 Kč 

Daňové zvýhodnění na děti pro rok 2021 

(nemění se, je stejné jako v roce 2020) 

První Dítě 1267 korun měsíčně (15204 ročně) 

Druhé dítě 1617 Kč měsíčně (19404 ročně) 

Třetí a každé další dítě 2017 Kč měsíčně (24204 ročně)  

Maximální vyměřovací základ pojistného 

Maximální VZ sociálního pojistného se zvýší z částky 1 672 080  Kč na  1 701 168 Kč 

Redukční hranice pro výpočet nemocenské 

První redukční hranice se zvýší z částky   1162 Kč na 1182 Kč 

Druhá redukční hranice se zvýší z částky 1742 Kč na  1773 Kč 

Třetí redukční hranice se zvýší z částky   3484 Kč na  3545 Kč 

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za pracovní neschopnost 

Stanoví se z redukčních hranic pro nemocenské dávky vynásobením koeficientem 0,175 a 

zaokrouhlené na celé haléře. 

 

První redukční hranice se zvýší z částky    203,35  Kč na 206,85 Kč 

Druhá redukční hranice se zvýší z částky   304,85 Kč na  310,28 Kč 

Třetí redukční hranice se zvýší z částky     609,70 Kč na  620,38 Kč 

Oznámení zaměstnanců ZPS 

Výše průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí roku 2020 činí 34 611,- Kč. 

Odvod do státního rozpočtu za jednoho přepočteného zaměstnance činí ročně 2,5 násobek této 

částky, tj. 86 527,5- Kč. 

Přepočet odebraných výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek se provede podle § 18 

vyhl. č. 518/2004 Sb. tak, že se cena všech skutečně zaplacených výrobků nebo služeb nebo 

zadaných zakázek (vše bez DPH) vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním 

hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí roku 2020 tj. částkou 242 277,- Kč. 

Exekuce –úprava normativních nákladů na bydlení 

Částka životní minimum pro rok 2021 zůstává nezměněna 3 860,- Kč. 

Částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2021 se zvyšuje z částky 6502 na částku 

6637,- Kč.    

Chráněná dílna 

Chráněná dílna – organizace, která zaměstnává více jak 50% osob se zdravotním 

postižením. U takové organizace se bude u pracovníků, kteří pobírají částečný nebo plný 



invalidní důchod, počítat vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění z částky, která 

přesáhne vyměřovací základ osob za které je plátcem pojistného stát. Od 01.01.2021 se 

pojistné odvede pouze z části, která přesáhne 13 088 Kč. (dříve 11 607 Kč) 

Hranice rozhodného příjmu pro zaměstnání malého rozsahu 

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění pro rok 2021 se zvyšuje z původních 

3000 Kč na 3500 Kč měsíčně. Tato částka byla potvrzena Sdělením MPSV číslo 436/2020 

Sb. 

Zrušení solidární daně 

Od 1.1.2021 dochází ke zrušení solidární daně. Doposud používaná 7% solidární daň bude 

nahrazená běžnou sazbou progresívní daně, která bude 23% z částky nad 141 764 hrubé mzdy 

za měsíc. 

Zrušení hranice pro maximální daňový bonus 

Od 1.1.2021 se ruší horní hranice pro uplatňovaný měsíční i roční daňový bonus. (Dříve tato 

hranice byla 5025 kč/měsíc , 60300 kč/rok) 

Daňová sleva na pracovníka 

Od 1.1.2021 se zvyšuje sleva na pracovníka, který podepsal prohlášení poplatníka, na částku 

2320 kč/měsíc  

Zavedení progresívní sazby daně 

Od 1.1.2021 se zavádí výpočet daně odstupňovaný podle dosažené hrubé mzdy následovně 

 

Základ daně Od            Základ daně Do           Sazba daně 

          0         141 764            15 %  

     141 765       neomezeně           23 %  

 

Zrušení superhrubé mzdy jako základu pro výpočet daně 
Od 1.1.2021 se ruší superhrubá mzda a jako základ pro výpočet daně se bude používat 

dosažená hrubá mzda. 

