
Minimální mzda

V příštím roce by podle schválených změn měla minimální mzda vzrůst o 1 000 Kč 
na částku 16 200 Kč. Minimální mzda tak dosáhne zhruba 41,7 % průměrné mzdy.
Růst minimální mzdy ovlivňuje také řadu dalších finančních výpočtů:
•	 výši uplatnitelného maxima daňové slevy za umístění dítěte do předškolního zařízení,
•	 výši hranice ročních příjmů pro vznik nároku na daňový bonus (alespoň ve výši 

šestinásobku minimální mzdy = 97 200 Kč),
•	 výši limitu pro osvobození důchodu od daně z příjmů (do 36násobku minimální 

mzdy = 583 200 Kč),
•	 výši limitu pro tzv. nekolidující zaměstnání, tedy možný přivýdělek uchazeče o za-

městnání při evidenci na úřadu práce (polovina minimální mzdy = 8 100 Kč). Stále 
ovšem platí, že musí být na hlavní pracovní poměr (HPP) nebo dohodu o pracovní 
činnosti (DPČ), ne na dohodu o provedení práce (DPP).

Zdravotní a sociální pojištění a paušální daň

Výši záloh na zdravotní a sociální pojištění ovlivňuje průměrná a minimální mzda. 

Průměrná mzda a minimální zálohy pro OSVČ
2018 2019 2020 2021 2022

Průměrná mzda 29 979 Kč 32 699 Kč 34 835 Kč 35 441 Kč 38 911 Kč
Zdravotní pojištění 2 024 Kč 2 208 Kč 2 352 Kč 2 393 Kč 2 627 Kč
Sociální pojištění (hlavní činnost) 2 189 Kč 2 388 Kč 2 544 Kč 2 588 Kč 2 841 Kč
Sociální pojištění (vedlejší činnost) 876 Kč 955 Kč 1 018 Kč 1 036 Kč 1 137 Kč

Příští rok se o 200 Kč zvýší také platby za státní pojištěnce. Pojistné na zdravotní 
pojištění, které za ně měsíčně odvádí stát, tak bude od roku 2022 ve výši 1 967 Kč.

NoviNky 
v sociální a zdravotní oblasti  
nejen pro onkologicky nemocné a jejich blízké

4. ročník  2/2021 21. prosince 2021

Tento občasník pokračuje 4. rokem ve zlepšování informovanosti onkolo-
gicky nemocných a jejich blízkých na co mají během léčby a po ní nárok 
v oblasti sociální a zdravotní. Cílem je přinášet informace o aktuálních 
i plánovaných legislativních nebo organizačních změnách a hovořit o po-
třebných i ožehavých tématech. 



Minimální zálohy na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (13,5 % 
z výše minimální mzdy) budou ve výši 2 187 Kč.
Rozhodná částka pro placení sociálního pojištění u vedlejší činnosti činila v roce 
2021 85 058 Kč a pro rok 2022 bude 93 387 Kč. V případě, že vaše příjmy z vedlejší 
činnosti po odečtení výdajů za rok 2021 nepřesáhnou tuto hranici, nemusíte za daný 
rok platit důchodové pojištění a v roce 2022 ani zálohy.
Ti, kdo nemají uhrazené důchodové pojištění z žádné činnosti, se mohou rozhod-
nout pro platbu dobrovolného pojištění. V roce 2021 bylo minimální dobrovolné 
důchodové pojištění 2 482 Kč a v roce 2022 bude již 2 724 Kč.
Pojištěnci, kteří pracují na jeden zkrácený úvazek a jejich mzda nedosahuje výše mi-
nimální mzdy (nejedná se o pojištěnce, za které by případně hradil zdravotní pojiš-
tění stát – např. osoby pobírající důchod, rodičovský příspěvek a další) musí hradit 
zdravotní pojištění, jako by minimální mzdu pobírali. U onkologicky nemocných jsou 
nejvíce ohroženi tímto doplácením ti, kdo mají přiznanou invaliditu 1. a 2. stupně, 
ale na výplatu důchodu nemají nárok (osoby invalidní ve 3. stupni pokud pracují, 
jsou od doplácení osvobozeny) A dále osoby, které při revizi přišli o invalidní důchod 
1. stupně. Jejich pokles pracovní schopnosti je hodnocen někde mezi 20–34 %, mají 
zdravotní omezení a celý úvazek nezvládnou. Nezáleží na tom, zda mají požádáno 
o statut osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ). 
Paušální daň vzroste z 5 469 Kč o 525 Kč měsíčně na 5 994 Kč. Jedná se o součet mini-
málního zdravotního, sociálního pojištění a 100 Kč na daň. K paušální dani se můžete 
přihlásit, pokud vaše příjmy z podnikatelské činnosti za minulé období nepřesáhly 
1 milion Kč, nejste plátcem DPH.

