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ÚČETNÍHO PORTÁLU

MZDOVÝ
MĚSÍČNÍK

ONLINE SEMINÁŘ
Mzdové účetnictví 2023, novinky od ledna 2023 

v teorii a příkladech

MÁME NATOČENO!

https://www.ucetni-portal.cz/mzdove-ucetnictvi-2023-novinky-od-ledna-2023-v-teorii-a-prikladech-191-S.html


ÚVODNÍ SLOVO

„Mysl je vším. Co si myslíte, tím se stáváte.“
Buddha

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

dívám se právě z okna svojí kanceláře a co vidím… první sníh. Martin přijel na bílém koni o týden později… Že by 
nestíhal? Kdo ví?

Důvěra v cyklus ročních období je stoprocentní. Vůbec nás nenapadne, že by po podzimu přišlo místo zimy zase 
léto…

Jsou prostě události, o kterých vůbec nepochybujeme.

Co takhle dát stejnou víru do všeho, co děláme a o čem často pochybujeme.

Naše vlastní víra v sebe a své kroky dělá divy a hory přenáší… Velmi často se blokujeme sami ve svojí hlavě, že to 
a to nedokážeme a že v tom a tom nejsme dost dobří. Porovnáváme se.

Jsme jediní, kdo si to myslí. Tak to velmi často je.

Pokud dokážeme hlídat svoje myšlenky, je to vítězství.

Mohu změnit jen sebe, nikoho vně. Ty okolo mohu jen inspirovat, často beze slov.

Nikoho jiného nemohu „přinutit“, aby mě měl rád. Ale já navzdory čemukoliv, co se děje, mohu dávat lásku všude 
okolo.

I tak může proudit energie. Jsou to stará moudra, není to nic nového. Víme, ale je dobré to slyšet znovu a znovu…

A když přidáme ještě neposuzování, tak to už se máme téměř královsky.

Bez ohledu na okolnosti.

To je opravdové „bohatství“ a svoboda bytí.

Bohatství nejsou peníze, jak si často mylně myslíme. 

A příští neděli je první adventní neděle… rozsvěcování stromků a přichází nejkrásnější čas v roce. Čas, kdy jsme si 
blíž než kdykoliv jindy.

Užívejte každý den naplno…

S vděčností

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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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Chybná aplikace poskytování náhrad cestovních výdajů  
při pracovních cestách

Autor: JUDr. Marie Salačová     

strany 32–33

Přechod práv a povinností z dohod o práci na jiného 
zaměstnavatele

Autor: JUDr. Ladislav Jouza     

strany 26–31

Dotaz – stravné a domácí online vzdělávání

Autor: JUDr. Marie Salačová                 
strana 34

Co se vyplatí? Jít do důchodu v prosinci, nebo v lednu?

Autor: ing. Tomáš Stejskal    
strany 5–6

„Školkovné“ – sleva na dani za umístění dítěte  
v předškolním zařízení

Autor: ing. Milan Lošťák    
strany 19–25

Uvažovali jste o předčasném důchodu pro Vás nebo Vaše blízké?

Autor: ing. Tomáš Stejskal    
strany 7–9

Zvýšení důchodů a příplatků k důchodům od 1. 1. 2023

Autor: ing. Tomáš Stejskal    
strana 10

Nová sleva na pojistném na sociální zabezpečení pro 
zaměstnavatele od 1. 2. 2023

Autor: ing. Růžena Klímová     

strany 12–18

Dotaz – úhrada nákladů na pracovní cestě soukromou  
platební kartou zaměstnance

Autor: JUDr. Marie Salačová                 

strana 35

Články

pro členy Účetního Portálu

pro členy Účetního Portálu

pro členy Účetního Portálu

pro členy Účetního Portálu

pro členy Účetního Portálu

pro členy Účetního Portálu

pro členy Účetního Portálu

pro členy Účetního Portálu

DÁRKEM PRO VŠECHNY



4

Mzdový měsíčník č. 11/2022 internetového portálu www.ucetni-portal.cz 

Práce na dálku (telework, home office) a formulář A1 CZ
Během pandemie došlo k nárůstu práce na dálku, jejíž výhody oceňují jak zaměstnavatelé (např. úspory nákladů), tak 
zaměstnanci (např. úspora času při přepravě apod.). Správní komise schválila ještě navazující doporučení, které obsahuje 
nóta AC 125/22 REV2 pro telework.

