
Cestovní náhrady a další novinky roku 2022 

Tato informace se v samostatné kapitole věnuje sazbám cestovních náhrad pro rok 2022. V rozšířené 

verzi informace této informace je zpracována i problematika krácení zahraničního stravného a 

maximálních částek kapesného, které jsou osvobozeny od daně. 

Zaměstnavatele nyní čeká roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021 jejich 

zaměstnanců – žádost o roční zúčtování se doporučuje podat na novém vzoru č. 2 tiskopisu MFin 25 

5457/B. Při ročním zúčtování je třeba zohlednit např. nové částky daňového zvýhodnění na děti či limit 

150 tis. Kč pro úroky na bytové potřeby od 1.1.2021. O roční zúčtování může zaměstnanec požádat i 

elektronicky, avšak předepsaným způsobem; nepostačuje tedy pouhé zaslání naskenovaného 

formuláře s podpisem zaměstnance. 

Formulář Prohlášení k dani vzor 26 zůstává pro rok 2022 nezměněn. Při výpočtu záloh za leden 2021 

je nutno zohlednit nové měsíční částky daňového zvýhodnění na dítě – na 2. dítě 1 860 Kč a na 3. a 

další dítě 2 320 Kč. Počínaje zúčtováním mezd za leden 2022 se již také neuplatňuje limitace měsíčního 

daňového bonusu (ještě pro zúčtování mezd za prosinec 2021 platil limit 5 025 Kč). 

Při výpočtu zálohy na daň ze závislé činnosti se daňové progrese (tedy 23% sazba) uplatňuje pro příjmy 

přesahující 155 644 Kč (v roce 2021 se jednalo o částku 141 764 Kč). 

Minimální mzda byla od 1.1.2022 zvýšena z loňské minimální mzdy 15 200 Kč na 16 200 Kč. Od 

minimální mzdy je odvozena zaručená mzda a např. pro 3. kategorií prací, kam patří např. číšník či 

holič/kadeřník, zaručená mzda v roce 2022 činí 19 700 Kč (v roce 2021 činila 18 500 Kč). Podmínka pro 

nárok na měsíční daňový bonus dle § 35d ZDP, tedy dosažení v daném měsíci příjmů od 

zaměstnavatele alespoň ve výši poloviny minimální mzdy, je v roce 2022  splněna dosažením příjmů 8 

100 Kč (v roce 2021 to bylo dosažení příjmu 7 600 Kč). 

Hranice příjmů rozhodná pro účast na nemocenském pojištění zůstala v roce 2022 na úrovni dosažení 

měsíčního příjmu 3 500 Kč; dohody o provedení práce nadále zakládají účast na nemocenském 

pojištění až překročením měsíčního příjmu 10 000 Kč. Pokud zaměstnanec nemá podepsáno prohlášení 

k dani, tak se používá srážková daň stejně jako v roce 2021 – u dohod o provedení práce do 10 tis. Kč 

měsíčně a u ostatních příjmů do 3 500 Kč měsíčně. 

Důležitou novinkou, která se týká zaměstnavatelů a o které vláda rozhodla 29.12.2022, je předčasné 

ukončení programu Antivirus B k 31.12.2021 (tento program byl předtím schválen na dobu do 

28.2.2022). Režim A vztahující se na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa nebo izolace z 

důvodu onemocnění COVID-19, zůstává v platnosti do konce února 2022. 

K izolačce byl aktualizován výklad na webu MPSV i na webu ČSSZ. Na webu Finanční správy jsou 

dostupné informace ke kompenzačnímu bonusu 2022; v současné době lze již podávat žádosti o 

kompenzační bonus za období od 22.11. do 31.12.2021. Kompenzačnímu bonusu 2022 se věnoval 

podcast O daních 29.12.2021. 

