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Legislativní změny pro mzdy roku 2022 

 
Slevy na dani a daňové zvýhodnění  
Daňové zvýhodnění na první dítě je 1 267,- Kč měsíčně, na druhé 1 860,- Kč 
měsíčně a třetí a další 2 320,-Kč měsíčně. 

 
Slevy na poplatníka 
Se zvyšuje o 3000,- ročně, o 250,- měsíčně na 2570,- Kč, ročně na 30840,- Kč. 
Ostatní slevy jsou beze změn. 
 
Daňový bonus 
Zrušuje se zastropování daňového bonusu. Podmínky výpočtu zůstávají stejné. 
 
 
Sazby daně a hranice pro měsíční výpočty: 
15 % do výše 155 644,- Kč – tj. 4 násobek průměrné mzdy 
23 % nad výši 155 644,- Kč 
 
Sazby daně a hranice pro roční výpočty: 
15 % do výše 1 867 728,- Kč – tj. 48 násobek průměrné mzdy 
23 % nad výši 1 867 728,- Kč 
 
 
Příspěvek na stravování 
Nová forma peněžního příspěvku na stravování. Výše příspěvku je dána částkou 
stravného při pracovních cestách trvajících 5 až 12 hodin. Do výše 70% je osvobozeno 
od daně. Pro rok 2022 činí částka stravného 118 Kč . Vyplacený příspěvek 
zaměstnanci až do výše 82,60 Kč za jednu směnu bude od daně osvobozen. 
 
Minimální mzda  
Od 1.1.2022 se nařízením vlády č. 405/2021 Sb. zvyšuje na výši 16 200 Kč. 

Průměrná měsíční mzda 
Pro rok 2022 je stanovena nařízením vlády č. 356/2021 Sb.ve výši 38 911 Kč.  
 
Maximální hranice pro odvody pojištění. 
Výpočet vychází z průměrné měsíční mzdy. 
Pro Sociální pojištění 1 867 728 Kč což je 48 násobek průměrné mzdy, pro rok 
2021 bylo 1 701 168,- Kč. 
Pro Zdravotní pojištění již byla hranice zrušena. 
 
Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob bylo od roku 2021 zrušeno. 
 

Výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, karanténu  
 

Dle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 380/2021 Sb. 
 
Pro rok 2022 jsou redukční hranice pro výpočet dávek NP stanoveny takto: 
       I.   redukční hranice =    1 298 Kč 
      II.   redukční hranice =    1 946 Kč 
      III.  redukční hranice =    3 892 Kč 
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Redukční hranice pro úpravu průměrného hodinového výdělku na rok 2022 jsou: 
       I.   redukční hranice =   0,175 x 1 298 = 227,15 Kč 
       II.  redukční hranice =   0,175 x 1 946 = 340,55 Kč 
       III. redukční hranice =   0,175 x 3 892 = 681,10 Kč 
 
Maximální redukovaný průměrný hodinový výdělek, tedy v roce 2022 činí 374,64 Kč.  
Historicky v roce 2021 činí 341,25 Kč a  v roce 2020 byl 335,37 Kč. 
 

Rozhodný příjem  
Dle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 436/2020 Sb. se od roku 2021 
zvyšuje rozhodný příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském a zdravotním 
pojištění na částku 3500,- Kč. 
 
 
Limit pro srážkovou daň bez podepsaného prohlášení 
Dle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 436/2020 Sb. se od roku 2021 
zvyšuje hranice pro zdanění zvláštní sazbou daně na částku 3500,- Kč. 
 

Základ pro zdravotní pojištění 
Snížení o 14570,-Kč za chráněnou dílnu dle nařízení vlády č. 253/2021 Sb.. 
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, stanoví s účinností 
od 1. 1. 2022 vyměřovací základ pro platbu pojistného státem ve výši 14 570,- Kč ) 
 

Sleva za umístěné dítě v předškolním zařízení.  

Pro rok 2022 se jedná o částku 16 200,- Kč. 

 

Exekuce – dle nařízení vlády 507/20201 Sb. 
 