VZP varuje před podvodnými e-maily. Od klientů požadují platbu za 
neexistující dluh nebo přístupové údaje k účtům.

Všeobecná zdravotní pojišťovna se v posledních dnech setkává s řadou dotazů na pochybné e-maily, které klienty vyzývají 
k úhradě dluhu. VZP tímto způsobem na dluh nikdy neupozorňuje. Klienti by měli takové výzvy ignorovat a v případě 
pochybností se obrátit na infolinku 952 222 222.

Přechod klientů Equa bank do Raiffeisenbank se výplaty důchodů, nepo-
jistných sociálních dávek či podpor v nezaměstnanosti nijak nedotkne

Dne 14. listopadu 2022 došlo k automatickému přechodu klientů Equa bank do Raiffeisenbank. Od tohoto data mohou 
klienti Equa bank začít používat nový kód banky 5500.

Uplatnit nárok na důchod lze i bez návštěvy OSSZ, a to elektronicky 
nebo poštou

Kdo zvažuje v současné době podání žádosti o předčasný starobní důchod s datem přiznání ještě do konce roku 2022, 
ale z důvodu velkého zájmu již nenajde vyhovující termín pro objednání na příslušnou OSSZ pro sepsání žádosti, může 
v této mimořádné situaci využít tiskopis, který je k dispozici na stránkách ČSSZ. Získá tak možnost dodržení letošního data 
uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění. Další informace najdete v příloze aktuality

Sdělení MPSV č. 320/2022 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky 
rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

Částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění od 1. 1. 2023 činí 4 000 Kč.

Podpora vzdělávání zaměstnanců a OSVČ – úhrada až 85 % nákladů na 
vzdělávání

Úřad práce formou finančních příspěvků podporuje vzdělávání nebo rekvalifikaci stávajících i budoucích zaměstnanců firem 
(včetně zaměstnanců na DPČ) a OSVČ. Vzdělávání v ne/akreditovaných kurzech může být zajištěno externím vzdělávacím 
zařízením nebo interními lektory zaměstnavatele prezenční i elektronickou formou. Další podrobnosti si můžete přečíst 
v příloze aktuality.

Sdělení MPSV č. 319/2022 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely 
nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního 
vyměřovacího základu platných v roce 2023

Redukční hranice pro rok 2023 jsou stanoveny následovně :
a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 345 Kč,
b) druhá redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2 017 Kč,
c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 4 033 Kč.

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

KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Každý den pro Vás vybíráme aktuality

