
Zrušení superhrubé mzdy 
Poslanecká sněmovna schválila zrušení superhrubé mzdy 

a současně schválila i zvýšenou slevu na poplatníka. Pokud by tyto 

změny potvrdil i Senát a  podepsal prezident, potom by to 

znamenalo, že velká většina zaměstnanců by si od nového roku o 

dost polepšila (o více než tisíc korun měsíčně). Na druhé straně by 

tyto změny výrazně zatížily státní rozpočet.  
 

V případě zrušení superhrubé mzdy by se daň ze mzdy počítala pouze z hrubé mzdy (dosud to bylo ze superhrubé 

mzdy, tj. hrubé mzdy navýšené o pojistné zaměstnavatele). Sazba daně má dle poslaneckého návrhu zůstat ve 

stejné výši jako dosud, tj. 15 %. Pouze u zaměstnanců s výplatou nad 140 000 Kč hrubého měsíčně by se z částky 

nad tuto hranici zaplatilo 23 % (podobně jako je to nyní u solidární daně). 

V níže uvedené tabulce se můžete konkrétně podívat, jak by se změnilo zdanění mzdy zaměstnanců a kolik by se 

v důsledku toho zvýšily čisté příjmy zaměstnanců za rok.  

Současná daň z příjmů (tj. daň ze mzdy) 

a měsíční čistá mzda do konce roku 2020 

Daň z příjmů (tj. daň ze mzdy) při zrušení superhrubé mzdy 

a při stávající měsíční slevě na poplatníka 2 070 Kč 

Hrubá 

měsíční mzda 

Současná 

daň ze mzdy 

(do 31.12.) 

Měsíční 

čistá mzda 

Navrhovaná 

daň z příjmů  

(od 1.1.2021) 

Měsíční 

čistá mzda 

Rozdíl   

v čistém příjmu 

za měsíc 

za 1 měsíc 

Zvýšení 

příjmů 

zaměstnanců 

za rok 20 000 Kč 1 944 Kč 15 856 Kč 930 Kč 16 870 Kč 1 014 Kč 12 168 Kč 

25 000 Kč 2 948 Kč 19 302 Kč 1 680 Kč 20 570 Kč 1 268 Kč 15 216 Kč 

30 000 Kč 3 950 Kč 22 750 Kč 2 430 Kč 24 270 Kč 1 520 Kč 18 240 Kč 

35 000 Kč 4 954 Kč 26 196 Kč 3 180 Kč 27 970 Kč 1 774 Kč 21 288 Kč 

40 000 Kč 5 958 Kč 29 642 Kč 3 930 Kč 31 670 Kč 2 028 Kč 24 336 Kč 

70 000 Kč 11 979 Kč 50 351 Kč 8 430 Kč 53 900 Kč 3 549 Kč 42 588 Kč 

100 000 Kč 18 000 Kč 71 030 Kč 12 930 Kč 76 100 Kč 5 070 Kč 60 840 Kč 

130 000 Kč 24 020 Kč 91 680 Kč 17 430 Kč 98 270 Kč 6 590 Kč 79 080 Kč 
 

Ve výše uvedených výpočtech se vycházelo z toho, že zaměstnanec uplatňuje u zaměstnavatele pouze slevu na 

poplatníka (2 070 Kč) a žádné jiné slevy (například na vyživované děti) již neuplatňuje.  

Poznámka: 

V e výpočtech je uplatněna sleva na poplatníka v současné výši (tj. měsíční sleva 2 070 Kč). V případě, že by však od 

1.1.2021 platila také zvýšená sleva na poplatníka (návrh schválený Sněmovnou na zvýšení roční slevy je z 24 840 Kč 

na 34 125 Kč), potom by se roční příjmy zaměstnanců u většiny z nich zvýšily ještě  

o dalších 9 285 Kč. Ale to  vše by samozřejmě znamenalo další propad příjmů rozpočtu. 
 

Dopad zrušení superhrubé mzdy na státní rozpočet 

Konec superhrubé mzdy bude znamenat pro rozpočet mínus 80 miliard korun ročně. V případě schválení vyšší 

slevy na poplatníka by to znamenalo výpadek dalších 50 miliard korun.  

Pokud by však sazba daně z příjmů byla zvýšena pro všechny poplatníky například z dosavadních 15 % na 19 % 

a roční sleva na poplatníka by se zvýšila „jenom“ o 5 000 Kč, potom by všichni zaměstnanci bez ohledu na výši 

měsíční hrubé mzdy měli roční čisté příjmy vyšší právě o 5 000 Kč a státní rozpočet by měl výpadek „jenom“ 

25 miliard korun. Zde je rekapitulace různých variant a jejich dopadu na rozpočet: 

Navrhovaná sazba daně z příjmů Roční sleva na poplatníka Dopad na veřejné rozpočty 

15 % 34 125 Kč (navrhovaná) - 130 mld. Kč 

15 % 24 840 Kč (stávající) - 80 mld. Kč 

19 % 30 000 Kč  - 25 mld. Kč 
 