Nové parametry: 
- hodnota životní minimum jednotlivce je stejná 3860,- 
- hodnota normativních nákladů na bydlení se zvyšuje na 6815,- 
- NČ OP = 3/4x(ŽMJ+NNB) – 8006,25 
- NČ VO = 1/3x NČ OP – 2668,75 
- Limit PZČ - dvojnásobek součtu ŽMJ a NNB 21350,- 

-  
 
 
Otcovská se od 1.1.2022 prodlužuje na 2 týdny. 
 
Příspěvek zvaný IZOLAČKA vyšel ve Sbírce zákonů dne 23.12.2021 a platí do 
28.2.2022. 
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Staro/Nové verze tiskopisů: 

· Prohlášení poplatníka daně z příjmů - vzor 25 

· Nově od roku 2018 nová sada dvou dvoustránkových formulářů  
o Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti pro zdaňovací období vzor č. 26 a  
o Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za 

zdaňovací období vzor č. 2. 
 

· Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených 
zálohách na daň pro rok 2022 - vzor 30 
 

· Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených 
zálohách na daň pro rok 2021 - vzor 29 
 

· Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti na základě dohod 
o provedení práce pro rok 2022 - vzor 9 

· Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti na základě dohod 
o provedení práce pro rok 2021 – vzor 8 

· Výpočet daně a daňového zvýhodnění pro rok 2021– vzor 26 
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SB KOMPLET® novinky roku 2022 v modulu MZDY  
 

Co udělat, aneb krok po kroku: 
 
Spočítat prosincové mzdy a průměry k 12.2021. 
 
Provést upgrade na verzi 22.1.53 ze dne 14.1.2022 a vyšší. 
 
V modulu Nastavení nastavit aktuální rok na 2021. 
 
V sekci SB KOMPLET – <Nový rok> – <Mzdy> – převést …… viz Přechod do nového roku.  
 

 
 
Ucho Mzdy 
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Mzdy 
V <Nastavení> – <Nový rok> – se přehrává po výpočtu prosincových mezd: 

· účetní předkontace – předkontace používané pro účtování mezd 
o nová číselná řada – nastaví se nové číslování mzdových dokladů 

· Tlačítkem  lze „zaškrtnout“ všechny níže uvedené možnosti pro převod dat. 
· osobní data zaměstnanců – personalistika 
· mzdové složky - tabulky řídící veškeré výpočty – nezbytné 
· ostatní nastavení mezd – pojišťovny, formuláře, tabulky daní a další 
· mzdová data – mzdy za minulý rok – musí se převádět pro vyplnění podkladů pro sociální dávky 
· soubory pro ISPV a ISV – nutné číselníky 
· evidence docházky – nutné převést 
· evidence nemocí – nutno převést 
· konfigurační (INI) soubory mezd – nutné, nesou některá aktuální nastavení 
· podklady – v novém roce nebývají potřeba 
· úkoly - v novém roce nebývají potřeba 

 
 
Po převodu mzdových souborů si nastavíte rok 2022 jako aktuální a v modulu <Nastavení> v sekci 
<DATA> spustíte <Převod dat>. 
 
Spustíte modul <MZDY> v novém roce 2022 a nastavte období na leden 2022. 
V menu <Mzdy> – <Nový rok> otevřete okno <Nový Rok> kde budou aktivní tyto funkce: 

· Přepočet Aktivní 
· Import změn mzdových složek 
· Import konstant 
· Import výpočtů náhrad 
· Import změn číselníků 
· Upravit podklady ze 13 platu 
· Připravit exekuce do nového roku 
· Doplnit pořadí dětí 

 
Jednotlivé funkce lze deaktivovat zrušením „fajfky”.  
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Po spuštění tlačítkem Provést, budou položeny dotazy: 
 

· Přepočítat příznaky Aktivních zaměstnanců?   Ano 
· Nastavit roční fond dovolené?   Ano 
· Nastavit těm co podepsali vloni letošní datum podepsání prohlášení?... zvolte  

o ANO přepíše datum na rok 2022 
o NE – Vymazat datum podepsání prohlášení? 