15. 11. 2022

11. 11. 2022

10. 11. 2022

4. 11. 2022

3. 11. 2022

3. 11. 2022

2. 11. 2022

https://www.ucetni-portal.cz/prace-na-dalku-telework-home-office-a-formular-a1-cz-7262-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vzp-varuje-pred-podvodnymi-e-maily-od-klientu-pozaduji-platbu-za-neexistujici-dluh-nebo-pristupove-udaje-k-uctum-7256-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vzp-varuje-pred-podvodnymi-e-maily-od-klientu-pozaduji-platbu-za-neexistujici-dluh-nebo-pristupove-udaje-k-uctum-7256-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/prechod-klientu-equa-bank-do-raiffeisenbank-se-vyplaty-duchodu-nepojistnych-socialnich-davek-ci-podpor-v-nezamestnanosti-nijak-nedotkne-7252-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/prechod-klientu-equa-bank-do-raiffeisenbank-se-vyplaty-duchodu-nepojistnych-socialnich-davek-ci-podpor-v-nezamestnanosti-nijak-nedotkne-7252-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/uplatnit-narok-na-duchod-lze-i-bez-navstevy-ossz-a-to-elektronicky-nebo-postou-7238-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/uplatnit-narok-na-duchod-lze-i-bez-navstevy-ossz-a-to-elektronicky-nebo-postou-7238-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/sdeleni-mpsv-c-320-2022-sb-kterym-se-vyhlasuje-zvyseni-castky-rozhodne-pro-ucast-zamestnancu-na-nemocenskem-pojisteni-7234-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/sdeleni-mpsv-c-320-2022-sb-kterym-se-vyhlasuje-zvyseni-castky-rozhodne-pro-ucast-zamestnancu-na-nemocenskem-pojisteni-7234-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/podpora-vzdelavani-zamestnancu-a-osvc-uhrada-az-85-nakladu-na-vzdelavani-7233-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/podpora-vzdelavani-zamestnancu-a-osvc-uhrada-az-85-nakladu-na-vzdelavani-7233-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/sdeleni-mpsv-c-319-2022-sb-kterym-se-vyhlasuje-pro-ucely-nemocenskeho-pojisteni-vyse-redukcnich-hranic-pro-upravu-denniho-vymerovaciho-zakladu-platnych-v-roce-2023-7232-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/sdeleni-mpsv-c-319-2022-sb-kterym-se-vyhlasuje-pro-ucely-nemocenskeho-pojisteni-vyse-redukcnich-hranic-pro-upravu-denniho-vymerovaciho-zakladu-platnych-v-roce-2023-7232-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/sdeleni-mpsv-c-319-2022-sb-kterym-se-vyhlasuje-pro-ucely-nemocenskeho-pojisteni-vyse-redukcnich-hranic-pro-upravu-denniho-vymerovaciho-zakladu-platnych-v-roce-2023-7232-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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Komentář Pěva Čouková:

Výše předčasného důchodu pana Karla z následujícího příkladu, který do něj jde oproti řádnému termínu jen cca o 1 rok dříve, je při 
odchodu do důchodu k 31. 12. 2022 – 22 743 Kč.

Kdyby počkal a šel do důchodu v řádném termínu, tj. 11. 12. 2023, byl by jeho důchod kupodivu menší, a to konkrétně 21 477 Kč.

V tomto případě vůbec nemá nižší důchod při odchodu do předčasného, dokonce jej má vyšší, a to o 1 266 Kč. Mohli bychom si tedy 
mylně myslet, že tím vydělá jen 1 266 Kč x 11,5 měsíců. Pak Karel však vydělá 22 743 Kč x 11,5 měsíců = 261 545 Kč, které má doma, 
a navíc má i pro budoucí období a valorizaci natrvalo určen vyšší důchod.

Není to pro každého. Pokud byste založili účast na důchodovém pojištění, nemáte na předčasný důchod nárok. Pokud tedy milujete 
svoji práci např. jako zdravotní sestra, učitel na škole nebo na úřadu, tak tady pravděpodobně s dohodou o provedení práce nebo 
zaměstnáním malého rozsahu nepochodíte.

Nicméně, pokud máte vlastní firmu nebo jste nemocní a zaměstnání „oželíte“, je to právě pro Vás.

Co nezakládá účast na důchodovém pojištění? Zjednodušeně například:

- dohoda o provedení práce do 10 000 Kč,

- zaměstnání malého rozsahu do 3 499 Kč v roce 2022, do 3 999 Kč v roce 2023,

- podnikání do rozdílu příjmů a výdajů cca 93 000 Kč v roce 2022, cca 96 000 Kč v roce 2023.

Jste v šoku?

Nejste sami, my také.

Poslední poznámka – o předčasný důchod nelze zažádat zpětně.

Příklad –  Jak správně načasovat odchod do předčasného starobního důchodu
Pan Karel narozený dne 11. 12. 1959. Dosažení důchodového věku 11. 12. 2023.

VARIANTA A – výpočet předčasného starobního důchodu k 31. 12. 2022

Celková doba pojištění činí 47 roků. 

Důchodový věk: 11.12.2023

Datum přiznání: 31.12.2022

Počet dětí: 0

Doba pojištění ke dni vzniku nároku na starobní důchod: 47 let, tj. 70,5% tj. 16 474 Kč.

Přesluhování: 0 dnů, tj. 0 čtvrtletí, procentní výměra 0,0% tj. 0 Kč.

