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ÚVODNÍ SLOVO

„Pozdní štěstí je jako krásný podzim; člověk se z něj těší dvojnásobně.“

Gotthold Ephraim Lessing

Krásný den, milé kolegyně, vážení kolegové,

za měsíc a pár dnů je tady první adventní neděle. Neuvěřitelný čas přicházejících Vánoc. Venku bylo 
v posledních dnech krásně, přišlo opožděné babí léto, tak jsme si ani neuvědomili, že je čas podzimu, svíček, 
večerního posezení… A mnozí jsme ani moc neposeděli. Tak možná začněme.

Příroda je v těchto dnech krásná, stále se drží na stromech listí. Když jsme jeli ve středu od klienta ze severu 
Moravy přes lesy, které se táhnou nízkým Jeseníkem, byly to nádherné harmonie barev těchto smíšených 
lesů. Od červené, přes žlutou k mnoha odstínům hnědé… příroda je velká kouzelnice. A to jsou ty okamžiky, 
kdy na chvíli zapomeneme na náš svět. Svět starostí, povinností a neustálého spěchu… Mohlo by být vše 
i jinak? Kdo ví? Určitě ano.

U nás ještě nemrzlo, což je na tuto dobu nezvyklé, nebyly ještě ranní mrazíky. Nicméně přijdou určitě velmi 
brzy. A zničí definitivně vše, co je stále ještě krásné. Nejen muškáty a begonie, které mám určitě nejen já stále 
v truhlících na oknech. I to je koloběh přírody, jehož jsme součástí. Jsou skutečnosti, které můžeme zmrazit, 
nedělat, odložit, upustit.

Můžeme jít také určitě do vděčnosti. Vděčnosti za svoje zdraví, za to, že nemusíme běhat po předoperačních 
vyšetřeních a nejdeme na žádnou operaci. Nemusíme dnes, ale může to být zítra. Pečujme o svoje zdraví, 
jak jen to jde. Držíme palečky všem, kterých se to týká, určitě je to čas pro zastavení, zamyšlení a má to svůj 
hluboký význam pro každého z nás.

Jsem dnes hodně nostalgická, a to jsem vůbec nevzpomenula přicházející Dušičky…

Tak já zůstanu u těch svíček, které si připravím na dlouhé zkracující se večery, a u těch přicházejících Vánoc 
a dárečků, které chceme dát svým nejbližším…

A abych nezapomněla, je tu pro Vás spousta čtení ze mzdové oblasti. 

Krásné dny.

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a   Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23 
zkušební komisařka KDP ČR ®
členka Výkonného výboru KA ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ
www.pevacoukova.cz

 Mír pro celou planetu a pokoj v duši pro všechny bytosti světa  

https://www.pevacoukova.cz/
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Požádat letos o předčasný důchod může být výhodnější, než čekat  
na příští rok

Pro seniory, kterým vznikne nárok na starobní důchod v roce 2023, může být výhodnější požádat již letos o předčasný důchod 
bez výplaty (modelový příklad s porovnáním naleznete v příloze aktuality).
Důvodem této specifické situace jsou vysoké valorizace důchodů, které v letošním roce proběhly. Rozdíly mohou být 
i v řádech tisícikorun měsíčně. Když někdo požádá ještě letos o předčasný důchod a chce dále pracovat, je to možné.

Upozornění na aktualizované tiskopisy pro rok 2023 – Potvrzení o zdani-
telných příjmech ze závislé činnosti

V příloze aktuality naleznete aktualizované tiskopisy pro rok 2023:
1. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění,
2.  Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto 

příjmů za kalendářní měsíce 2023.

Informace pro plátce a poplatníky daně ze závislé činnosti o zvýšení 
průměrné mzdy pro rok 2023 v souvislostech zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

O nové průměrné mzdě jsme informovali v aktualitě ze dne 5. 10. 2022. Dnes zveřejňujeme v příloze aktuality informaci 
Finanční správy o veličinách, které z této průměrné mzdy vycházejí.

Výchovné – otázky a odpovědi ke zvýšení starobního důchodu 
za vychované dítě

V příloze aktuality najdete otázky a odpovědi k výchovnému. ČSSZ odpovídá například na otázku „Jak se bude řešit spor mezi 
pečujícími osobami o uznání výchovy ve větším rozsahu?“.

