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ÚVODNÍ SLOVO

Milé kolegyně, vážení kolegové,

poslední měsíčník letošního roku.
S velkou vděčností Vám přináším poslední letošní úvodník a moje poslání.

Jaké je moje poslání pro nás k budoucímu období?

1. Abychom si užívali svých blízkých, rodiny…
2. Abychom vsadili na zážitky, a ne na materiální věci…
3. Abychom se začali věnovat svému zdraví jakýmkoliv způsobem; imunitu máme ve svých rukou…
4. Abychom se začali spojovat s přírodou, každý počin se počítá…
5. Abychom si dali závazek, že kohokoliv potkáme, potěšíme ho, aby se cítil lépe; každý může…
6. Abychom investovali, a to pravidelně, každý může, stačí málo, ale pravidelně, jako DPH…
7. Abychom věřili svým snům…
8. Abychom nepřipustili svoje strachy a naučili se je jen pozorovat, co se děje a proč…
9.  Abychom pozorovali, jak se cítíme s lidmi, které potkáváme, a trávili čas jen s těmi, se kterými je nám dobře…
10. Abychom se inspirovali od nejlepších…
11.  Abychom se naučili být tolerantní k názorům a rozhodnutím druhých, naše role je inspirovat svým chováním, nic 

víc, nic míň…
12. Abychom byli šťastní a objevili to, co nás šťastné dělá…
13. Abychom žili svůj život a nežili život druhých lidí…
14. Abychom se inspirovali v pohádkách, 
 a.  bohatí princové, kteří chtěli království vyměnit za draka bez hlav, neuspěli; opusťme myšlenku něco za něco…
 b. Honza, který chtěl osvobodit princeznu, vyhrál; pomáháme bez očekávání…
15. Najděme si čas na pohádky a hry s dětmi…
16. Dopřejme si odpočinek, kdykoliv nás o to naše tělo požádá…
17. Buďme k sobě laskaví a mějme se rádi…
18. Dělejme věci nejlépe, jak umíme…
19. Neberme si nic osobně…
20. Neposuzujme, nevíme, co kdo řeší; nejsme v jeho botách…
21. Rozdávejme úsměvy, otvírají srdce a jsou klíčem ke štěstí…

Krásné Vánoce, krásný a úspěšný nový rok 2022
S vděčností za moji cestu…

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

Současné motto:

» Kola se točí…
» Jedeme dál…
» Spolu to zvládneme…
» Jsme optimističtí.…
» Nevzdáváme se

https://www.pevacoukova.cz/
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Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2022
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Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo 
pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) 
v roce 2022 – 1. část

Autor: ing. Růžena Klímová    14. 12. 2021
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Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2022
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Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo 
pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) 
v roce 2022 – 2. část
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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Lze se trápit, že něco ztrácíme, ale lze být naopak vděčný za to, že jsme to kdy měli.“

Otakar Machala, kolega daňový poradce

Příspěvek v době částečné práce (kurzarbeit) nahradí  
v případě mimořádných událostí od července 2021  
oblíbené antivirové programy

Autor: JUDr. Ladislav Jouza    24. 6. 2021

Zvýšení důchodů a příplatků k důchodům od 1. 1. 2022 

Autor: ing. Tomáš Stejskal     7. 12. 2021
strany 5–6
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Výpadek příjmů nahradí opět „Izolačka“
Senát schválil návrh MPSV na vyplácení mimořádného příspěvku, pro který se vžil název Izolačka. Lidé, kteří jsou v karanténě 
nebo izolaci kvůli infekčnímu onemocnění, dostanou zpětně po datu  30. listopadu 2021 až 370 Kč za den jako náhradu mzdy. 

Senát schválil opětovné zavedení krizového ošetřovného ve výši 
80 procent

Rodiče mohou krizové ošetřovné díky schválení čerpat už zpětně od začátku listopadu. Bude dosahovat 80 procent denního 
vyměřovacího základu, minimálně pak 400 Kč na den, přičemž se bude vztahovat i na tzv. dohodáře, kteří se účastní 
nemocenského pojištění. Čerpat ho mohou i další blízcí příbuzní, tedy například prarodiče. Podrobnosti naleznete v příloze 
aktuality.