 

Stravenkový paušál 
Stravenkový paušál bude od 1. 1. 2021 představovat nový způsob, jak poskytnout 

zaměstnanci daňově zvýhodněný benefit. Peněžitý příspěvek na stravování bude na straně 

zaměstnance osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a nebude ani vstupovat 

do vyměřovacích základů pro odvod sociálního a zdravotního pojištění. Na straně 

zaměstnavatele bude tento peněžitý výdaj daňově uznatelným výdajem na dosažení, zajištění 

a udržení příjmů. 

Aby se jednalo o daňově a odvodově osvobozený příspěvek na stravování, musí být poskytnut 

na jednu směnu v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. c) zákoníku práce až do výše 

70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem 

při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin (pro rok 2021 se jedná o částku 108 Kč), tedy do výše 

maximálně 75,60 Kč. 

 

Popis jak stravenkový paušál v programu používat 



1. V nastavení parametrů firmy je možné nastavit částku „Stravenkový paušál za jeden den“. 

Pro rok 2021 je maximální částka, pro uznatelný daňový náklad, 75 kč/den 

 
 

2. Skutečně uplatněný stravenkový paušál se eviduje přímo v konkrétní mzdě pracovníka na 

záložce „Stravenky“ Při vložení nového záznamu se uživatel zozhodne jestli bude vkládat 

stravenky, nebo stravenkový paušál. 

 



Pokud se rozhodne pro stravenkový paušál, tak se řádek podbarbí zeleně. Počet dnů za který 

se paušál uplatní je možné následně libovolně upravovat, včetně sazby za jeden den. Po 

uložení se příslušná částka automaticky přenese do mzdy pracovníka 

 

 



 
 

3. Tiskové výstupy týkající se evidence stravenek jsou na původním místě a pokud je uplatněn 

stravenkový paušál, tak je tato informace uvedena v poznámce 

 
 

4. Definice účetního dokladu 

Aby se údaj o stravenkovém paušálu dostal na účetní doklad je potřeba upravit definici 

účetního dokladu podle následujícího příkladu 



 
 

5. Definice uživatelské výplatní pásky 

Aby se údaj o stravenkovém paušálu dostal na uživatelskou výplatní pásku je potřeba upravit 

její definici podle následujícího příkladu 



 
Případně je možné v této definici použít tlačítko „Načti …“ (je umístěné v pravo dole), které 

umožní načíst novou vzorovou definici, ve které je tato nová položka již zohledněna. 

 

Do tisků reapitulací mezd a do běžných výplatních pasek se tento údaj dostane automaticky 

 

 

 

 

Dovolená 2021- zákonný nárok v týdnech a čerpání v hodinách 
Od roku 2021 dochází k zavedení nových pravidel pro určování zákonného nároku na 

dovolenou a také se nově zavadí čerpání dovolené na hodiny 

Od roku 2021 je nezbytné u každého pracovníka evidovat jeho týdenní fond pracovní doby. 

Jedná se o údaje: 

Délka jedné směny v hodinách 

Počet pracovních dnů za jeden týden 

Týdenní pracovní doba v hodinách 

 

Dříve byly tyto údaje pro pracovníka uloženy v personalistice na záložce „Pracovní poměr“ 

Nově se tyto údaje ukládají do nové evidence „Týdenní pracovní doba“, kde bude 

zaznamenána i časová platnost těchto údajů, aby bylo možné správně určit nárok na 

dovolenou v případech, kdy se týdenní pracovní doba pracovníka změní v průběhu roku. 

Prvotní naplnění této evidence se provede automaticky podle posledních známých údajů 

z personální karty. 



Prohlížení a úprava těchto údajů je přístupné pouze z personalistiky ze záložky „Pracovní 

poměr“ pomocí nového tlačítka . Toto tlačítko je aktivní po rozeditování příslušné 

personální karty 

 

 



 
 

Vlastní nárok na dovolenou se bude evidovat, tak jako dřív, v personalistice na záložce 

„Dovolená“ 

Do roku 2020 jsou údaje v této evidenci uvedené v počtu dnů 

Od roku 2021 jsou údaje v této evidenci uvedené v počtu hodin. 