Vyšlo nové číslo Zpravodaje Státního úřadu inspekce práce
V letošním Zpravodaji Státního úřadu inspekce práce č. 3/2022 se dočtete mimo jiné o bezpečnosti práce v dopravě (konkrétně 
o zdravotní způsobilosti řidičů), dozvíte se více o vývoji pracovní úrazovosti v roce 2021 či problematice zařazování učitelů 
základních škol do platových tříd.

Zaměstnavatelé budou mít nové povinnosti – připravuje se novela 
zákoníku práce

Novelou mají být do české legislativy transponovány dvě významné směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU), jejichž 
cílem je dosažení proporcionálnějšího sladění pracovního a osobního života zaměstnanců pečujících o děti nebo o jiné 
osoby, které péči vyžadují, a prohloubení informovanosti zaměstnanců o jejich právech a povinnostech v pracovněprávním 
vztahu. Více se dozvíte z článku Mgr. Zdeňka Schmieda na stranách 15–16.

Máme novou průměrnou mzdu pro rok 2023 – ve výši 40 324 Kč
Víme, co se od ní odvozuje a k čemu je důležitá? Ano, máme, konkrétně – nařízení vlády č. 290/2022 Sb., o výši všeobecného 
vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, 
redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 
a o zvýšení důchodů v roce 2023. Více info v úterním Talku s Pěvou.

Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/

13. 10. 2022

12. 10. 2022

11. 10. 2022

11. 10. 2022

6. 10. 2022

5. 10. 2022

KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Každý den pro Vás vybíráme aktuality

20. 10. 2022

https://www.ucetni-portal.cz/pozadat-letos-o-predcasny-duchod-muze-byt-vyhodnejsi-nez-cekat-na-pristi-rok-7206-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/pozadat-letos-o-predcasny-duchod-muze-byt-vyhodnejsi-nez-cekat-na-pristi-rok-7206-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-na-aktualizovane-tiskopisy-pro-rok-2023-potvrzeni-o-zdanitelnych-prijmech-ze-zavisle-cinnosti-7192-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-na-aktualizovane-tiskopisy-pro-rok-2023-potvrzeni-o-zdanitelnych-prijmech-ze-zavisle-cinnosti-7192-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-pro-platce-a-poplatniky-dane-ze-zavisle-cinnosti-o-zvyseni-prumerne-mzdy-pro-rok-2023-v-souvislostech-zakona-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-7191-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-pro-platce-a-poplatniky-dane-ze-zavisle-cinnosti-o-zvyseni-prumerne-mzdy-pro-rok-2023-v-souvislostech-zakona-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-7191-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-pro-platce-a-poplatniky-dane-ze-zavisle-cinnosti-o-zvyseni-prumerne-mzdy-pro-rok-2023-v-souvislostech-zakona-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-7191-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vychovne-otazky-a-odpovedi-ke-zvyseni-starobniho-duchodu-za-vychovane-dite-7188-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vychovne-otazky-a-odpovedi-ke-zvyseni-starobniho-duchodu-za-vychovane-dite-7188-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vyslo-nove-cislo-zpravodaje-statniho-uradu-inspekce-prace-7187-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zamestnavatele-budou-mit-nove-povinnosti-pripravuje-se-novela-zakoniku-prace-7179-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zamestnavatele-budou-mit-nove-povinnosti-pripravuje-se-novela-zakoniku-prace-7179-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/mame-novou-prumernou-mzdu-pro-rok-2023-ve-vysi-40-324-kc-7177-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/uterni-talk-s-pevou-4-10-2022-194-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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ing. Růžena Klímová

21. 10. 2022

Úvod

Údaje o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného 
vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry 
důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023 jsou uvedeny v nařízení vlády č. 290/2022 Sb., o výši 
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu 
za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro 
rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023, které nabývá účinnosti 1. 1. 2023. 

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného 
vyměřovacího základu

1. Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 činí 38 294 Kč.

2. Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 činí 1,0530.

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu

Pro rok 2023 výše

a) první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 17 743 Kč,

b) druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 161 296 Kč.

