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Solidární zvýšení daně 
 
 Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7% z tzv. nadlimitního příjmu bylo 
zavedeno pro roky 2013 až 2015 tzv. daňovým balíčkem, který byl přijat v souvislosti se snižováním 
schodku státního rozpočtu. 
 
 Konkrétně je v ustanovení § 16a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů uvedeno, že se při 
výpočtu podle ustanovení § 16 téhož zákona zvýší daň o solidární zvýšení daně.  
 
 Solidární zvýšení daně činí 7% z kladného rozdílu mezi  
a) součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 
v příslušném zdaňovacím období a  
b) 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální 
zabezpečení." 
 
 Solidární daň se netýká příjmů z kapitálového majetku (§ 8 zákona o daních z příjmů), příjmů 
z nájmu (§ 9 zákona o daních z příjmů) a ostatních příjmů (§ 10 zákona o daních z příjmů).  
 
 Daň se tedy bude zvyšovat, pokud v příslušném zdaňovacím období součet příjmů 
zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti (tzn. hrubý příjem, nikoliv tzv. „superhrubá 
mzda“) a dílčího základu daně ze samostatné výdělečné činnosti (tzn. čistý příjem z podnikatelské 
nebo jiné samostatné výdělečné činnosti) přesáhne ve zdaňovacím období 48násobek průměrné 
mzdy podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, tj. za rok 2014 = 1.245.216,-
- Kč /48x 25.942,-- Kč/.  
 
 Tzv. solidární přirážka se vybírá již při stanovení záloh na daň, tj. měsíčně. Solidární zvýšení 
daně u zálohy upravuje ustanovení § 38ha zákona o daních z příjmů tak, že při výpočtu podle 
ustanovení § 38h odst. 2 tohoto zákona se záloha zvýší o solidární zvýšení daně u zálohy. Solidární 
zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet 
zálohy a 4násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení, tj. 
pro rok 2014 = 103.768,-- Kč /4x 25.942,-- Kč/.  
 
„Základ“ pro výpočet solidární daně se musí za každý měsíc uvádět také na mzdový list zaměstnance, 
a to na základě ustanovení § 38ha odst. 3 zákona o daních z příjmů.  
 
 Jak jsme již na webových stránkách firmy Alfa Software, s.r.o. upozorňovali v průběhu ledna 
letošního roku, roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění nelze zaměstnavatelem provést u 
zaměstnance, u kterého byly zálohy (byť i pouze jedna záloha v daném zdaňovacím období) na daň 
zvýšeny o solidární zvýšení daně podle ustanovení § 38ha zákona o daních z příjmů. Tento 
zaměstnanec má totiž povinnost po skončení roku podat daňové přiznání (viz ustanovení § 38g 
zákona o daních z příjmů). 
  
 Povinnost daňového přiznání se také vztahuje na poplatníka s příjmy ze závislé činnosti, u 
kterého nedošlo k navýšení záloh o solidární zvýšení daně, avšak součet jeho příjmů zahrnovaných do 
dílčího základu daně ze závislé činnosti za příslušné zdaňovací období je vyšší než 48 násobek 
průměrné mzdy stanovené podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení (tj. částka vyšší než 
1.242.432 Kč za rok 2013, částka vyšší než 1.245.216,-- Kč za rok 2014). 
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Příklad výpočtu zálohy na solidární daň 
 
 Za měsíc únor byl zaměstnanci zúčtován zdanitelný příjem (hrubá mzda) ve výši 150.000,-- Kč. 
Solidární zvýšení daně u zálohy bude činit 7% z částky 46.232,-- Kč (150.000,-- Kč – 103.768,-- Kč), tj. 
částku 3.236,24 Kč, která se přičte k měsíční záloze na daň vypočtené sazbou 15% běžným způsobem, 
tj. z tzv. superhrubé mzdy (superhrubá mzda = zdanitelný příjem zvýšený o pojistné na zdravotní 
pojištění a sociální zabezpečení, které odvádí zaměstnavatel).  
 
 Měsíční záloha včetně solidárního zvýšení se zaokrouhlí na celé Kč nahoru a následně se 
případně odečtou u zaměstnance s podepsaným daňovým prohlášením daňové slevy (základní sleva 
na poplatníka, na invaliditu, daňové zvýhodnění na děti atd.).  
 
Hrubá mzda         150.000,-- Kč 
+ pojistné na sociální zabezpečení za zaměstnavatele 25%    37.500,-- Kč 
+ pojistné na zdravotní pojištění za zaměstnavatele 9%     13.500,-- Kč 
Základ pro výpočet zálohy (tzv. superhrubá mzda)     201.000,-- Kč 
Částka pro výpočet solidárního zvýšení (150.000,-- Kč – 103.768,-- Kč)   46.232,-- Kč 
Výpočet zálohy: 
Záloha sazbou 15% z 201.000,-- Kč      30.150,-- Kč 
Plus solidární zvýšení 7% z 46.232,-- Kč      3.236,24 Kč 
Záloha celkem          33.386,24 Kč 
Záloha zaokrouhlená na celé Kč nahoru      33.387,-- Kč 
Minus základní sleva na poplatníka      2.070,-- Kč 
Skutečně sražená záloha       31.317,-- Kč 
 
 
Autor: Iveta Lišková, konzultantka firmy Alfa Software, s.r.o. 
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