Zahraniční stravné v cizí měně pro rok 2022
Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2022 najdete v příloze ve vyhlášce č. 462/2021 Sb. ze dne 
3. prosince 2021, o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022.

Nový vzor tiskopisu Žádost o roční zúčtování záloh a daňového 
zvýhodnění

Generální finanční ředitelství zveřejňuje nový vzor tiskopisu Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za 
zdaňovací období 2021 – tiskopis 25 5457/B – vzor. č. 2 ve formátu pdf, struktura XML dat ve formátu XSD.
Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění – vzor č. 2 je vydávána zároveň i v listinné podobě. Na finančních 
úřadech bude žádost k dispozici ve druhé polovině prosince 2021.

Těžké poškození bederní páteře bude v seznamu nemocí z povolání
Vláda schválila zařazení těžkého poškození bederní páteře způsobeného dlouhodobou těžkou fyzickou prací do seznamu 
nemocí z povolání. Ročně se jedná minimálně o desítky případů, kdy toto onemocnění zásadním způsobem poškodí zdraví 
zaměstnanců.

Povinné preventivní testování zaměstnanců a jeho pracovněprávní 
souvislosti

Ačkoliv povinnost testovat měli zaměstnavatelé splnit nejpozději do 29. 11. 2021, teprve dne 7. 12. 2021 vyšel materiál MPSV 
k pracovněprávním souvislostem, který naleznete v příloze (https://1url.cz/IKg0p).

Antivirus – aktuální informace ze stránek MPSV
Opět jsou aktivní oba režimy programu Antivirus (A i B).
Režim A je prodloužený do konce února 2022. Vztahuje se na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa nebo izolace 
z důvodu onemocnění covid-19. Režim B opět funguje od 1. listopadu do konce února 2022. Uleví firmám, které nemůžou 
fungovat naplno, protože mají významný počet zaměstnanců na ošetřovném nebo v karanténě, mají omezené vstupy 
nezbytné k jejich činnosti (například z důvodu pandemie chybí nějaká součástka, ze které firma vyrábí svůj produkt), nebo je 
z důvodu pandemie omezená poptávka po službách či produktech firmy.

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

17. 12. 2021

16. 12. 2021

14. 12. 2021

14. 12. 2021

14. 12. 2021

9. 12. 2021

7. 12. 2021

KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Každý den pro Vás vybíráme aktuality

https://www.ucetni-portal.cz/vypadek-prijmu-nahradi-opet-izolacka-6491-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/senat-schvalil-opetovne-zavedeni-krizoveho-osetrovneho-ve-vysi-80-procent-6489-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/senat-schvalil-opetovne-zavedeni-krizoveho-osetrovneho-ve-vysi-80-procent-6489-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zahranicni-stravne-v-cizi-mene-pro-rok-2022-6479-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/novy-vzor-tiskopisu-zadost-o-rocni-zuctovani-zaloh-a-danoveho-zvyhodneni-6477-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/novy-vzor-tiskopisu-zadost-o-rocni-zuctovani-zaloh-a-danoveho-zvyhodneni-6477-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/tezke-poskozeni-bederni-patere-bude-v-seznamu-nemoci-z-povolani-6478-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/povinne-preventivni-testovani-zamestnancu-a-jeho-pracovnepravni-souvislosti-6464-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/povinne-preventivni-testovani-zamestnancu-a-jeho-pracovnepravni-souvislosti-6464-a.html
https://1url.cz/IKg0p
https://www.ucetni-portal.cz/antivirus-aktualni-informace-ze-stranek-mpsv-6459-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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ing. Tomáš Stejskal

7. 12. 2021Zvýšení důchodů a příplatků 
k důchodům od 1. 1. 2022
Autor: ing. Tomáš Stejskal

Podle nařízení vlády č. 356/2021 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro 
úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 
a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022, které nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022, 
se důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. 1. 2022 zvyšují („valorizují“) od 1. 1. 2022. 