Výše základní výměry důchodu

Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2023 činí 4 040 Kč.

Zvýšení důchodů v roce 2023

1. Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2023 se zvyšují od 1. ledna 2023 tak, že

 a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 140 Kč měsíčně,

 b)  procentní výměra důchodu se zvyšuje o 5,1 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní 
výměra zvyšuje.

2.  Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo se vyplácí ve výši poloviny anebo se nevyplácí pro souběh 
s výdělečnou činností, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, nebo při 
obnovení výplaty důchodu zvýšení procentní výměry důchodu podle odstavce 1 písm. b), a to podle té výše procentní 
výměry důchodu, která náleží ode dne této změny nebo obnovení výplaty důchodu. Procentní výměry vdovských, 
vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z procentních výměr důchodů zvýšených podle 
odstavce 1.

Průměrná mzda pro účely důchodového pojištění

Z výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného 
vyměřovacího základu se stanoví průměrná mzda pro účely důchodového pojištění v r. 2023 a činí: 

38 294 × 1,0530 = 40 323,582 Kč, zaokr. ...................................................................................................................40 324 Kč.

1

2

Parametrické údaje  
ve mzdové oblasti pro rok 2023 
Autor: ing. Růžena Klímová

Do konce měsíce září má vláda povinnost vyhlásit všeobecný vyměřovací základ pro důchodové pojištění a s ním související 
průměrnou mzdu pro následující rok. Pro rok 2023 tak bylo učiněno 26. 9. 2022. Průměrná mzda je základem pro výpočet 
celé řady dalších údajů. V článku paní inženýrky Růženy Klímové se seznámíte s nově stanovenými veličinami, se kterými 
budeme nejen ve mzdovém účetnictví pracovat od 1. ledna 2023.   

Olga Krchovová

https://www.codexisuno.cz/dir?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/dir?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/dir?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/dir?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/dis?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/dit?lang=cs
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Redukční hranice v nemocenském pojištění  
a pro náhradu mzdy při DPN

Od 1. ledna 2023 se zvyšují redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro stanovení výše dávek 
nemocenského pojištění a pro výpočet průměrného výdělku pro stanovení výše náhrady mzdy v době prvních 
14 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti. 

Rok 2022 2023

Redukční hranice v nemocenském pojištění 
I.
II.
III. 

1 298 Kč
1 946 Kč
3 892 Kč 

1 345 Kč
2 017 Kč
4 033 Kč

Redukční hranice pro náhradu mzdy při DPN 
I.
II.
III. 

227,15 Kč
340,55 Kč
681,10 Kč

235,375 Kč
352,975 Kč
705,775 Kč

Podmínky účasti na nemocenském pojištění 

Od 1. ledna 2023 dochází ke zvýšení rozhodného příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění na částku 4 000 Kč. 
V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZNP“) se částka rozhodného příjmu zvyšuje od 1. ledna kalendářního roku, pokud jedna desetina součinu všeobecného 
vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění, který o dva roky předchází tomuto kalendářnímu 
roku, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu bude po zaokrouhlení na celou 
pětisetkorunu směrem dolů vyšší než dosud platná částka rozhodného příjmu. 

Výpočet pro rok 2023: 1/10 z částky 40 323,582 Kč činí 4 032,36  Kč, po zaokrouhlení na celou pětisetkorunu dolů činí 
4 000 Kč. 

V souvislosti se zvýšením rozhodného příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění od roku 2023 je vhodné upozornit 
na zánik pojištění u některých zaměstnanců, kteří byli účastni nemocenského pojištění v rámci tzv. ostatního zaměstnání (viz 
§ 6 odst. 1 ZNP) . Podle § 10 odst. 4 písm. b) ZNP zaniká účast zaměstnance na pojištění podle § 6 dnem předcházejícím dni, 
od kterého dochází ke zvýšení rozhodného příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění. 