o  ANO -> vymaže 
o NE -> datum zůstává  

· Nahrát nové vzorce pro výpočty daní a odvodů platné pro rok 2022?    Ano/Ne 
o Ano - Viz popis Nové vzorce v sekci Odvody v Popisu změn 2022  

 
· Přepočítat podklady pro průměry z 13 (14) platu?   Ano. Tuto funkci nelze spouštět opakovaně. 
· Připravit neukončené exekuce?    Ano 
· Připravit pořadí dětí?   Ano. U dětí, u kterých se začalo uplatňovat daňové zvýhodnění v průběhu 

roku, bude doplněno od ledna. 
· Upravit číselníky?   Ano. Upraví číselníky viz níže. 
· Příprava dat hotova. Ať zhynou všechny byrokratické hyeny! Odpovězte  Ano či Ne, podle Vašeho 

nejlepšího svědomí. 
 

 

Po ukončení okna NovýRok2022 je potřeba mzdy vypnout a znovu spustit. 
 
 
Výše uvedenými operacemi se Vám upraví tyto položky: 

MZDOVÉ SLOŽKY v sekci <Nástroje> - <Číselníky> - <Mzdové složky> . 

V uchu <Odvody> jsou nové vzorce. 

 

MZDOVÉ KONSTANTY: 
V sekci <Nástroje> - <Číselníky> - <Mzdové konstanty> následující hodnoty: 

MDA 202201  Minimální mzda           16.200 
MDB 202201  Sleva na poplatníka            2.570 
MDJ 202201  Limit stravenkového paušálu           82,60 
MDP 202201  Průměrná měsíční mzda         38.911 
 
MEN 202201  Náklady na bydlení            6.815 
 
MSM 202201  Maximum vyměřovacích základů SOC    1.867.728 
 
MZC 202201  Odpočet základu ZP, je-li plátcem stát        14.570 
 
SOCIÁLNÍ NÁHRADY:  
V sekci <Nástroje> - <Číselníky> - <Sociální náhrady> doplněny další typy sociálních dávek. 
Změněn výpočet základu pro  SDK, SDL, SDM a SDN : 
min(227.15,PN)*0.9+max(0,min(113.40,PN-227.15)*0.6)+max(0,min(340.55,PN-340.55)*0.3) 
 
 
Další položky číselníků 
 
DAŇ Z PŘÍJMU 
Do výše 1.867.728 – 15% 
Nad   23% 
 
ZÁLOHA NA DAŇ Z PŘÍJMU 
Do výše 155.644 – 15% 
Nad   23% 
 
ZARUČENÁ MZDA 
Je-li v kartě zaměstnance vyplněna položka Skupina prací, pak se vedle hodinového průměru 
zobrazí i průměr dle skupiny prací. 
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Stravenkový paušál – platný od roku 2021 
Zavedení této položky konzultujte se mzdovým hotlinem. Není možné použít, stávající položku na odpočet 
za stravenky. Ve mzdových složkách je potřeba mít „volnou“ plusovou mzdovou složku v sekci 
<Nástroje> - <Číselníky> - <Mzdové složky> v uchu <Čistá mzda>. Tu si pojmenujete „Stravenkový 
paušál“ s typem STRAPA, do sloupce RADA přidáte řadu pro účtování (tu je potřeba doplnit i do 
Předkontací v Nastavení). Vlastní částka se odvíjí od počtu odpracovaných směn a výši příspěvku od 
zaměstnavatele. 
 
Před lednovými mzdami je vhodné: 

· Opravit/doplnit datum podpisu Prohlášení a zaškrtávátko na Uplatňování odpočtů. 
· Zkontrolovat hodiny dovolené loňské i letošní, obzvláště u loni nastoupivších zaměstnanců. 
· Zkontrolovat pořadí dětí a případně si vyžádat Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro 

uplatnění nároku na daňové zvýhodnění“. 
· U zaměstnanců, kterých se to týká, či bude týkat, zkontrolovat u základu na zdravotní pojištění 

dopočet do minima. V případě, že zaměstnanci nemá být dopočet prováděn, je možno jej 
„vypnout” nyní pomocí přepínačem „Zdravotní pojištění z minimální mzdy” na kartě zaměstnance 
(dříve pomocí osobních mzdových složek - CD nastavte na 0 (nula). 

