
Aktualizace – Mzdy na rok 2017 
Změny provedené ve mzdovém programu na rok 2017: 

 

• Změna minimální mzdy z 9 900,- (58.70) na 11 000,- (66,-) na 40,- hod. týdně 
• Invalidní minimální mzda totožná, tedy 11 000,- (66,-) 
• Změna maximálního VZ na sociální pojistné z 1 296 288,- na 1 355 136,- 
• Změna roční a měsíční hranice pro solidární daň na 1 355 136,- (112 928,-) 
• Daňové zvýhodnění na dítě vzhledem k počtu dětí zatím přechází z dubna roku 2016 

beze změny, tedy 
 

1. dítě 1 117 Kč / 13 404 Kč 
2. dítě 1 417 Kč / 17 004 Kč 
3. a další děti 1 717 Kč / 20 604 Kč 

 
Očekává se změna v průběhu roku 2017, pokud bude schválena novela zákoníku práce a 

s ním spojených legislativních úprav. 
 

• Změna hranice minimální zdanitelné měsíční mzdy, nad kterou je teprve vyplácen bonus 
ze 4950,- na 5 500,- a 66 000,- za rok  

 
• Maximální bonus na poplatníka v kalendářním měsíci činí pro rok 2017 opět 5 025,- za 

měsíc a 60 300,- za rok  
 

• Změna hodnoty úlevy na zdravotním pojištění pro invalidní zaměstnance pracující ve 
společnosti, která zaměstnává minimálně 50 % procent zdravotně postižených z 6 444,- 
na 6 814,- 

• Nově při zaměstnání malého rozsahu  není ani u hlavního pracovního poměru 
odváděno sociální pojištění pod 2 500,- 

 
• Nové redukční hranice pro vyplácení nem. dávek pro rok 2017 

 

1. reduk ční hranice 942 K č/164.85 Kč 
2. reduk ční hranice 1 412 K č/247.10 Kč 
3. reduk ční hranice 2 824 K č/494.20 Kč 

 

• Zvýšení limitu pro daňové osvobození příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění, 
doplňkové penzijní pojištění a životní pojištění z 30 000,- na 50 000,- 

 

• Změna konstant pro výpočet exekucí 
 

- životní minimum zůstává stejné na hodnotě 3410,- 
- změna (snížení) normativních nákladů na bydlení z 5 858,- na 5 822,- 
 

• Nové formulá ře: 

Potvrzení o zdanitelných příjmech 

Potvrzení o zdanitelných příjmech z dohod 

 
 