Příklad č. 1 – Účast zaměstnance na nemocenském pojištění

Zaměstnanec má uzavřen pracovní poměr s kratší pracovní dobou a výše stanovené mzdy dané mzdovým výměrem 
činí v r. 2022 částku 3 800 Kč měsíčně. Nedojde-li ke zvýšení mzdy k 1. 1. 2023 alespoň na 4 000 Kč měsíčně, dojde ke 
změně zaměstnání ostatního na zaměstnání malého rozsahu z důvodu zvýšení rozhodného příjmu pro vznik účasti 
na nemocenském pojištění a k zániku účasti zaměstnance na pojištění. Zaměstnavatel je povinen oznámit OSSZ 
ve lhůtě do 8. 1. 2023 skončení ostatního zaměstnání dnem 31. 12. 2022.

Při výkonu zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání 
takového zaměstnání, v nichž dosáhl částky započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání alespoň ve výši rozhodného 
příjmu. 

3

4

MZDOVÁ KONFERENCE
2023

PŘIPRAVUJEME NA 7. 3. 2023

Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023 
ing. Růžena Klímová

https://www.ucetni-portal.cz/prehledy/
https://www.codexisuno.cz/diu?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/div?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/diw?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/dix?lang=cs


7

Mzdový měsíčník č. 10/2022 internetového portálu www.ucetni-portal.cz 

Příklad č. 2 – Účast zaměstnance na nemocenském pojištění

Zaměstnanec měl uzavřenou dohodu o pracovní činnosti od 1.  9.  2022 do 28.  2.  2023 s rozsahem výkonu práce 
v průměru v jednotlivých týdnech 12 hodin týdně a odměnou 100 Kč za hodinu. Protože výkon práce v jednotlivých 
týdnech nebyl pevně určen (vykonával práce podle potřeb zaměstnavatele), jednalo se o zaměstnání malého rozsahu.

V jednotlivých měsících bylo zúčtováno:

Období – měsíc Zúčtovaný příjem Účast na NP Poznámka

9/2022 2 600 Kč Ne Rozhodný příjem 3 500 Kč

10/2022 2 900 Kč Ne Rozhodný příjem 3 500 Kč

11/2022 3 600 Kč Ano Rozhodný příjem 3 500 Kč

12/2022 3 800 Kč Ano Rozhodný příjem 3 500 Kč

1/2023 3 800 Kč Ne Rozhodný příjem 4 000 Kč

2/2023 3 300 Kč Ano Rozhodný příjem 4 000 Kč

3/2023 800 Kč Ne
Příjem zúčtovaný po skončení ZMR se považuje za příjem 

zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž zaměstnání skončilo.
Pojistné se odvede zpětně z částky 4 100 Kč (3 300 + 800).

Maximální vyměřovací základ

Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení od roku 2012 činí 48násobek průměrné mzdy.

Pro rok 2023 činí MVZ  ................................................................................................................................................... 40 324 × 48 = 1 935 552 Kč

Rok 2022 2023

Maximální vyměřovací základ 1 867 728 Kč 1 935 552 Kč

Minimální a maximální hranice u OSVČ v roce 2022 a 2023

Rok 2022 2023

Daňový základ u OSVČ vedlejší, který založí povinnou účast na důchodovém pojištění 93 387 Kč 96 777 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ u OSVČ
hlavní 

vedlejší
9 728 Kč 
3 892 Kč

10 081 Kč 
4 033 Kč

Minimální záloha pojistného u OSVČ
hlavní 

vedlejší
2 841Kč 
1 137 Kč

2 944 Kč 
1 178 Kč

Maximální měsíční vyměřovací základ u OSVČ
hlavní i vedlejší 

činnost
nestanoví se nestanoví se

Maximální měsíční záloha u OSVČ
hlavní i vedlejší 

činnost
nestanoví se nestanoví se

Minimální pojistné na nemocenské pojištění 147 Kč 168 Kč

Účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná a podmínky pro vznik účasti jsou uvedeny v ustanovení § 13 ZNP. 

Zákonem č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo od 1. 1. 2019 k podstatným změnám 
v placení záloh na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění. Cílem bylo omezit penalizaci pojištěných 
osob, které neuhradily pojistné ve stanovené lhůtě. 

