
Minimální mzda 2022 a covidová opatření 

V návaznosti na vývoj výše mezd je automaticky každoročně měněna průměrná mzda, která ovlivňuje 

celou řadu důležitých veličin – např. od ledna 2022 se pro účely paušální daně zvyšuje paušální záloha 

z letošních 5.469 Kč na 5.994 Kč. K průměrné mzdě pro rok 2022 -  viz informace ze dne 4.10.2021. 

Naproti tomu výše minimální mzdy není automaticky valorizována a je v kompetenci vlády. Vláda 

premiéra Babiše ještě před podáním své demise rozhodla o zvýšení minimální mzdy a zvýšení již bylo i 

vyhlášeno ve Sbírce zákonů. Od 1.1.2022 se minimální mzda zvyšuje na 16.200 Kč, což ovlivňuje řadu 

veličin navázaných na výši minimální mzdy.  

Vláda také pravděpodobně ještě dnes doručí do Poslanecké sněmovny návrhy dvou zákonů. Podle 

jednoho návrhu by se obnovila tzv. izolačka – viz informace MPSV ze dne 19.11.2021. Zaměstnancům 

v karanténě s výdělkem do cca 35 tis. hrubého by tak opět za dobu karantény či izolace v podstatě 

zůstal zachován čistý příjem a zaměstnanci s vyšším výdělkem by náležela izolačka v maximální výši 370 

Kč denně; izolačku by opět vyplácel zaměstnavatel a odečetl by si ji od platby pojistného na sociální 

zabezpečení. 

Podle druhého návrhu by se opět obnovilo tzv. krizové ošetřovné ve výši 80 % denního vyměřovacího 

základu po celou dobu uzavření školy – viz informace MPSV ze dne 19.11.2021. 

Znovuzavedení izolačky i krizového ošetřovného je podmíněno přijetím příslušných novel oběma 

komorami Parlamentu a pro rychlé přijetí i podpisem prezidenta. V tuto chvíli není vůbec zaručeno, že 

novely budou přijaty a pokud přijaty budou, tak že to bude v podobě navržené vládou. Je tedy třeba 

vyčkat dalšího vývoje – pokud by novely během tohoto týdne urychleně projednala jak Poslanecká 

sněmovna, tak i Senát, mohly by nabýt účinnosti nejdříve na přelomu listopadu a prosince. Krizové 

ošetřovné by mohlo platit zpětně za listopad, izolačka by se zpětně uplatnila v tom případě, kdy by 

karanténa trvala k datu účinnosti příslušné novely. 

Tzv. izolačka se netýká OSVČ. V případě vyhlášení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu 

by ovšem vláda mohla okamžitě OSVČ v izolaci či karanténě pomoci částkou 500 Kč denně. O 

kompenzačním bonusu či o případných dotačních programech by vláda měla rozhodnout dnes. 

Aktuální omezení (ze dne 20.11.2021) maloobchodního prodeje a poskytování služeb od 22.11.2021 

naleznete ZDE. Opatření řešící (s přechodným ustanovením do 29.11.2021) povinné testování 

zaměstnanců a OSVČ  naleznete ZDE.  

Aktuálními novinkami Vás provede webinář Změny v daních 2021/2022, který proběhne online již 

26.11.2021. Nabízíme také záznamy webinářů k problematice daní z příjmů DPH, které jsou k dispozici 

okamžitě po úhradě; obsah webináře DPH tuzemsko 2021/2022 si můžete poslechnout ZDE. 

K webináři získáte jako dárek i cca 40minutový komentář k prominutí DPH u elektřiny a plynu. 

Komentář můžete získat také příspěvkem za poskytované informace ve výši alespoň 500 Kč vč. DPH. 
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Minimální mzda od 1.1.2022 

Minimální mzda je upravena nařízením vlády č. 567/2006 Sb. v aktuálním znění, od 1.1.2022 ve znění 

nařízení č. 405/2021 Sb. 

Od 1.1.2022 se minimální mzda zvyšuje z letošních 15.200 Kč o 1.000 Kč na 16.200 Kč a odpovídajícím 

způsobem se zvyšují i částky zaručené mzdy. Zaručená mzda může od 1.1.2022 činit až 32 400 Kč. Např. 

pro 3. kategorií prací, kam patří např. číšník či holič/kadeřník, zaručená mzda vzroste z letošních 18.500 

Kč na 19.700 Kč. O zvýšení minimální a zaručené mzdy informovalo MPSV dne 5.11.2021. 

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

zdanitelných příjmů (OBZP), která v roce 2021 činí 2.052 Kč a od 1.1.2022 se zvýší na 2.187 Kč. 

Zvýšení minimální mzdy má tyto dopady do daní z příjmů: 

• školkovné pro rok 2021 činí až 15.200 Kč na jedno dítě, za rok 2022 jej bude možné uplatnit až 

v částce 16.200 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 91.200 Kč pro rok 2021 resp. 97.200 Kč pro 

rok 2022 

• 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 2022 tedy příjmů 8.100 Kč, 

za rok 2021 to je 7.600 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 547.200 Kč za rok 2021 resp. za rok 2022 do výše 583.200 Kč (odpovídá pravidelnému 

měsíčnímu důchodu 48.600 Kč). 

• . 
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Informace o webinářích 

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

• Změny v daních 2021/2022 – 26.11., 6.12., 15.12.2021 a 17.1.2022 

• DPH tuzemsko 2021/2022 – 30.11.2021; v nabídce i záznam z 5.11.2021 

• DPH zahraničí 2021/2022 – 1.12.2021; v nabídce i záznam z 8.11.2021 

• Daň z příjmů fyzických osob 2021/2022 – 8.12.2021; v nabídce i záznam z 10.11.2021 

• Daň z příjmů právnických osob 2021/2022 – 10.12.2021; v nabídce i záznam z 12.11.2021 

• Paušální daň 2021/2022 -záznam z 15.11.2021 

• Zdanění mezd 2022 – 7.1.2022 

• Dlouhodobý majetek – odpisování 2021/2022 – 14.1.2022 
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