Základní výměry důchodů se zvyšují o 350 Kč na 3900 Kč měsíčně. Procentní výměry důchodů se zvyšují o 1,3 % jejich 
procentní výše s tím, že částka procentního zvýšení se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Procentní výměry důchodů se 
zvyšují o dodatečnou částku 300 Kč (resp. o dílčí částku, která odpovídá poměru českých dob pojištění k úhrnu dob pojištění 
získaných v České republice a v cizině s tím, že výsledná výše dodatečné částky v dílčí výši se zaokrouhluje na celé koruny 
nahoru). Pokud jsou splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se o dodatečnou částku 300 Kč důchod, 
který se vyplácí v plné výši. 

S ohledem na změnu právní úpravy spočívající v tom, že výše uvedená zvýšení důchodů nenáleží od splátky důchodu splatné 
po 31. 12. 2021, ale již od 1. 1. 2022, platí, že ke dni splatnosti v lednu 2022 náleží nejen splátka důchodu ve valorizované 
výši základní výměry i procentní výměry důchodu včetně zvýšení o dodatečnou částku, ale současně i doplatek všech těchto 
zvýšení (tzv. „doplatek valorizace“). Doplatek valorizace náleží za dobu ode dne 1. 1. 2022 do dne předcházejícího splatnosti 
důchodu v lednu 2022.

Příklad č. 1 – Doplatek valorizace

Den splatnosti důchodu je k 16. dni v měsíci. Rozdíl mezi výší důchodu před valorizačním zvýšením a výší důchodu po 
valorizačním zvýšení činí 625 Kč. Doplatek valorizace za dobu od 1. 1. 2022 do 15. 1. 2022 se vypočítá: 
625 x 15/30,4167 = 308,2188, po zaokrouhlení na celé koruny nahoru činí 309 Kč. V lednu 2022 bude tedy poskytnuta 
splátka důchodu ve valorizované výši a doplatek valorizace ve výši 309 Kč. 

Příklad č. 2 – Zvýšení důchodu a doplatek valorizace

Splatnost důchodu je k 16. dni v měsíci, rozdíl mezi výší důchodu před valorizačním zvýšením (základní výměra 
3 550 Kč, procentní výměra 10 000 Kč) a výší důchodu po valorizačním zvýšení (základní výměra 3 900 Kč, procentní 
výměra 10 430 Kč) činí 780 Kč. Doplatek valorizace starobního důchodu za dobu od 1. 1. 2022 do 15. 1. 2022, který bude 
vyplacen spolu s lednovou valorizovanou splátkou tohoto důchodu, se vypočítá: 
780 x 15/30,4167 = 384,6571, tj. 385 Kč. 

Podle nařízení vlády č. 357/2021 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022, které nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022, 
se od 1. 1. 2022 zvyšují příplatky k důchodu. Příplatky k důchodu se zvyšují od 1. 1. 2022 o 1,3 % celkové částky příplatku 
a o dodatečnou částku 300 Kč. Částka příplatku se po tomto zvýšení zaokrouhlí na celé koruny nahoru. U příplatků k důchodu 
vyplácených před 1. 1. 2022 náleží doplatek valorizace příplatku k důchodu za dobu ode dne 1. 1. 2022 do dne předcházejícího 
dni splatnosti důchodu v lednu 2022. V případě více příplatků k důchodu se doplatek valorizace příplatku vypočte (včetně 
zaokrouhlení) samostatně pro každý příplatek zvlášť.

1. 1. 2022 nabývají účinnosti nařízení vlády č. 356/2021 Sb. a nařízení vlády č. 357/2021 Sb. Prvním z nich se důchody valorizují, 
druhým se zvyšují příplatky k důchodu. O jaké konkrétní částky se jedná a rovněž další informace včetně několika praktických 
příkladů naleznete v článku pana Tomáše Stejskala. 