5

6

Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023 
ing. Růžena Klímová

https://www.codexisuno.cz/diy?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-259-2017-kterym-se-meni-zakon-c-589-1992-sb-o-pojistnem-na-socialni-zabezpeceni-a-prispevku-na-statni-politiku-zamestnanosti-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-1698-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-259-2017-kterym-se-meni-zakon-c-589-1992-sb-o-pojistnem-na-socialni-zabezpeceni-a-prispevku-na-statni-politiku-zamestnanosti-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-1698-x.html


8

Mzdový měsíčník č. 10/2022 internetového portálu www.ucetni-portal.cz 

Od roku 2019 se nestanoví maximální výše měsíčního vyměřovacího základu pro platbu záloh. OSVČ může zaplatit zálohu 
v jakékoliv výši při dodržení pro ni stanovenou minimální výši záloh. Částky, které převyšují předpis záloh na pojistné, jsou 
považovány za platby do budoucna, nejdéle do prosince daného roku. OSVČ si tedy může platit zálohy na pojistné do 
budoucna a tuto skutečnost již nemusí OSSZ dopředu oznamovat. Další podstatné změny v placení záloh na důchodové 
pojištění a  pojistné na nemocenské pojištění jsou zveřejněny na webových stránkách ČSSZ. 

Dobrovolné důchodové pojištění

Minimální vyměřovací základ v r. 2023 pro dobrovolné důchodové pojištění činí 10 081 Kč. Pojistné činí 10 081 × 28 % = 2 823 Kč

Zdravotní pojištění 

Minimální výše pojistného na zdravotní pojištění u OSVČ hlavní ........... 40 324 : 2 × 13,5% = 2 721,87 Kč, zaokr. 2 722 Kč. 
Minimálním vyměřovacím základem pro odvod zdravotního pojištění u zaměstnance je minimální mzda. 

Odpočet u poživatelů invalidních důchodů
Zákonem č. 260/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony, se od 1. 1. 2023 zvyšuje vyměřovací základ u osob, za které platí pojistné stát, 
na částku 14 074 Kč. Za každého „pojištěnce státu“ uhradí stát příslušné zdravotní pojišťovně 1 900 Kč (14 074 × 13,5%).
O příslušnou částku (v r. 2023 o 14  074 Kč) se snižuje dosažený měsíční vyměřovací základ u poživatelů invalidních důchodu, kteří 
jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který v příslušném kalendářním měsíci zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se zdravotním 
postižením z celkového přepočteného počtu zaměstnanců. Odpočet je možné uplatnit i u poživatelů invalidních důchodů 
pracujících u inkriminovaného zaměstnavatele na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. 

Paušální daň 

V souvislosti se zvýšením minimálního pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení u OSVČ hlavní dochází ke 
zvýšení paušální daně pro rok 2023, pokud OSVČ bude mít příjmy do 1 milionu korun. 

Rok 2022 Rok 2023

Pojistné na zdravotní pojištění 2 627 Kč 2 722 Kč

Pojistné na důchodové pojištění 3 267 Kč 3 386 Kč

Daň z příjmů 100 Kč 100 Kč

Celkem paušální daň 5 994 Kč 6 208 Kč

V paušální dani je zahrnuto minimální zdravotní pojištění pro OSVČ hlavní, minimální pojistné na důchodové pojištění pro 
OSVČ hlavní zvýšené o 15 % (2 944 × 1,15 = 3 386) Kč a daň z příjmů ve výši 100 Kč. Záloha na paušální daň je splatná vždy do 
20. kalendářního dne příslušného měsíce. Pokud poplatník nestihne zálohu uhradit včas, vystavuje se riziku vzniku nedoplatků. 
Podle navrhovaných změn v ZDP dojde ke změně podmínek uplatnění paušální daně na 2 miliony korun. Současně se mají 
zavést i další dvě pásma paušálního odvodu.
Pro druhé pásmo by měla činit paušální daň 16 000 Kč, pro třetí pásmo 26 000 Kč.

