
Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2023 a další novinky 

Tato informace je věnována zvýšení minimální mzdy od 1.1.2023 na 17.300 Kč, které včera schválila 

vláda. Např. pro stanovení výše odvodu, pokud zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci nezaměstnává 

dostatečný počet zaměstnanců se zdravotním pojištěním se vychází z průměrné mzdy za 1. až 3. 

čtvrtletí – tento údaj za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 činí 39.306 Kč (sdělení 425 resp. 426/2022 Sb.). 

ČNB včera potvrdila reposazbu ve výši 7 % p.a. – úroky z prodlení podle občanského zákoníku tak v 1 . 

pololetí roku 2023 budou stejně jako v 2. pololetí roku 2022 činit 15 % p.a. Ve stejné výši 15 % p.a. jsou 

stanoveny i úroky za opožděnou úhradu daně – pokud tedy např. nebyla uhrazena záloha na daň 

z příjmů splatná 15.12.2022, tak počínaje 19.12.2022 je tento dluh úročen sazbou 15 % a pokud nebude 

uhrazen do konce roku 2022, tak bude stejnou sazbou úročen i za prodlení spadající do 1. pololetí roku 

2023. 

Zákon rušící EET je již potvrzen prezidentem a tak je třeba počítat s úplným vypnutím EET od 1.1.2023 

– viz informace finanční správy. Lze proto doporučit ještě před koncem roku vypnout odesílání dat do 

systému EET a vyhnout se tak případným chybovým hlášením po vypnutí EET v roce 2023. 

O sazbách zahraničního stravného pro rok 2023 jsme již informovali a jejich výši vyhlášenou ve Sbírce 

zákonů pod č. 401/2022 Sb. máte k dispozici ZDE. Sazby tuzemských cestovních náhrad již byly 

schváleny, ale k jejich oficiálnímu vyhlášení ve Sbírce zákonů zatím nedošlo.  Sazba základní náhrady 

za 1 km jízdy osobním automobilem bude od 1.1.2023 zvýšena na 5,20 Kč/1 km jízdy (v roce 2022 se 

uplatňuje sazba 4,70 Kč/km). Sazba tuzemského stravného pro časové pásmo 5 až 12 hod pro 

nepodnikatelskou sféru bude stanovena v rozmezí 129 až 153 Kč – horní hranici 153 Kč tak od 1.1.2023 

odpovídá "daňově optimální" stravenka 194 Kč (194,73 Kč) a maximální částka peněžního stravovacího 

paušálu (peněžitý příspěvek na stravování), který je u zaměstnance osvobozen od daně, od 1.1.2023 

činí 107,10 Kč. Vyhlášení tuzemských cestovních náhrad od 1.1.2023 můžete sledovat v novince 

Cestovní náhrady - změny. 

Novinkám pro rok 2023 vč. vstupu do paušálního režimu bude věnován následující díl podcastu O 

daních dne 29.12.2022. Vstup do paušálního režimu pro rok 2023 lze oznámit nejpozději 10.1.2023 – 

o novém pdf formuláři pro vstup  do paušálního režimu jsme již informovali, v současné době je 

dostupný i elektronický formulář – formuláře Daň z příjmů fyzických osob / Oznámení o vstupu do 

paušálního režimu (je třeba vyplnit zdaňovací období 2023). 

Finanční správa již zveřejnila elektronickou formu nového formuláře přiznání k dani silniční, která se 

bude za rok 2022 přiznávat podle zcela nových pravidel. Elektronický formulář je dostupný na portálu 

mojedane.cz resp. v rámci EPO. Novou úpravu daně silniční vysvětluje videozáznam přednášky Silniční 

daň 2022, ale i přednášky Změny v daních 2022/2023. 
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Minimální a zaručená mzda 2023 

Minimální mzda je pro období od od 1.1. do 31.12.2022 stanovena ve výši 16.200 Kč, od 1.1.2023 

byla zvýšena o 1 100 Kč na částku 17.300 Kč. 

S minimální mzdou souvisí zaručená mzda stanovená podle stupně složitosti práce. Pro nenáročné a 

nejméně kvalifikované patřící do skupiny prací 1 je minimální mzda zároveň zaručenou mzdou. Nejvíce 

kvalifikované práce jsou zařazeny do skupiny prací 8, pro které je zaručená mzda stanovena ve výši 

dvojnásobku minimální mzdy. Od 1.1.2023 se sice zvýšila minimální mzda, tedy současně zaručená 

mzda pro zaměstnance vykonávající práce v 1. skupině prací, avšak pro skupiny prací 2 až 7 zůstala 

zaručená mzda beze změny a až u skupiny prací 8 je zaručená mzda od 1.1.2023 zvýšena na 

dvojnásobek minimální mzdy, tedy na 34.600 Kč. 

 
Skupina 
prací 

Od 1.1. do 31.12.2022 Od 1.1.2023 

Kč/hod Kč/měsíc Kč/hod Kč/měsíc 

1.  96,40  16 200  103,80  17 300  

2.  106,50  17 900  106,50  17 900  

3.  117,50  19 700  117,50  19 700  

4.  129,80  21 800  129,80  21 800  

5.  143,30  24 100  143,30  24 100  

6.  158,20  26 600  158,20  26 600  

7.  174,70  29 400  174,70  29 400  

8.  192,80  32 400  207,60  34 600  
 

Od výše minimální mzdy se odvozuje např. platba pojistného na zdravotní pojištění u osob bez 

zdanitelných příjmů (OBZP), která od 1.1.2023 činí 2.336 Kč (v roce 2022 činí 2.187 Kč). 

Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2023 má tyto dopady do daní z příjmů: 

• školkovné pro rok 2022 činí až 16.200 Kč na jedno dítě, za rok 2023 jej bude možné uplatnit až 

v částce 17.300 Kč na jedno dítě 

• hranice příjmů, které musí být dosaženy pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě dle § 35c 

ZDP – nutnost dosáhnout příjmy podle § 6 nebo § 7 ZDP (od zdaňovacího období roku 2018 se již 

nezohleďnují příjmy z kapitálového majetku podle § 8 nebo z nájmu podle § 9) alespoň ve výši 

šestinásobku minimální mzdy -  tedy alespoň ve výši 97.200 Kč pro rok 2022 resp. 103.800 Kč pro 

rok 2023 

• podmínka pro nárok na měsíční daňový bonus dle § 35d ZDP – dosažení v daném měsíci příjmů 

od zaměstnavatele alespoň ve výši poloviny minimální mzdy (v roce 2023 tedy příjmů 8.650 Kč, 

za rok 2022 to bylo 8.100 Kč) 

• zvýšení hranice pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (ročně osvobozena částka do 

36násobku minimální mzdy) se běžných důchodů příliš netýká – osvobozen je roční důchod do 

výše 583 200 Kč za rok 2022 resp. za rok 2023 do výše 622.800 Kč (odpovídá pravidelnému 

měsíčnímu důchodu 51.900 Kč). 
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NABÍDKA PŘEDNÁŠEK    

 

NABÍDKA VIDEOZÁZNAMŮ STARŠÍCH PŘEDNÁŠEK    

 

Aktuální nabídka přednášek a komentářů  

Silniční daň 2022 – videozáznam z 10.6.2022 

Schválení účetnictví a rozdělení zisku – videozáznam z 20.4.2022  

Daňové přiznání elektronicky – videozáznam z 18.2.2022 

Změny v daních 2022/2023 – Zlín 17.1.2023 - online nebo videozáznam 10.1.2023 – videozáznam ze 

14.12.2022 

DPH tuzemsko 2022/2023 – videozáznam z 1.11.2022; cenově zvýhodněný komplet s přednáškou 

DPH zahraničí 2022/2023 

DPH zahraničí 2022/2023 – videozáznam z 2.11.2022; cenově zvýhodněný komplet s přednáškou DPH 

tuzemsko 2022/2023 

Daň z příjmů fyzických osob 2022/2023 – videozáznam z 8.11.2022; cenově zvýhodněný komplet 

s přednáškou Daň z příjmů právnických osob 2022/2023 

Daň z příjmů právnických osob 2022/2023 – videozáznam z 9.11.2022; cenově zvýhodněný komplet 

s přednáškou Daň z příjmů fyzických osob 2022/2023 

Paušální daň a plátcovství DPH 2023 – videozáznam z 13.12.2022 

Zdanění mezd 2023 – online 27.1.2023 – možnost zakoupení videozáznamu; navíc bonus Penzijní a 

životní spoření (pojištění) a videozáznam Zdanění mezd 2022 

Dlouhodobý majetek – odpisování 2021/2022 – videozáznam z 14.1.2022 

Internetové obchody v EU – DPH – záznam z 05/2021 je stále aktuální 

Rozdělování a zdaňování zisku v sro – komentář v pdf, vzor valné hromady a rozhodnutí jediného 

společníka o rozdělení zisku; evidence skutečných majitelů. Materiál je poskytován zdarma 

k videozáznamu přednášky Schválení účetnictví a rozdělení zisku 

 KALENDÁŘ AKTUÁLNÍCH PŘEDNÁŠEK 

 PDF KOMENTÁŘE 

VIDEOZÁZNAMY STARŠÍCH PŘEDNÁŠEK    

 

 

 
Krásné Vánoce přejí       Ingrid a Pavel Běhounkovi 

         22.12.2022 

Sledujte náš WEB       FACEBOOK O DANÍCH 

https://www.behounek.eu/katalog/
https://www.behounek.eu/zaznamy/
https://www.behounek.eu/silnicni-dan-2022/
https://d.docs.live.net/b450fa46a6ab9f7a/Dokumenty/Prednasky/2022_jaro/Daňové%20přiznání%20elektronicky%20–%20záznam%20z%2018.2.2022
https://www.behounek.eu/webinar-dane-elektronicky/
https://www.behounek.eu/prednaska-zmeny-v-danich/
https://www.behounek.eu/webinar-dph-tuzemsko/
https://www.behounek.eu/webinar-dph-zahranici/
https://www.behounek.eu/webinar-dpfo/
https://www.behounek.eu/webinar-dppo/
https://www.behounek.eu/webinar-pausalni-dan
https://www.behounek.eu/webinar-zdaneni-mezd
https://www.behounek.eu/webinar-penzijni-zivotni/
https://www.behounek.eu/webinar-penzijni-zivotni/
https://www.behounek.eu/webinar-odpisy/
https://www.behounek.eu/webinar-dph-ecommerce/
https://www.behounek.eu/products/rozhodovani-o-rozdelovani-zisku-v-sro-podrobny-komentar-s-priklady-a-vzorem-valne-hromady-rozhodnuti-jedineho-spolecnika/
https://d.docs.live.net/b450fa46a6ab9f7a/Dokumenty/Prednasky/2022_jaro/Daňové%20přiznání%20elektronicky%20–%20záznam%20z%2018.2.2022
https://www.behounek.eu/katalog/#kalendar
http://www.behounek.eu/podrobne-komentare/
https://www.behounek.eu/zaznamy/
http://www.behounek.eu/