· Zkontrolovat v kalendáři počet dní, svátků a hodin – velikonoce, velký pátek 15.4.2022 a pondělí 
18.4.2022. 

 
Verze pro rok 2022 obsahuje nové formuláře pro: 

· Výpočet daně a daňového zvýhodnění za rok 2021 – vzor 26 
· Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2022 - vzor 30 
· Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP rok 2022 - vzor 9 

 
Další formuláře pouze pro info: 
Prohlášení poplatníka daně z příjmu (vzor 26) 
Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období (vzor 2) 
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Popis změn v programu SB KOMPLET Mzdy 

platných pro rok 2022 
 
 
Kromě běžných „meziročních“ změn konstant a úprav vynucených legislativními požadavky, jsme letos 
přistoupili i k mírné revoluci v nastavení a výpočtech mezd. Důvodem tohoto kroku byla snaha o 
sjednocení mzdových složek u různých uživatelů a zjednodušení nastavování výpočtu daní a odvodů. 
Provedené změny: 

· zrušení číselníku Typ pracovního poměru a jeho nahrazení novým  
· zavedení přepínačů řídících výpočet mzdy a slevy na dani 
· redukce číselníku Typ mzdy 
· zavedení číselníku Typ výplaty 
· zavedení číselníku důchodů dle ČSSZ 
· nový číselník sociálních dávek 
· nové vzorce u mzdových složek v sekci Odvody 
· přesun okna Roční mzdy z menu Osobní data do menu Sestavy 
· pasivní předkontace se neúčtují 

Veškeré změny by se měly automaticky provést v datech během nastavování nového roku nebo po prvním 
spuštění mezd v roce 2022. Nicméně, důrazně doporučujeme kontrolu nastavení jednotlivých parametrů 
mzdy, speciálně nových, jež jsou níže popsány. 
 
 
Číselník Typ pracovního poměru 
 
Tento číselník v sobě spojoval vzájemně nesouvisející údaje řídící jak výpočty odvodů, tak informace o 
typu důchodu (ne zcela přesné) a případné další detaily. Některé speciální typy pracovního poměru se 
v něm nedaly nastavit vůbec nebo jen velmi obtížně. Jeho funkcionalita tedy byla přesunuta pouze do 
roviny nastavení parametrů pro výpočet odvodů, které se následně dají změnit podle potřeby. Byl 
přejmenován na Typ výpočtu daně a odvodů. I z toho důvodu byl výběr z tohoto číselníku přesunut do 
dialogu Nový zaměstnanec. Po uložení nového zaměstnance, se na základě vybrané položky tohoto 
číselníku nastaví nové zaškrtávací boxy, které teprve řídí výpočet daní a odvodů. Takovéto řešení nám 
následně v dalších verzích umožní definovat jednotlivé varianty výpočtů mzdy a průběžně je aktualizovat 
podle potřeb dané organizace a legislativy. 
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Přepínače řídící výpočet mzdy a slevy na dani 
 
Byly přidány nové přepínače, řídící výpočty daně a odvodů: 
 

· student 
· invalidní 1. a 2. stupně 
· invalidní 3 stupně 
· ZTP 
· ZTP/P 
· Zdravotní pojištění z minimální mzdy 

 

Tyto přepínače se při konverzi naplní ze stávajícího číselníku Typ pracovního poměru, doporučujeme 
kontrolu správného nastavení, zvlášť ve speciálních případech typu Zaměstnání při úřadu práce apod.  
 
Přepínače Student a oba Invalidní řídí v nových výpočtech slevy na dani, přepínač Zdravotní z min. mzdy 
pokud je zaškrtnut způsobí dopočet základu na zdravotní pojištění v případě hrubé mzdy nižší než je 
minimální mzda. 
 