Nemocenské dávky

Od ledna 2021 se zvyšuje náhrada mzdy od zaměstnavatele a nemocenské dávky. 
Pro účely výpočtu výše náhrady mzdy a nemocenských dávek se nezohledňuje celý 
výdělek zaměstnance, ale jenom jeho určitá část – zmenšuje se prostřednictvím tzv. 
redukčních hranic.

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy zaměstnavatele
Denní vyměřovací základ 2022 Denní vyměřovací základ 2021 Výše redukce

do 227,15 Kč do 206,85 Kč 90 %
od 227,15 do 340,55 Kč od 206,85 Kč do 310,28 Kč 60 %

od 340,55 Kč do 681,10 Kč od 310,28 Kč do 620,38 Kč 30 %
nad 681,10 Kč nad 620,38 Kč nezohledňuje se

Redukční hranice pro výpočet nemocenské 
Denní vyměřovací základ 2022 Denní vyměřovací základ 2021 Výše redukce

do 1 298 Kč do 1 182 Kč 90 %
od 1 298 do 1 946 Kč od 1 182 do 1 773 Kč 60 %

od 1 946 Kč do 3 892 Kč od 1 773 Kč do 3 545 Kč 30 %
nad 3 892 Kč nad 3 545 Kč nezohledňuje se



O navýšení nemocenských dávek, ale ani náhrady mzdy není třeba žádat, bude pro-
vedena automaticky. Nárok na zvýšení nemocenských dávek mají všichni oprávnění 
pojištěnci, i když jim vznikl nárok na dávku již v roce 2021.
Výše nemocenského za kalendářní den (tedy od 15. dne pracovní neschopnosti) 
však činí celých 100 % denního vyměřovacího základu v případech, kdy byl pojiště-
nec uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa v důsledku 
toho, že se prokazatelně podílel v obecném zájmu na hašení požáru, na provádění 
záchranných nebo likvidačních prací anebo na plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
jako člen jednotky sboru dobrovolných hasičů obce povolané operačním a infor-
mačním střediskem integrovaného záchranného systému.

Novela zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním 
pojištění 

Přináší změnu v předepisování zdravotnických prostředků. Nově budou moci určité 
prostředky předepsat všeobecné nebo dětské sestry. Jedná se např. o krycí a obvazový 
materiál, zdravotnické prostředky pro inkontinentní pacienty a pro pacienty se stomií 
a zdravotnické prostředky pro kompresivní terapii. Plánovaná je také elektronická pre-
skripce zdravotnických prostředků, která bude pravděpodobně zahájena od 1. 3. 2022.
V současnosti může domácí péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění indikovat pou-
ze ošetřující lékař po hospitalizaci pacienta nebo registrující praktický lékař. Dle novely bude 
možné, aby domácí péči indikovali po omezenou dobu (14 dní, v případě paliativní péče 
až 3 měsíce) rovněž lékaři s dalšími odbornostmi, např. ambulantní specialisté, lékaři po-
skytovatele poskytující lékařskou pohotovostní službu, lékaři poskytovatele poskytujícího 
zdravotní služby na urgentním příjmu, a to i v případech, kdy pacient nebyl hospitalizován.

