
Změny v mzdové agendě 2018 
 
Minimální mzda 
Zvýšení minimální mzdy o 1 200 Kč na 12 200 Kč. Základní hodinová sazba vzroste z 66 Kč na 73,20 Kč. 
Invalidní minimální mzda totožná, tedy 12 200Kč  (73,20). 
 
Školkovné 
Za rok 2018 bude možné si na školkovném odečíst až 12 200 Kč. 
 
Otcovská poporodní péče 
Otcové budou mít v období šestinedělí nárok na týdenní volno, během kterého budou dostávat 70 % 
vyměřovacího základu svého příjmu. Protože účinnost novely je stanovena na 1. 2. 2018, bude možné 
otcovskou čerpat v případě narození dítěte od 21. 12. 2017 - podle přechodného ustanovení nárok na 
dávku otcovské poporodní péče vzniká, pokud se dítě narodilo v období 6 týdnů přede dnem nabytí 
účinnosti zákona. 
Mzdová složka 836. 
 
Redukční hranice 
denní redukční hranice pro účely nemocenského pojištění  
1. redukční hranice 1 000 Kč/175,00 Kč   
2. redukční hranice 1 499 Kč/262,33 Kč   
3. redukční hranice 2 998 Kč/524,65 Kč 
 
Nezabavitelné minimum pro účely exekucí 
životní minimum zůstává stejné na hodnotě 3410,-  
změna (snížení) normativních nákladů na bydlení z 5 822,- na 5 928,-   
 
Srážková daň 
Srážková daň se nyní uplatňuje u dohody o provedení práce s příjmem do 10 000 Kč měsíčně. Od 
roku 2018 tomu bude nově také u příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu, např. u dohod o 
pracovní činnosti, které v úhrnné výši nepřesahují u téhož plátce daně za měsíc částku 2 500 Kč. 
 
Daňové zvýhodnění na děti 
Částka daňového zvýhodnění pro první dítě se zvýší v roce 2018 na 1 267 Kč/měsíc, resp. 15 204 
Kč/rok. 
Daňové zvýhodnění na druhé dítě od 1. 7. 2017 se zvyšuje na 1 617 Kč/měsíc resp. 19 404 Kč/rok,  
na třetí a další dítě pak 2 017 Kč/měsíc resp. 24 204 Kč/rok. 
 
Maximálně možný přiznaný bonus na poplatníka za měsíc je 5 025,- a za rok 60 300,- 
 
Hranice minimální zdanitelné měsíční mzdy, nad kterou je vyplácen bonus -  je 6100,- a 73200,- za rok 
 
Pojistné na sociální zabezpečení 
Maximální VZ zaměstnance činí 48násobek průměrné mzdy, tj. pro rok 2018 - 1 438 992 Kč. 
 
Výpočet solidární daně v roce 2018 
změna roční a měsíční hranice pro solidární daň na 1 438 992,- / 119 916,- 
 
Změna hodnoty úlevy na zdravotním pojištění pro invalidní zaměstnance pracující ve společnosti, 
která zaměstnává minimálně 50 % procent zdravotně postižených z 6 814,- na 7 177,- 