7
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Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023 
ing. Růžena Klímová

K tématu paušální daně 
doporučujeme:  

  Úterní talk s Pěvou  
(záznam z 4. 10. 2022)

  Úterní talk s Pěvou  
(záznam z 18. 10. 2022) 

https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-260-2022-sb-ktery-m-se-meni-zakon-c-592-1992-sb-o-pojistnem-na-verejne-zdravotni-pojisteni-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-3007-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-260-2022-sb-ktery-m-se-meni-zakon-c-592-1992-sb-o-pojistnem-na-verejne-zdravotni-pojisteni-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-3007-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/uterni-talk-s-pevou-4-10-2022-194-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/uterni-talk-s-pevou-4-10-2022-194-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/uterni-talk-s-pevou-18-10-2022-195-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/uterni-talk-s-pevou-18-10-2022-195-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/uterni-talk-s-pevou-balicek-202-S.html
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Mzdy správně a jistě

88
hodin výuky

5  
špičkových lektorů

11
dnů

Ihned k dispozici – záznam tzv. „navždy“

unikátní 11denní vzdělávací program | 4. ročník

S minutami v popisku pro snadné vyhledávání / s bodíky přímo ve videu / na VIMEO.   
Také jste někdy hledali, co bylo řečeno, a našli jste až v posledních pěti minutách poslední části? 
Náš nástroj je velmi nápomocný. 

MZDOVÝ SPECIALISTA
ONLINE 2022

Jeden kurz, a víte vše.

PŘIPRAVENO KE STUDIU!

Získejte podporu pro svoji každodenní práci mzdové účetní –  
88 hodin inspirace, vychytávek a příkladů. 

»  mzdová problematika od základů až po složitější případy

»  výpočty komplexních příkladů

»  vhodné i pro daňové poradce a auditory

ONLINE PŘÍSTUP 24/7 // VRACEJTE SE // OPAKUJTE // PROCVIČUJTE

ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista/2022/

https://www.ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista/2022/
https://www.ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista/2022/
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Webinář: Střípky ze Mzdové konference 2022 

Olga Krchovová
Pěva Čouková
8. 3. 20221 h 27 min

K DISPOZICI 
PRO  

VŠECHNY

Webinář: Výhodnost ročního vyúčtování  
u zaměstnance versus podání  
daňového přiznání 
Olga Krchovová
Pěva Čouková
7. 4. 2022

1 h 38 min

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Webinář: Problémy a otázky ze mzdové oblasti 

Olga Krchovová
Pěva Čouková
29. 3. 2022

1 h 25 min

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

MZDOVÝ MĚSÍČNÍK ÚČETNÍHO PORTÁLU www.ucetni-portal.cz
Číslo 10/2022 | Vydáno 21. 10. 2022 v Bohuňovicích. 
Vydavatel: Účetní Portál a.s., V Drahách 39, 783 14 Bohuňovice | IČ 053 14 674

MÁTE OTÁZKY? ZEPTEJTE SE NÁS

Infolinka: +420 730 585 423 | +420 731 604 979 
E-mail: podpora@ucetni-portal.cz

WEBINÁŘE – NAŠE PODPORA SVĚTU DAŇAŘŮ A ÚČTAŘŮ
ing. Pěva Čouková a hostéwww.ucetni-portal.cz/videa/eshop

Webináře zdarma v den konání pro všechny. 
Chcete záznam? Je k dispozici členům GOLD a ALL IN.

Webinář: Aktualizace nezabavitelných částek  
pro výpočet srážek ze mzdy 

Olga Krchovová
Pěva Čouková
25. 10. 2022

PŘIPRAVUJEME

Webinář: Děti v daních 

Milan Lošťák
Pěva Čouková
7. 10. 2022

1 h 41 min

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

https://www.ucetni-portal.cz/webinar-stripky-ze-mzdove-konference-2022-8-3-2022-19-00-251-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-vyhodnost-rocniho-vyuctovani-u-zamestnance-versus-podani-danoveho-priznani-07-04-2022-19-00-256-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-problemy-a-otazky-ze-mzdove-oblasti-utery-29-03-2022-19-00-255-V.html
http://www.ucetni-portal.cz/videa/eshop
https://www.ucetni-portal.cz/balicky/17/
https://www.ucetni-portal.cz/balicky/21/
https://www.ucetni-portal.cz/mzdove-novinky-utery-25-10-2022-19-00-273-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-deti-v-danich-patek-7-10-2022-19-00-272-V.html