Příspěvek na bydlení

Vláda svým nařízením každý rok upravuje pro následující období tzv. normativní ná-
klady na bydlení. Jde o veličinu, která vstupuje do výpočtu příspěvku na bydlení, 
a každoroční valorizace má zajistit, aby odpovídala reálným cenám základních slu-
žeb spojených s bydlením.
Normativní náklady na bydlení pro příští rok se tak mají kromě valorizace navýšit 
o pevnou částku, jejíž výše závisí na typu bydlení a počtu osob. U nájemního bydlení 
by se tak normativní náklady na bydlení navýšily o částky:

•	 796 Kč u jedné osoby,
•	 1 130 Kč u dvou osob,
•	 1 607 Kč u tří osob,
•	 1 974 Kč u čtyř a více osob.



Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč pro rok 2021/2022 
Normativní náklady na bydlení u nájemních smluv

Počet osob 
v rodině Praha více než  

100 000 obyvatel
50 000  

až 99 999 obyvatel
10 000  

až 49 999 obyvatel
do  

9 999 obyvatel
1 8 775 Kč / 9 001 Kč 6 965 Kč / 7 151 Kč 6 637 Kč / 6 815 Kč 5 653 Kč / 5 809 Kč 5 476 Kč / 5 626 Kč
2 12 205 Kč / 12 499 Kč 9 729 Kč / 9 967 Kč 9 279 Kč / 9 507 Kč 7 934 Kč / 8 131 Kč 7 689 Kč / 7 880 Kč
3 16 337 Kč / 16 705 Kč 13 099 Kč / 13 393 Kč 12 511 Kč / 12 792 Kč 10 752 Kč / 10 992 Kč 10 432 Kč / 10 664 Kč

4 a více 20 077 Kč / 20 521 Kč 16 172 Kč / 16 528 Kč 15 463 Kč / 15 803 Kč 13 341 Kč / 13 632 Kč 12 955 Kč / 13 237 Kč

U vlastnického či družstevního bydlení by se normativní náklady na bydlení zvýšily o částky:
•	 832 Kč u jedné osoby,
•	 1 219 Kč u dvou osob,
•	 1 733 Kč u tří osob,
•	 2 147 Kč u čtyřech a více osob.

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč pro rok 2021/2022 
Normativní náklady na bydlení u družstevního a vlastního bydlení

Počet osob 
v rodině Praha více než  

100 000 obyvatel
50 000  

až 99 999  obyvatel
10 000  

až 49 999 obyvatel
do  

9 999 obyvatel
1 4 932 Kč / 5 052 Kč 4 932 Kč / 5 052 Kč 4 932 Kč / 5 052 Kč 4 932 Kč / 5 052 Kč 4 932 Kč / 5 052 Kč
2 7 045 Kč / 7 213 Kč 7 045 Kč / 7 213 Kč 7 045 Kč / 7 213 Kč 7 045 Kč / 7 213 Kč 7 045 Kč / 7 213 Kč
3 9 605 Kč / 9 828 Kč 9 605 Kč / 9 828 Kč 9 605 Kč / 9 828 Kč 9 605 Kč / 9 828 Kč 9 605 Kč / 9 828 Kč

4 a více 11 944 Kč / 12 221 Kč 11 944 Kč / 12 221 Kč 11 944 Kč / 12 221 Kč 11 944 Kč / 12 221 Kč 11 944 Kč / 12 221 Kč

Sociální poradenství pro onkologicky nemocné  
a jejich blízké v Amelii
Amelie, z.s. se dlouhodobě zabývá psychosociální problematikou onkolo-
gicky nemocných a jejich blízkých. Ve svých pobočkách poskytuje sociální 
poradenství, konzultace s psychologem, aktivity pro onkologicky nemocné 
a realizuje dobrovolnický program na onkologických odděleních. 

Neváhejte se na ni obrátit na těchto kontaktech:
Praha a ostatní regiony tel.: 739 004 222 socialni@amelie-zs.cz
Liberec tel.: 608 458 277 liberec@amelie-zs.cz
Olomouc tel.: 608 458 109 socialni.olomouc@amelie-zs.cz
(Ve všech pobočkách možno po telefonu, e-mailu a po domluvě také osobně nebo on-line)

Více na: www.facebook.com/amelie.zs a www.amelie-zs.cz
Amelie, z.s., Šaldova 15, 186 00 Praha 8 – Karlín