Nově je od roku 2021 základní údaj určující zákonný nárok na dovolenou uvedený v týdnech 

(dříve to bylo v počtech dnů)  

 

Při založení nového pracovníka do personalistiky se nově bude program ptát na počet týdnů 

nároku na dovolenou (dříve to byl počet dnů dovolené)  

 

Naplnění nároku na dovolenou v roce 2021 

Nárok na dovolenou je možné naplnit dvěma způsoby 

1. Automaticky po založení první mzdy v roce 2021 

    - na základní obrazovce programu nastavíte pracovní období 1/2021 



   - přejdete do agendy „Mzdy 1/2021“ 

   - běžným způsobem založíte mzdy 

   - opustíte agendu mzdy 

 - spustíte personalistiku 

 - v evidenci dovolené bude u všech pracovníků, pro které jste založili mzdy automaticky 

vygenerovaný nárok na dovolenou pro rok 2021 

 

2.  Ručně v evidenci dovolené 

  - na základní obrazovce nastavte pracovní období 1/2021 

  - spusťte personalistiku 

  - nastavte se na záložku „Dovolená“ 

  - stiskněte tlačítko „Aktualizace dovolené“, tím se spustí kompletní přepočet dovolené za 

celou historii tohoto pracovníka, výsledek se zobrazí do protokolu a dojde i k automatickému 

vygenerování nároku na dovolenou, v týdnech a hodinách, pro rok 2021 podle nových 

pravidel  

 
 



 
 

Vygenerovaný nárok na dovolenou je možné následně libovolně upravit. 

 

Čerpání dovolené v roce 2021 

Evidence čerpané dovelené je tak jako dříve v agendě MZDY na záložce „Dovolená“ 

1. Vložení nového záznam¨ 

2. vyplnění údajů Den od a Den do 

3. následně dojde k automatickému vyplnění odpovídajícímu počtu pracovních dnů a tomu 

odpovídajícímu počtu hodin, které vychází z délky směny pracovníka 

4. počet hodin dovolené je možné upravovat 

 

Obdobným způsobem je zde možné evidovat počet hodin proplacené nečerpané dovolené 



 
 

Tiskové výstupy 

Všude, kde se v roce 2021 zobrazuje v tisku informace o dovolené, je tato dovolená 

automaticky zobrazovaná v hodinách 

 

Nově byl do programu doplněn tisk (.) Podklad pro výpočet nároku na dovolenou 

Z tohot tisku je možné zjistit proč má příslušný pracovník stanovený právě tento konkrétní 

nárok na dovolenou a proč je případně upraven na příslušný alikvótní nárok na dovolenou. 

Výpočet nově vychází z průměrného počtu celých týdnů za aktuální rok, případně za dobu po 

kterou je pracovník v tomto roce zaměstnán. 



 

 
 

Daňové formuláře 

Do programu byly doplněny aktualizace všech dostupných daňových formulářů platných pro 

rok 2021 
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Karanténní příspěvek 

Do programu byly doplněna možnost pracovat se speciálním příspěvkem ke karanténě, který 

byl schválen se zpětnou platností na karantény, které byly zahájené po 1.3.2021 

Případně na karantény zahájené již před tímto datem, ale zde bude možné karanténní 

příspěvek vyplatit až od 5.3.2021 Tento doplatek k dříve zahájené karanténě bude možné 

udělat tak, že na období, za které chcete příplatek vyplatit založíte nový záznam do 

nepřítomnosti. V této nepřítomnosti vynulujete redukovaný průměr pro náhrady, aby se běžná 

náhrada nepočítala, ale byl vyčíslen pouze karanténní příplatek. 

 

Aby se karanténní příspěvek promítnul do mzdy a do všech výkazů je nutné 

v základních parametrech firmy nastavit, že se nejedná o malou organizaci! 

