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Minimální, průměrná a zaručená mzda od 1. ledna 2023  

Od 1. 1. 2023 se tradičně zvyšuje minimální mzda, a to o 1 100 Kč na 17 300 Kč za měsíc pro 

zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin. Minimální hodinová mzda vzroste z 96,40 

Kč na 103,80 Kč.  

Průměrná měsíční mzda se v roce 2023 zvýší z 38 911 Kč na 40 324 Kč. 

 2023 2022 

Minimální mzda 17 300,00 16 200,00 

Průměrná mzda 40 324,00 38 911,00 

Nejnižší úrovně zaručené mzdy 2023 (v Kč) 

Se zvýšením minimální mzdy souvisí také růst nejnižší úrovně zaručené mzdy, a to na 17 300 Kč v první 

třídě a 34 600 Kč v osmé třídě zaručené mzdy. 

Tabulka zaručené mzdy na rok 2023 rozdělená dle délky stanovené týdenní pracovní doby 40 h / 

38,75 h / 37,5 h: 

Skupina 
prací 

MĚSÍČNÍ zaručená 
mzda 

HODINOVÁ zaručená mzda 

40 h týdně 38,75 h týdně 37,5 h týdně 

1 17 300,00 103,80 107,20 110,70 

2 17 900,00 106,50 109,90 113,60 

3 19 700,00 117,50 121,30 125,30 

4 21 800,00 129,80 134,00 138,50 

5 24 100,00 143,30 147,90 152,90 

6 26 600,00 158,20 163,30 168,80 

7 29 400,00 174,70 180,30 186,40 

8 34 600,00 207,60 214,30 221,40 
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Další dopady zvýšení minimální a průměrné mzdy 

1. Minimální mzda  

▪ Zvýší se maximální částka možné slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení 
(školkovné) na 17 300 Kč (pro rok 2023). 

▪ Zvýší se hranice pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů na 622 800 Kč / rok (36násobek 
minimální mzdy), tj. 51 900 Kč / měsíc. 

▪ Zvýší se zdravotní pojištění, které musí být odvedeno z minimální mzdy např. osobami bez 
zdanitelných příjmů, na 2 336 Kč / měsíc (13,5 % z minimální mzdy). 

2. Průměrná mzda 

▪ Zvyšuje hranici pro aplikaci druhé sazby daně na měsíční limit 161 296 Kč (4násobek průměrné 
mzdy), roční limit pak činí 1 935 552 Kč (48násobek průměrné mzdy). 

▪ Zvyšuje se maximální vyměřovací základ pojistné na sociální zabezpečení 1 935 552 Kč (48násobek 
průměrné mzdy). 

 2023 2022 

Max. vyměřovací základ 1 935 552,00 1 867 728,00 

Min. měsíční vyměřovací základ (HČ) 10 081,00 9 728,00 

Min. měsíční vyměřovací základ (VČ) 4 033,00 3 892,00 

Min. roční vyměřovací základ (HČ) 120 972,00 116 736,00 

Min. roční vyměřovací základ (VČ) 48 396,00 46 704,00 

Min. měsíční záloha na důchodové pojištění 
pro OSVČ (HČ) 

2 944,00 2 841,00 

Min. měsíční záloha na zdravotní pojištění pro 
OSVČ (HČ) 

2 722,00 2 627,00 

Min. měsíční záloha na důchodové pojištění 
pro OSVČ (VČ) 

1 178,00 1 137,00 

 

V případě dotazů či nejasností se na nás obraťte, rádi vám budeme nápomocni. 

 

 Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru 

bylo připraveno pro obecnou orientaci v dané problematice 

a nenahrazuje vlastní odborné poradenství poskytnuté ve 

vztahu ke konkrétní situaci. Z důvodu průběžných změn 

v legislativní oblasti mohou být některé informace po zveřejnění 

v newsletteru předmětem dalšího vývoje a změn. Za tyto změny 

nenese společnost Accace odpovědnost a nezodpovídá tedy 

ani za možné vzniklé škody a možná rizika vyvolaná změnou 

stávající legislativy. 

Chcete dostávat náš newsletter 

pravidelně? 

Přihlaste se 

k odběru novinek! 

 

https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash


  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

   

  

 

 

O Accace  

Accace je aktivním a spolehlivým partnerem společností, které hledají špičkové poradenské 

a outsourcingové služby. Na náročné potřeby klientů odpovídáme chytrými řešeními, moderními 

technologiemi, lidským přístupem a mezinárodním přesahem. V České republice je nás již téměř 270 

a pracujeme pro více než 500 firem, od start-upů přes malé a střední podniky až k nadnárodním 

korporacím. V rámci skupiny Accace máme již přes 800 odborníků, kteří poskytují komplexní služby více 

než 2 000 zákazníků. 

O Accace Circle 

Celosvětově působí Accace pod značkou Accace Circle, což je obchodní uskupení profesionálních 

poradců a poskytovatelů BPO služeb. Spojuje nás zápal pro věc a důraz na špičkovou kvalitu 

poskytovaných služeb bez ohledu na státní hranice. Globální zastoupení máme ve více než 50 zemích 

a sdružujeme téměř 2 500 profesionálů. Naše klientela čítá více než 15 000 zákazníků z různých oborů, 

převážně středně velkých firem a mezinárodních společností z žebříčku Fortune 500. Měsíčně 

zpracováváme zhruba 200 000 výplatních pásek. 

Pro více informací prosím navštivte www.accace.cz a www.circle.accace.com.  

Kontakt  

Kateřina Hrůzová 

Senior Tax Manager 

E-mail: katerina.hruzova@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

Lan Anh Mai 

Tax Consultant 

E-mail: lan.mai@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

https://accace.cz/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
http://www.circle.accace.com/
https://www.facebook.com/Accace.CzechRepublic/
https://www.linkedin.com/company/accace-czech-republic
mailto:katerina.hruzova@accace.com
mailto:lan.mai@accace.com