 

 

DOBROVOLNÁ ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ INFORMACE    

 

 

 

https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5457-B_2.pdf
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https://www.behounek.eu/podcast/
https://www.behounek.eu/uhrada-za-poskytovane-informace/


Od 1. 1. 2022 se nově uplatňuje DPH u zvláštního režimu pro cestovní služby – značně pracné 

uplatnění tohoto režimu podle nových pravidel popsala Finanční správa v informaci z 1.12.2021. 

Od 1. 1. 2022 zákon o DPH nově vymezuje uplatnění 15% sazby u zdravotnických prostředků - 

uplatnění 15% sazby u oprav zdravotnických prostředků již není upraveno přílohou č. 2, ale § 47 odst. 

5; kromě této formální změny se 15% sazba nově vztahuje i na úpravy zdravotnických prostředků (tedy 

nejen na opravy). Okruh zdravotnických prostředků, u jejichž dodání, oprav a úprav se uplatňuje 15% 

snížená sazba, je v příloze č. 3 od 1.1.2022 vymezen odkazem na příslušné přílohy zákona o veřejném 

zdravotním pojištění. Snížená sazba se přitom nově výslovně vztahuje i na příslušenství těchto 

zdravotnických prostředků. Změny týkající se sazby DPH u zdravotnických prostředků (prostředky, 

které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu nemocných nebo zdravotně postižených 

k léčení nemoci, zdravotního postižení nebo zmírnění jejich důsledků) by neměly mít zásadní praktický 

dopad, což je však nutné v konkrétním případě prověřit. 

Mnozí vlastníci remízků a podobných pozemků musí do konce ledna 2022 nově přiznat daň 

z nemovitých věcí – viz  informace Finanční správy z 13.7.2021. V současné době se pracuje na 

odstranění chyby koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí v aplikaci MOJE DANĚ. Další aktuální 

informace k dani z nemovitých věcí jsou dostupné na webu Finanční správy. 

OSVČ, které v roce 2022 pokračují v paušálním režimu, platí v roce 2022 paušální zálohy ve výši 5 994 

Kč (v roce 2021 paušální záloha činila 5 469 Kč) – zálohu splatnou 20.1.2022 již tedy musí uhradit v nové 

výši. Pokud byla OSVČ v roce 2021 v paušální režimu a paušální režim u ní nezanikl ze zákona nebo do 

10.1.2022 neoznámí ukončení paušálního režimu, platí dál v roce 2022 paušální zálohy, i když má 

povinnost podat za rok 2021 daňové přiznání a přehledy na důchodové a zdravotní pojištění. OSVČ 

vykonávající činnost před 1.1.2022, která nejpozději do 10.1.2022 oznámí vstup do paušálního režimu, 

musí uhradit lednovou zálohu 5 994 Kč do 20.1.2022. OSVČ, které zahajují v lednu 2022 podnikání a 

které vstoupí pro rok 2022 do paušálního režimu (mohou tak učinit nejpozději v den zahájení 

podnikání) mají lednovou zálohu splatnou spolu s únorovou zálohou dne 20.2.2022. 

 

ZÁZNAM WEBINÁŘE PAUŠÁLNÍ DAŇ 2021 - 2022    
 

Pro OSVČ, pro kterou je stanoven minimální vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění, 

minimální výše zálohy na zdravotní pojištění v roce 2022 činí 2 627 Kč (v roce 2021 se jednalo o částku 

2 393 Kč). OSVČ, která platí zálohy v minimální výši musí změnu promítnout již do zálohy za leden 

2022, která je splatná do 8.2.2022. Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), které v roce 2021 platily 

pojistné na zdravotní pojištění měsíčně ve výši 2 052 Kč platí v roce 2022 v důsledku zvýšení minimální 

mzdy z 15 200 na 16 200 Kč pojistné ve výši 2 187 Kč. 