Vhodnou kombinací těchto přepínačů lze tedy nastavit např. invalidního studenta, což dosud šlo udělat jen 
nastavením v Osobních mzdových složkách. 
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Redukce číselníku Typ mzdy a zavedení číselníku Typ výplaty 
 
Současný číselník Typ mzdy nesl informace o metodice výpočtu základní mzdy (hodinová/měsíční/úkolová) 
a současně informace o typu výplaty mzdy (hotově/na účet). Ve verzi 2022 byl tedy doplněn nový číselník 
Typ výplaty a stávající číselník Typ mzdy byl zredukován na možnosti hodinová/měsíční/úkolová. Pokud 
máte ve výpočtech mezd použit odkaz na hodnotu TMZ, např. if((TMZ=2.OR.TMZ=6,… stačí tento odkaz 
zredukovat na if((TMZ=2,…, protože TMZ bude nabývat hodnot pouze 1/2/3. 
 
Z původní hodnoty Typu mzdy se konverzí naplní i správná hodnota do Typu výplaty. Současně se upraví 
vzorec pro výpočet Mzdy na účet, kde se změní text TMZ<4 na TVY<4, čímž se přesune rozhodování jak 
mzdu vyplatit na číselník Typ výplaty. 
 
Konverze číselníku Typ mzdy včetně hodnoty v osobních datech, se provádí automaticky při prvním 
spuštění mezd v roce 2022. 
 
 
Zavedení číselníku důchodů dle ČSSZ 
 
Nově byl zaveden číselník důchodů odpovídající číselníku ČSSZ. Tento se použije při vyplňování formuláře 
Příloha k žádosti o dávku na straně 2. v položce druh důchodu.  
 
Hodnota tohoto číselníku se v personálních datech vyplní automaticky při prvním spuštění, podle stávající 
hodnoty Typ pracovního poměru. Nový číselník umožňuje zadání i jiných hodnot, takže pokud máte zamce 
s důchodem typu např. Cizí charakteru starobního zadejte správnou hodnotu výběrem z nového číselníku 
v okně Detaily. 
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Nový číselník sociálních dávek 
 
Původní číselník sociálních dávek neobsahoval některé méně používané dávky. Během minulých let, jsme 
prošli několika revolucemi vyvolanými změnami v ČSSZ (např. doplnění dávky Otcovská), což bylo řešeno 
individuálně v nastavení u toho, kdo to potřeboval. Tento číselník jsme tedy pro rok 2022 zcela předělali, 
doplnili novými dávkami a uspořádali jej logičtěji. Práce s číselníkem bude stejná, jako jste zvyklí, jen 
některé dávky jsou uvedeny pod jinými písmeny. Navíc je doplněna Náhrada za pracovní úraz, která se po 
14 dnech dá převést na ČSSZ a dál evidovat jako dávka Pracovní úraz. 
 

 
 
 
Tato změna přináší jednu nepříjemnost - protože se změnilo pořadí položek číselníku, změnily 
se i patřičná písmena definující jednotlivé dávky. U dávek, které přecházejí z loňského roku, 
tedy budete muset v některých případech ručně změnit písmenko v sloupci TYP, aby dávka 
pokračovala se správným typem (názvem). Nejčastěji se s tím setkáte u OČR, případně 
otcovské.  
 
 
 
Nové vzorce u mzdových složek v sekci Odvody 
 
V nastavení výpočtů mzdových složek v sekci Odvody procházelo během let k velkým změnám (zavedení a 
zrušení solidární daně, zavedení a následné zrušení superhrubé mzdy a další „vynálezy“ našich politických 
zástupců). Analýzou dat, které se nám dostaly, jsme zjistili, že v této sekci je v mnoha případech použita 
„lidová tvořivost“, kdy byly nestandardními zásahy řešeny individuální potřeby dané organizace. Protože 
tato sekce je poměrně přesně definovatelná legislativně, připravili jsme nové vzorce, které by měly 
obsáhnout drtivou většinu případů. V mnoha případech jsou nové vzorce jednodušší (čili čitelnější), také 
reagují na nové přepínače a číselníky. Tato operace je první z plánovaných změn, které by měly vést ke 
stavu, že tato sekce mzdových složek nebude uživatelsky editovatelná (ale to nastane nejdřív za rok). 
 