Jana 

https://www.codexisuno.cz/bYT?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bYT?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bYT?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bZp?lang=cs
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Příklad č. 3 – Doplatek příplatků k důchodu

Den splatnosti důchodu je k 16. dni v měsíci. K důchodu náleží ke dni 31. 12. 2021 příplatek podle nařízení vlády 
č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem 
v oblasti sociální, (dále jen „nařízení vlády č. 622/2004 Sb.“) ve výši 800 Kč a příplatek podle nařízení vlády č. 357/2005 Sb., 
o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, (dále jen 
„nařízení vlády č. 357/2005 Sb.“) ve výši 700 Kč. Rozdíl mezi výší příplatku podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. po 
valorizačním zvýšení a před valorizačním zvýšením činí 311 Kč. Doplatek valorizace za dobu od 1. 1. 2022 do 15. 1. 2022 
se vypočítá: 311 x 15/30,4167 = 153,3696, tj. 154 Kč. Rozdíl mezi výší příplatku podle nařízení vlády č. 357/2005 Sb. po 
valorizačním zvýšení a před valorizačním zvýšením činí 310 Kč. Doplatek valorizace za dobu od 1. 1. 2022 do 15. 1. 2022 
se vypočítá 310 x 15/30,4167 = 152,8765, tj. 153 Kč. V lednu 2022 tedy bude poskytnuta splátka důchodu a příplatky ve 
valorizované výši, doplatek valorizace důchodu a doplatky valorizace příplatků ve výši 154 Kč a 153 Kč.  

LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK? 
A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ, CHTĚJÍ ČLÁNKY K DŮCHODOVÉMU POJIŠTĚNÍ

 Informativní důchodová aplikace (IDA) | Ing. Tomáš Stejskal | 4. 11. 2021
 Příklady vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění | Ing. Tomáš Stejskal | 27. 4. 2021
 Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění | Ing. Tomáš Stejskal | 22. 4. 2021

 PRO TY, KTEŘÍ, MILUJÍ WEBINÁŘE

V den konání zdarma pro všechny. Záznam jen pro členy od balíčku GOLD (informace o členství zde).

  Webinář: IDA – Internetová důchodová aplikace ČSSZ, aktuální informace o důchodové problematice 
s Tomášem Stejskalem | webinářem provází Pěva Čouková | 21. 10. 2021

PRO ČLENY OD BALÍČKU SILVER

PRO ČLENY OD BALÍČKU GOLD

ONLINE SEMINÁŘE 
MŮŽETE SE TĚŠIT 

Více na ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/

Možnost sledovat živě v den vysílání  
a pokládat dotazy.
Možno sledovat zpětně ze záznamu.
6 vyučovacích hodin
Záznam tzv. "navždy".

Mzdové aktuality a vyúčtování daně  
ze závislé činnosti

ing. Olga Krchovová (6. 1. 2022)

Roční zúčtování daně
ing. Milan Lošťák (16. 2. 2022)

Zvýšení důchodů a příplatků k důchodům od 1. 1. 2022
ing. Tomáš Stejskal

https://www.ucetni-portal.cz/informativni-duchodova-aplikace-ida-1952-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/priklady-vyplnovani-evidencnich-listu-duchodoveho-pojisteni-1868-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/vedeni-a-predkladani-evidencnich-listu-duchodoveho-pojisteni-1860-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/17/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ida-internetova-duchodova-aplikace-cssz-aktualni-informace-o-duchodove-problematice-21-10-2021-19-00-229-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ida-internetova-duchodova-aplikace-cssz-aktualni-informace-o-duchodove-problematice-21-10-2021-19-00-229-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/19/
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/17/
https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-sestka-pro-zacatecniky-70-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/mzdove-aktuality-a-vyuctovani-dane-ze-zavisle-cinnosti-176-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/mzdove-aktuality-a-vyuctovani-dane-ze-zavisle-cinnosti-176-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/rocni-zuctovani-dane-177-S.html
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ONLINE / 5. ROČNÍK

VEŠKERÉ NOVINKY VE MZDÁCH 2021. PRAKTICKÉ RADY, TIPY A SOUVISLOSTI.  
VŠE SE ZDROJI V ZÁKONĚ. MZDY UCELENĚ V JEDNOM KURZU – OPORA DO KAŽDODENNÍ 

PRAXE. KOMPLETNÍ PŘÍKLADY A POSTUPY.