Pro OSVČ s hlavní činností platí počínaje lednem 2022 minimální výše zálohy na pojistné na důchodové 

pojištění 2 841 Kč (v roce 2021 se jednalo o částku 2 588 Kč); pro OSVČ s vedlejší činností činí v roce 

2022 minimální záloha 1 137 Kč (v roce 2021 se jednalo o částku 1 036 Kč). Změna ve výši záloh 

na pojistné na důchodové pojištění (včetně změny minimálních záloh z 2 588 Kč na 2 841 Kč) se však 

promítne až za měsíc následující po měsíci podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2021. 

S výjimkou OSVČ, které nově zahajují podnikání, se tedy až do podání přehledu resp. do termínu pro 

jeho podání nová minimální výše zálohy na důchodové pojištění nepromítá.  

Minimální výše pojistného na nemocenské pojištění, pokud je k němu OSVČ dobrovolně přihlášena, 

zůstala v roce 2022 ve výši 147 Kč (2,1 % x 2 x 3 500 Kč; minimální vyměřovací základ je roven 

dvojnásobku měsíční částky 3 500 Kč zakládající i v roce 2022 u zaměstnanců účast na nemocenském 

pojištění). 

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/informace-k-uplatnovani-dph-u-sluzeb
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48#prilohy
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2021/informace-pro-poplatniky-dane-z
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/upozorneni-na-chybejici-ci-nespravne
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/upozorneni-na-chybejici-ci-nespravne
https://www.behounek.eu/webinar-pausalni-dan-2021-2022/


Cestovní náhrady 2022 

Tuzemské cestovní náhrady byly pro rok 2022 vyhlášeny ve Sbírce zákonů vyhláškou č. 511/2021 Sb. 

Sazby tuzemského stravného jsou podle doby trvání pracovní cesty v jednom kalendářním dnu (pokud 

je však u dvoudenní pracovní cesty pro zaměstnance výhodnější posuzovat dobu trvání pracovní cesty 

za oba dny dohromady, tak se vychází z celkové doby trvání pracovní cesty) stanoveny od 1.1.2022 

následovně: 

• 5 až 12 hod…99 až 118 Kč (od 1.1. do 31.12.2021 stravné činilo 91 až 108 Kč) 

• 12 až 18 hod…151 až 182 Kč (od 1.1. do 31.12.2021 stravné činilo 138 až 167 Kč) 

• více než 18 hod…237 až 283 Kč (od 1.1. do 31.12.2021 stravné činilo 217 až 259 Kč) 

V podnikatelské sféře lze poskytovat i vyšší stravné; částka přesahující horní limit by však byla 

zdanitelným příjmem zaměstnance (podléhajícím také odvodu pojistného). 

Maximální sazbě stravného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hod ve výši 118 Kč pro rok 2022 odpovídá 

"daňově optimální" stravenka 150 Kč (150,18 Kč) a maximální částka peněžního stravovacího 

paušálu (peněžitý příspěvek na stravování), který je u zaměstnance v roce 2022 osvobozen od daně, 

činí 82,60 Kč. Pro rok 2021 horní hranici stravného 108 Kč odpovídala "daňově optimální" stravenka 

137 Kč (137,46 Kč) a maximální částka peněžního stravovacího paušálu 75,60 Kč (část peněžního 

stravovacího paušálu přesahující tento limit podléhala zdanění a odvodům pojistného). 

Rozdíly v daňovém posuzování stravenek a peněžního stravovacího paušálu vysvětlí webinář Zdanění 

mezd 2022, který pořádáme již 7.1.2022; webinář lze objednat jako on-line anebo jako záznam, který 

bude k dispozici nejpozději 8.1.2022. 

   

WEBINÁŘ ZDANĚNÍ MEZD 2022    
 

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy osobním automobilem byla od 1.1.2022 zvýšena na 4,70 Kč/km 

(v roce 2021 činila 4,40 Kč/km). 