 
 

1. Vložení záznamu o karanténě 

Nejprve je nutné založit mzdu za příslušný měsíc. 

Následně na poslední záložce „Nepřítom“ založíte běžným způsobem novou nepřítomnost a 

pro karanténu zvolíte nově zavedený kód „X01 – K“ – Karanténa+izolačka 



 
 

Tím dojde automaticky k výpočtu běžné náhrady za nemoc a zároveň i k výpočtu 

karanténního příspěvku na který pracovníkovi vzniknul nárok. 

 
Výpočet příspěvku se automaticky řídí schválenými pravidly pro stanovení jeho maximální 

povolené výše 

Počítá se následovně 

- Za každý kalendářní den trvání karantény se započte 370 Kč 

- Z pracovních dnů připadajících na trvání karantény se vypočte průměrná mzda a z ní se 

stanoví 90% (vychází se z průměrné hodinové mzdy v aktuálním měsíci a z počtu 

neodpracovaných hodin trvání karantény) 

- Pracovníkovi se smí vyplatit příspěvek ve výši maximálně 90% průměrné mzdy 

 

Takto stanovená částka se zahrne do stejné mzdy jako běžná náhrada za nemoc 



 
Tento karanténní příspěvek nepodléhá žádným odvodům a zaměstnavatel si ho následně 

uplatní jako odčitatelnou částku ve formuláři „Přehled o výši pojistného“ 

 

Úpravy v tiscích „Sociální pojištění“ 

- Souhrnný přehled  - doplnění informací o uplatněných karanténních příspěvcích 

- Souhrnný přehled po střediscích  - doplnění informací o uplatněných karanténních 

příspěvcích 

- Podrobný rozpis  - doplnění informací o uplatněných karanténních příspěvcích 

- Formulář „Přehled o vyměřovacích základech“ – Nový vzor formuláře, kde je doplněn 

oddíl pro odečet od pojistného 

- Generování „Přehledu o vyměřovacích základech“ – Ve formě XML souboru 

s možností přímého načtení do formuláře na stránkách MPSV 

 

Příkaz k úhradě 

Do příkazu k úhradě se automaticky načte odvod pojistného snížený o vyplacené karanténní 

příspěvky 

 

Rekapitulace mezd 

Do všech rekapitulací mezd se karanténní příspěvky zobrazí v údaji „Nemocenské dávky“ a  

také se automaticky promítnou do závěrečné sumarizační tabulky 

 

Výplatní pásky 

Krátká – karanténní příspěvek se zohlední v údaji „Náhrada mzdy-nemoc“ společně 

s běžnou náhradou za nemoc 

Krátká s rozpisem – karanténní příspěvek se zohlední v údaji „Nemocenské dávky“ 

Dlouhá s rozpisem – karanténní příspěvek se zohlední v údaji „Náhrada mzdy-nemoc“ 

společně s běžnou náhradou za nemoc 



Uživatelská – karanténní příspěvek je v datech uložen v údaji „NEMOCENSKE“ a je možné 

ho v definici uživatelské pásky definovat podle přání uživatele (např. se speciálním názvem 

na samostatném řádku) 

 
 

Účetní doklad 

V běžném účetním dokladu se karanténní příspěvek bude zobrazovat na řádku, který 

v dřívějších dobách byl připravený pro nemocenské dávky, které zaměstnavatel sám 

vyčísloval a platil zaměstnanci. Předkontaci účtů je možné změnit podle požadavků uživatele 

v definici účetního dokladu. 



 
 

Tisk –„Zbývající dovolená“ 

Ve skupině tisků „Dovolená“ byl upraven tisk „Zbývající dovolená“. Byl zde doplněn nový 

sloupec – zbývající dovolená ve dnech. Dny se zde dopočítávají z vykázaných hodin 

zbývající dovolené a z délky jedné směny. 
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Evidence samotestování COVID 

Do programu byla doplněná možnost evidovat provedené testování na COVID 

Evidence je dostupná v tlačítku „Číselníky“ – „Evidence samotestování COVID“ 



 
 



 
Při spuštění evidence je automaticky předvyplněný filtr na aktuální pracovní období 

Vkládání nových záznamů je možné provádět jednotlivě pomocí standardních tlačítek ve 

spodní liště, nebo hromadně pomocí tlačítka „Hromadné založení“ 

Pro hromadné založení se nejprve vyplní datum ve kterém jsou testy provedeně po stisku 

tlačítka se zobrazí seznam pracovníků, kteří v tento den byly zaměstnaní a ještě v tento den 

nemají evidovaný test. 