Protože není možno spolehlivě zanalyzovat stávající vzorce, provedli jsme to následovně. Při „nahrávání“ 
jednotlivých složek CA-CZ se původní obsah pole Předpis zálohuje, tento zálohovaný obsah se poté 
zobrazuje v okénku dole. Je tedy možno porovnat a najít případné uživatelské změny a rozhodnout jak 
s nimi naložit – buď akceptovat nové nastavení, nebo tlačítkem <-> vrátit původní vzorce, nebo nové 
vzorce upravit podle původních. Věříme, že v drtivé většině případů bude možno akceptovat nové vzorce. 
Pro lepší pochopení výpočtů je v okénku dole také slovní popis funkcionality nových vzorečků.  
 
Je potřeba připomenout, že pokud nahrání nových distribučních vzorců provedete 2x tak se ztratí Vaše 
původní vzorce a budou dohledatelné jen v datech minulých let. 
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Přesun okna Roční mzdy do Sestavy 
 
Okno Roční mzdy se objevilo v roce 2019 a slouží k přehledu mezd daného zamce za celý rok. Umí zobrazit 
mzdy všech souběžných pracovních poměrů spojené jedním číslem hlavního pracovního poměru, ale také 
případy, kdy je daný zaměstnanec evidován pod několika samostatnými osobními čísly. Toto okno se dá 
použít k přehledu mezd za celý rok při sestavování ročních přehledů za zaměstnance.  
 
Protože užitečnost okna Roční mzdy je jednorázová, byla položka přesunuta do menu Sestavy a v Prostředí 
byla zrušena možnost položku nezobrazovat.  
 
 
 
Pasivní předkontace se neúčtují 
 
V určitých speciálních případech nastává požadavek nevytvářet účetní záznamy některých předkontací 
(resp. nahradit je jinými). Byla tedy doplněna možnost definovat danou předkontaci jako Pasivní (program 
Nastavení – Předkontace – Mzdy). Takto označená předkontace se tedy nepoužije, jakoby nebyla vůbec 
definována. Upozorňujeme, že pro pasivní předkontace nebude vydáno žádné varování, jen se daná 
položka nezaúčtuje. 
 
 



Novinky pro mzdy 2022

měsíční roční
2 570 30 840

335 4 020
210 2 520

invalidita 2. stupně 210 2 520
420 5 040

1 345 16 140

Minimální mzda  
1.1.-31.12. 16200

Limit srážková daň DPP 10 000
Limit srážková daň nepodepsané prohl. 3500
Daňový odpočet na dítě 1267 15204
- na druhé dítě 1860 22320
- na třetí dítě 2320 27840

Daň.odpočet na dítě ZTP

Hranice pro SOC max 1 867 728

Sazba daně z příjmu
srážková 15%
zálohová do výše 155644,- 15%

nad výši 155644,- 23%

Hranice pro náhradu dočasné pracovní neschopnosti

celková
redukovaná 
koeficientem 

0.175

max.částka 
pro RPHV

1. 1298 227,15
2. 1946 340,55
3. 3892 681,1 374,64

Kalendář na 8 hodin
měsíc prac.dny svátek hodiny

1 20 168
2 20 160
3 23 184
4 19 2 152 velikonoce 15.,18.4.
5 22 176
6 22 176
7 19 2 152
8 23 184
9 21 1 168

10 20 1 160
11 21 1 168
12 21 1 168

Průměrný počet pracovních dnů 21,67

Odvody na ZDR zaměstnanec firma
4,50% 9%

Odvod na SOC
nemocenské 2,10%
důchodové 6,50% 21,50%
stát.politika 1,20%

Průměrná mzda 38911
Náklady na bydlení 6815
Chráněná dílna 14570
Limit stravenkového paušálu 82,6

dvojnásobek odpočtu dle 
pořadí dítěte

Sleva na dani
poplatník

student
invalidita 1. stupně

invalidita 3. stupně
držitel průkazu ZTP


	UvodniStr_MZDY_novinky2022
	MZDOVE_Novinky2022_Obecne
	Novinky2022_MZDY_SB
	Popis zmen2022_MZDY_SB
	mzdove_konstanty2022