Uvažovali jste o předčasném důchodu 
pro Vás nebo Vaše blízké?
Autor: ing. Tomáš Stejskal

Víte, že může být předčasný důchod výhodný i pro Vás? Máte pět roků do penze?
Peníze, které získáte ze systému za dobu pobírání předčasného důchodu, by se Vám v případě výplaty starobního důchodu 
vrátily často až za 20 let, mnohdy i později. Je to tzv. „bod zvratu“. Víte, zda tu vůbec budete za 20 let, byť Vám to přejeme? 
Víte, jaký bude důchodový systém v naší zemi?
Lepší holub v hrsti než vrabec na střeše ☺.
P.
Pěva Čouková
zakladatelka a  Účetního Portálu ®

Uvažovali jste o předčasném důchodu pro Vás nebo Vaše blízké?
ing. Tomáš Stejskal

18. 11. 2022



8

Mzdový měsíčník č. 11/2022 internetového portálu www.ucetni-portal.cz 

Předčasný odchod: -345 dnů, tj. 4 čtvrtletí, procentní výměra -3,6% tj. -841 Kč.

Procentní výměra celkem: 66,9% tj. 15 633 Kč.

Základní výmera důchodu: 3 900 Kč.

Úhraná výše důchodu: 19 533 Kč.

Stanovení výpočtového základu v roce: 2022

Rozhodné období tvoří roky: 1986 - 2021

Počet dnů: rozhodném období:      13 149

vyloučených:     765

Úhrn ročních vyměřovacích základů: 16 748 470
Osobní vyměřovací základ: 41 137

Výpočtový základ: 23 366

Redukční hranice: do 17 121 započte se: 100%

nad 17 121 do 155 644 26%

nad 155 644 do 0%

Rok Vyměřovací 
základ

Koef. nárustu 
vym. základu

Přepočtený vy-
měřovací základ Rok Vyměřovací 

základ
Koef. nárustu 
vym. základu

Přepočtený vy-
měřovací základ

1986 44 475 13,1279 583 864 2006 242 947 1,9407 471 488

1987 46 121 12,8589 593 066 2007 245 933 1,8075 444 524

1988 47 361 12,5722 595 432 2008 240 981 1,6714 402 776

1989 42 938 12,2748 527 056 2009 88 405 1,6152 142 792

1990 54 170 11,8414 641 449 2010 200 780 1,5865 318 538

1991 55 663 10,2613 571 175 2011 193 860 1,5507 300 619

1992 78 472 8,3788 657 502 2012 197 995 1,5022 297 429

1993 96 133 6,6892 643 053 2013 207 575 1,5022 311 820

1994 110 102 5,6425 621 251 2014 221 045 1,4763 326 329

1995 137 542 4,7615 654 907 2015 218 326 1,4329 312 840

1996 138 569 4,0214 557 242 2016 213 298 1,3774 293 797

1997 140 657 3,6379 511 697 2017 256 709 1,2903 331 232

1998 223 354 3,3277 743 256 2018 295 206 1,1969 353 333

1999 133 902 3,0748 411 722 2019 398 088 1,1192 445 541

2000 183 315 2,8844 528 754 2020 457 002 1,0773 492 329

2001 155 022 2,6579 412 033 2021 507 731 1,0000 507 731

2002 170 924 2,4767 423 328 Celkem 16 748 470
2003 196 924 2,3204 456 943

2004 192 062 2,1760 417 927

2005 214 480 2,0687 443 695

Dopočítání valorizace v roce 2022: červen – 3 900 + 16 915 = 20 815 Kč
  Nařízení vlády č. 35/2022 Sb., o druhém zvýšení důchodů v roce 2022 + 8,2 %

  září – 3 900 + 17 795 = 21 695 Kč
  Nařízení vlády č. 136/2022 Sb., o třetím zvýšení důchodů v roce 2022 + 5,2 %

Valorizace od 1. 1. 2023  4 040 + 18 703 = 22 743 Kč – celková výše důchodu k 31. 12. 2022
  Nařízení vlády č. 290/2022 Sb., o zvýšení důchodů 140 + 5,1 %