Ceny pohonných hmot pro výpočet náhrady za spotřebované pohonné hmoty (pokud zaměstnanec 

neprokáže cenu nakoupených pohonných hmot) podle § 158 ZPr jsou od 1.1.2022 stanoveny takto: 

• benzin 95 oktanů…37,10 Kč/l (od 1.1. do 18.10.2021 tato cena činila 27,80 Kč/l; od 19.10. do 

31.12.2021 činila 33,80 Kč/l 

• benzin 98 oktanů...40,50 Kč/l pro rok 2022 (od 1.1. do 31.12.2021 tato cena činila 31,50 Kč/l) 

• motorová nafta...36,10 Kč/l pro rok 2022 (od 1.1. do 31.12.2021 tato cena činila 27,20 Kč/l) 

• elektřina...4,10 Kč/kWh pro rok 2022 (od 1.1. do 31.12.2021 tato cena činila 5,00 Kč/kWh) 

Sazby zahraničního stravného byly pro rok 2022 vyhlášeny ve Sbírce zákonů vyhláškou č. 462/2021 Sb. 

Celodenní sazby zahraničního stravného činí např.: 

• 50€ pro Itálii (pro rok 2022 zůstává v platnosti sazba stanovená pro Itálii již od roku 2020) 

• od 1.1.2022 pro Francii 50 € (zde došlo k nárůstu ze sazby 45€ platné v roce 2021) 

• 45€ pro Německo a Rakousko (pro rok 2022 zůstává v platnosti sazba stanovená pro Německo a 

Rakousko již od roku 2018) 

• 40€ pro Polsko (pro rok 2022 zůstává v platnosti sazba stanovená pro Polsko již od roku 2019) 

• 35€ pro Slovensko (pro rok 2022 zůstává v platnosti sazba stanovená pro Slovensko již od roku 

2018) 

 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=511/2021&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://www.behounek.eu/webinar-zdaneni-mezd-2022/
https://www.behounek.eu/webinar-zdaneni-mezd-2022/
https://www.behounek.eu/katalog/
https://www.behounek.eu/webinar-zdaneni-mezd-2022/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#p158
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=462/2021&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy


V rozšířené verzi informace této informace je zpracována i problematika krácení zahraničního 

stravného a maximálních částek kapesného, které jsou osvobozeny od daně. Rozšířenou verzi vč. 

rozšířené verze dalších zasílaných informací po dobu nejméně 3 měsíců můžete získat jako odměnu za 

objednávku některého z našich webinářů pořádaných v lednu 2022,  za objednávku záznamu webináře 

z období květen až prosinec 2021 nebo za finanční příspěvek za poskytované informace ve výši alespoň 

500 Kč vč. dph. JAKO ODMĚNU DÁLE ZÍSKÁTE CCA 43MINUTOVÉ VIDEO SE SAMOSTATNÝM 

ZÁZNAMEM ZVUKU V MP3 KE KOMPENZAČNÍMU BONUSU 2022. 

  

Informace o webinářích 

V kalendáři webinářů na období listopad až leden naleznete nabídku těchto webinářů: 

• Změny v daních 2021/2022 – 17.1.2022; v nabídce i záznam z 15.12.2021 

• DPH tuzemsko 2021/2022 – záznam z 30.11.2021 

• DPH zahraničí 2021/2022 – záznam z 1.12.2021 

• Daň z příjmů fyzických osob 2021/2022 – záznam z 8.12.2021 

• Daň z příjmů právnických osob 2021/2022 – záznam z 10.12.2021 

• Paušální daň 2021/2022 - záznam z 15.11.2021 

• Zdanění mezd 2022 – 7.1.2022 

• Dlouhodobý majetek – odpisování 2021/2022 – 14.1.2022 

 

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA WEBINÁŘŮ  

MOŽNOST DOBROVOLNÉ ÚHRADY ZA POSKYTOVANÉ INFORMACE    

 

Krásný rok 2022 přejí        Ingrid a Pavel Běhounkovi 

         4.1.2022 

Sledujte náš WEB       FACEBOOK O DANÍCH 
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