
Průměrná mzda 2023 

Údaje rozhodné pro určení průměrné mzdy pro příští rok již byly zveřejněny, a to v nařízení  290/2022 

Sb. Průměrné mzdě pro příští rok je věnována také informace Průměrná mzda 2022 - 2023 a poslední 

epizoda podcastu O daních. Máte-li zájem o naše přednášky pro nadcházející období, nabídku jsme již 

zveřejnili a také jsme výrazně snížili cenu videozáznamů starších přednášek. Přednášku „Změny 

v daních 2022/2023“ pořádáme nejen online, ale opět i v Praze (1.12.), Brně (7.12.2022) a Zlíně 

(17.1.2023). 

NABÍDKA PŘEDNÁŠEK    

 

NABÍDKA VIDEOZÁZNAMŮ STARŠÍCH PŘEDNÁŠEK    

 

Průměrná mzda pro rok 2023 bude činit 40.324 Kč jako součin všeobecného vyměřovacího základu 

38.294 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0530. 

Průměrná mzda ovlivňuje řadu údajů – např. rozhodný měsíční příjem pro účast zaměstnanců na 

nemocenském pojištění 3.500 Kč (platí v roce 2022 a platil i v roce 2021) se od 1.1.2023 zvýší na 4.000 

Kč. Např. odměna jednatele je letos bez odvodu pojistného na sociální zabezpečení, pokud je nižší než 

3.500 Kč – příští rok tak tomu bude u odměny nedosahující 4.000 Kč. 

48násobek průměrné mzdy (letos 1.867.728 Kč, pro rok 2023 půjde o částku 1.935.552 Kč) je 

např.  hranicí pro 23% progresivní sazbu daně z příjmů fyzických osob. 

Minimální výše záloh OSVČ na zdravotní pojištění od příštího roku stoupne z dnešních 2.627 Kč na 

2.722 Kč a minimální výše záloh OSVČ s hlavní činností na důchodové pojištění stoupne z letošních 

2.841 Kč na 2.944 Kč. 

Měsíční platba u OSVČ v paušálním režimu (předpoklad pro paušální daň) letos činí 5.994 Kč a od ledna 

2023 stoupne na 6.208 Kč. Návrh daňového balíčku 2023 obsahuje rozšíření stávajícího systému 

paušální daně se zavedením 3 pásem paušální daně - současnému systému podle návrhu nové úpravy 

by odpovídalo 1. pásmo s měsíční zálohou 6.208 Kč; 1. pásmo je navrženo např. pro: 

• řemeslníky nebo zemědělce s příjmy, ze kterých je možné uplatňovat procentuální výdaje ve výši 

80 %, za kalendářní rok do 2 mil. Kč 

• živnostníky s příjmy, ze kterých je možné uplatňovat procentuální výdaje ve výši 60 % (např. ze 

živnosti „vedení účetnictví a daňové evidence“), za kalendářní rok do 1,5 mil. Kč 

• OSVČ s příjmy, ze kterých je možné uplatňovat procentuální výdaje ve výši 40 % (např. 

z daňového poradenství nebo auditu), za kalendářní rok do 1,5 mil. Kč 

K nové úpravě paušální daně a přechodu na nový limit pro povinné plátcovství DPH ve výši 2 mil. Kč 

pořádáme přednášku „Paušální daň a plátcovství DPH 2023“ – přednáška se bude konat 13.12.2022, 

kdy ještě bude časový prostor na vstup do nové úpravy paušálního režimu a na případné zrušení 

plátcovství DPH a zároveň by již měla být známa konečná podoba daňového balíčku 2023. Přednáška 

se uskuteční online s možností zakoupení jejího videozáznamu. 

 

DOBROVOLNÁ ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ INFORMACE    

 

 

 



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 – Praha 1.12., Brno 7.12.2022, Zlín 17.1.2023; online 29.11., 14.12.2022, 

10.1.2023 – z online přednášek je možné zakoupit videozáznam 

DPH tuzemsko 2022/2023 – online 1.11.2022 – možnost zakoupení videozáznamu; cenově 

zvýhodněný komplet s přednáškou DPH zahraničí 2022/2023 

DPH zahraničí 2022/2023 – online 2.11.2022 – možnost zakoupení videozáznamu; cenově 

zvýhodněný komplet s přednáškou DPH tuzemsko 2022/2023 

Daň z příjmů fyzických osob 2022/2023 – online 8.11.2022 – možnost zakoupení videozáznamu; 

cenově zvýhodněný komplet s přednáškou Daň z příjmů právnických osob 2022/2023 

Daň z příjmů právnických osob 2022/2023 – online 9.11.2022 – možnost zakoupení videozáznamu; 

cenově zvýhodněný komplet s přednáškou Daň z příjmů fyzických osob 2022/2023 

Paušální daň a plátcovství DPH 2023 – online 13.12.2022 – možnost zakoupení videozáznamu 

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 
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Krásné dny přejí       Ingrid a Pavel Běhounkovi 

         5.10.2022 

Sledujte náš WEB       FACEBOOK O DANÍCH 

 

 

 

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/
https://www.facebook.com/webodanich