Následně se pro všechny vybrané pracovníky založí záznam o provedeném testu. 

Pokud nějaký pracovník má test pozitivní, tak je možné jeho záznam rozeditovat a označit 

údaj (x) Pozitivní  

Tlačítko „Bylo odesláno“ slouží k možnosti hromadně označit vybrané záznamy, že byly 

odeslané na příslušný úřad. 

 

Připravený seznam je také možné vytisknout pomocí tlačítka ve spodní liště. 

Před vlastním tiskem je možné běžným způsobem určit v jaké formě se tisk provede 

- Na obrazovku 

- Na tiskárnu 

- Do excelové tabulky 



 
 

Případný vygenerovaný excel bude možné použít pro načtení do prostředí programu 

„STYRAX“ – samotestování COVID 
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Daňové zvýhodnění na děti 

 

Z konečného znění zákona vyplývá, že zvýšené částky daňového zvýhodnění na druhé a třetí 

dítě uplatněné v konkrétních mzdách za jednotlivé měsíce se v roce 2021 měnit nebudou !! 

Zvýšené částky se uplatní až v ročním zúčtování za rok 2021 

 

Přesné znění přechodných ustanovení zákona. 

Čl. IV 

Přechodná ustanovení 

1. Ustanovení § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období roku 2021. Při 

zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za 

kalendářní měsíce roku 2021 se použije § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

2. Ustanovení § 35d odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na 

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021. 
 

 

První Dítě 1267 korun měsíčně (15204 ročně) – nemění se 

Druhé dítě 1860 Kč měsíčně (22320 ročně) 

Třetí a každé další dítě 2320 Kč měsíčně (27840 ročně)  

 

Roční daňové zvýhodnění na děti v upravené výši platí zpětně za celý rok 2021 a uplatní se 

v ročním zúčtování za rok 2021  

V běžné mzdě se tyto částky uplatní poprvé až v lednu 2022 

 

Zrušení hranice pro maximální daňový bonus 

Od 1.7.2021 se ruší horní hranice pro uplatňovaný měsíční daňový bonus. (Dříve tato hranice 

byla 5025 kč/měsíc) 

Roční hranice  (60300 kč/rok)  pro daňový bonus byla zrušena již od 1.1.2021  

 

Automatické krácení nároku na dovolenou při dlouhodobé nepřítomnosti 

Do programu byl doplněn mechanizmus, který na základě vykázané dlouhodobé nemoci, 

případně dlouhodobého neplaceného volna, automaticky upraví alikvotní délku dovolené. 

Úprava délky nároku na dovolenou se aktivuje pouze v případě, že existuje mzda za měsíc ve 

kterém pracovník končí pracovní poměr, nebo existuje mzda za poslední měsíc v roce. 

 

K vlastnímu přepočtu nároku na dovolenou v personalistice dojde v případě, že došlo ke 

změně datumu ukončení pracovního poměru, nebo ke změně délky týdenního pracovního 

úvazku.  



Přepočet je také možné vyvolat kdykoliv v personalistice při stisku tlačítka „Aktualizace 

dovolené“ na záložce „Dovolená“ 

 

Pro získání podkladů pro rozhodnutí proč došlo ke korekci nároku na dovolenou byl do 

programu doplněný nový tisk, který je možné spustit ze základní obrazovky tiskovým 

tlačítkem „Dovolená“. Zde byl doplněn nový tisk „11. Podklad pro krácení dovolené“ 

 

Nebo je možné tyto informace vytisknout přímo z personalistiky ze záložky „Dovolená“ 

 