Uvažovali jste o předčasném důchodu pro Vás nebo Vaše blízké?
ing. Tomáš Stejskal

https://next.codexis.cz/legislativa/352022-sb-narizeni-vlady-o-druhem-zvyseni-duchodu-v-roce-CR131681_2022_06_01?hash=match-0&citation=unit-1&citation=unit-2#unit-1
https://next.codexis.cz/legislativa/1362022-sb-narizeni-vlady-o-tretim-zvyseni-duchodu-v-roce-CR132340_2022_09_01?hash=match-0&citation=unit-1&citation=unit-2#unit-1
https://next.codexis.cz/legislativa/2902022-sb-narizeni-vlady-o-vysi-vseobecneho-vymerovaciho-zakladu-za-CR133570_2023_01_01?hash=match-0&citation=unit-1#unit-1
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👿

VARIANTA B – Výpočet řádného starobního důchodu k 11. 12. 2023

Celková doba pojištění činí 48 roků.

Procentní výměra .....17 437 Kč

Základní výměra ......... 4 040 Kč

Poznámka:  Procentní výměra důchodu se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu, který činí 24 217 Kč. Jeho výše 
odpovídá osobnímu vyměřovacímu základu 42 641 Kč zjištěnému za roky 1986 – 2022.

Celková výše starobního důchodu k datu 11. 12. 2023 ........................21 477 Kč

Rozdíl – VARIANTA A vs. VARIANTA B ......................... 22 743 - 21 477 = 1 266 Kč

Závěr:  Celková výše důchodu při odchodu do předčasného důchodu k 31. 12. 2022 je 22 743 Kč, výše důchodu při 
odchodu do důchodu v řádném termínu 11. 12. 2023 je 21 477 Kč. Rozdíl činí 1 266 Kč.

Uvažovali jste o předčasném důchodu pro Vás nebo Vaše blízké?
ing. Tomáš Stejskal

Více k tématu odchodu do důchodu se dozvíte na webináři s Pěvou a ing. Tomášem 
Stejskalem „Jak načasovat odchod do důchodu, problematika výchovného“ ZDE.

Záznam z 15. 11. 2022 dostupný členům Účetního Portálu od balíčku GOLD.

SLEDUJTE PLÁN AKCÍ NA ÚČETNÍM PORTÁLU

www.ucetni-portal.cz/plan-akci/

webináře 
každý 
den!

https://www.ucetni-portal.cz/webinar-jak-nacasovat-odchod-do-duchodu-problematika-vychovneho-utery-15-11-2022-19-00-269-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/balicky/17/
https://www.ucetni-portal.cz/plan-akci/
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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/

„Mzdový specialista je komplexní vzdělávací program 
pro mzdové účetní. Velkou výhodu vidím v dostupných 
záznamech, ke kterým se můžu vracet kdy chci 
a kolikrát chci.“

Lenka Vochozková,
účetní

https://www.ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista/2022/
https://www.ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista/2022/
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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

MZDOVÝ MĚSÍČNÍK ÚČETNÍHO PORTÁLU www.ucetni-portal.cz
Číslo 11/2022 | Vydáno 18. 11. 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: Děti v daních 

Milan Lošťák
Pěva Čouková
7. 10. 2022

1 h 41 min

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Webinář: Jak načasovat odchod do důchodu,  
problematika výchovného 

Tomáš Stejskal
Pěva Čouková
15. 11. 2022

1 h 48 min

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Webinář: Exekuce s Olgou Krchovovou 

Olga Krchovová
Pěva Čouková
25. 10. 2022

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

1 h 38 min

Webinář: Mzdový specialista 2022 končí  
aneb večer s Olgou Krchovovou 

Olga Krchovová
Pěva Čouková
26. 5. 20221 h 48 min

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY

https://www.ucetni-portal.cz/webinar-vyhodnost-rocniho-vyuctovani-u-zamestnance-versus-podani-danoveho-priznani-07-04-2022-19-00-256-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/webinar-deti-v-danich-patek-7-10-2022-19-00-272-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-jak-nacasovat-odchod-do-duchodu-problematika-vychovneho-utery-15-11-2022-19-00-269-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/mzdove-novinky-utery-25-10-2022-19-00-273-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-mzdovy-specialista-2022-konci-aneb-vecer-s-olgou-krchovovou-26-5-2022-19-00-263-V.html