 1. DEN   Mgr. Zdeněk Schmied - Pracovní právo pro mzdové účetní - zákoník práce
 2. DEN  ing. Olga Krchovová - Odměňování vč. osob zdr. postižených
 3. DEN  ing. Olga Krchovová - Odměňování vč. osob zdr. postižených
 4. DEN   ing. Olga Krchovová - Zdravotní pojištění
 5. DEN  ing. Milan Lošťák - Daň z příjmů ze závislé činnosti
 6. DEN  ing. Olga Krchovová - Praktické příklady
 7. DEN  ing. Olga Krchovová - Sociální pojištění, nemocenské pojištění
 8. DEN  ing. Olga Krchovová - Příklady na výpočet dovolené
   ing. Pěva Čouková - Cestovní náhrady, mzdové benefity
 9. DEN  ing. Renka Klímová - Exekuce - příprava na budoucí povolání, složitosti z mezd
 10. DEN  ing. Olga Krchovová - Mzdové výpočty, procvičování v praxi, souvislý příklad
 11. DEN  ing. Tomáš Stejskal - Důchodové pojištění, evidenční listy

ZÁZNAM Z 8. 4. 2021 - 7. 5. 2021

88
hodin výuky celkem

11
dnů

6
špičkových lektorů

30 % sleva pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD

ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista/

•  VIDEOZÁZNAM TZV.  „NAVŽDY“

•  MOŽNO ZASTAVOVAT, MOŽNO SE VRACET ZPĚT  

•  VÝUKOVÉ MATERIÁLY SOUČÁSTÍ 

IHNED K DISPOZICI

https://www.ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista/
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IDA – Internetová důchodová aplikace ČSSZ, aktuální 
informace o důchodové problematice

Tomáš Stejskal
Pěva Čouková

21. 10. 2021

WEBINÁŘ

1 h 37 min

WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU
www.ucetni-portal.cz/videa/eshop  

MZDOVÝ MĚSÍČNÍK ÚČETNÍHO PORTÁLU www.ucetni-portal.cz | Číslo 12/2021
Vydáno: 17. 12. 2021 v Bohuňovicích 
Vydavatel: Účetní Portál a.s., V Drahách 39, 783 14 Bohuňovice | infolinka: +420 730 585 423 | IČ 053 14 674

Mzdové aktuality na podzim s Olgou Krchovovou 

Olga Krchovová
Pěva Čouková

26. 10. 2021

WEBINÁŘ

1 h 27 min

Evidenční listy s Tomášem Stejskalem

Tomáš Stejskal
Pěva Čouková

6. 5. 2021

WEBINÁŘ

1 h 25 min

Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?
Sledujte videa na Účetním Portálu a naše pozvánky.

Záznam na věky pro členy GOLD Účetního Portálu.

Webinář: Aktuality z oblasti závislé činnosti

Milan Lošťák
Pěva Čouková

4. 11. 2021

WEBINÁŘ

1 h 35 min

Víte, že webinářů máme již 212 ks?

https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ida-internetova-duchodova-aplikace-cssz-aktualni-informace-o-duchodove-problematice-21-10-2021-19-00-229-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-mzdove-aktuality-na-podzim-s-olgou-krchovovou-utery-26-10-2021-19-00-234-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-evidencni-listy-s-tomasem-stejskalem-ctvrtek-06-05-2021-19-00-223-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-aktuality-z-oblasti-zavisle-cinnosti-4-11-2021-19-00-235-V.html

