
Minimální a průměrná mzda a zálohy na pojištění 
včetně paušální daně

Podle návrhu MPSV se od ledna 2023 zvýší minimální mzda o 1 100 korun na 17 300 Kč. 
Průměrná mzda by podle aktuálních prognóz měla v příštím roce vzrůst o 5,3 %. Mini-
mální mzda tak po navýšení dosáhne 41 % průměrné mzdy. V roce 2023 se průměrná 
mzda zvýší z původních 38 911 Kč na 40 324 Kč. Výše minimální zálohy na zdravotní 
pojištění se každý rok mění v závislosti na výši průměrné hrubé mzdy. Proto bude 
minimální měsíční záloha pro hlavní činnost na zdravotní pojištění zvýšena o 95 Kč, 
a to na 2 722 Kč. Minimální měsíční záloha na sociální pojištění pro hlavní činnost se 
v roce 2023 zvyšuje o 153 Kč, a to na 2 944 Kč. Pro vedlejší činnost je to 1 178 Kč. Dále 
se také samozřejmě změní i rozhodný příjem, tedy limit pro odvod. OSVČ na činnosti 
vedlejší, které mají příjem do limitu, totiž na sociálním pojištění nemusí odvést za celý 
rok vůbec nic. Ale pokud nemají sociální pojištění uhrazené jinde nebo je za ně nepla-
tí stát, rok se jim nebude počítat jako odpracovaný. Za rok 2022 činil rozhodný příjem 
93 387 Kč za rok a v roce 2023 dochází ke zvýšení, a to na 96 777 Kč. 
U zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů se minimální vyměřovací základ 
odvíjí od aktuální minimální mzdy a tak minimální zdravotní pojistné je 2 336 Kč. 
Zaměstnání malého rozsahu, ze kterého se neodvádí zdravotní ani sociální pojištění 
ani daň je zvýšeno z 3 500 Kč na 4 000 Kč.

Příspěvek na mobilitu

Osobám se zdravotním postižením se již od prosince automaticky zvýšil příspěvek na 
mobilitu z dosavadních 500 na 900 korun měsíčně. V lednu získají částku 2 900 korun ta-
ké lidé, kteří využívají zdravotnické prostředky pro umělou plicní ventilaci. A příspěvek na 
pořízení zdvihací nebo zvedací plošiny se nově zvyšuje ze 400 tisíc korun na půl milionu.

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

5. ročník  12/2022 31. prosince 2022

Tento občasník pokračuje 5. 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. 



Životní minimum

Částky životního a existenčního minima se navýší o 5,2 procenta. Rozšíří se tak okruh 
lidí, kteří budou mít nárok na dávky státní sociální podpory. 

Částky životního minima od 1. 7. 2022 od 1. 1. 2023
pro dospělé: Kč za měsíc
pro jednotlivce 4 620 4 860
pro první osobu v domácnosti 4 250 4 470
pro druhou a další osobu v domácnosti 3 840 4 040

pro nezaopatřené dítě ve věku: Kč za měsíc
do 6 let 2 360 2 480
6 až 15 let 2 900 3 050
15 až 26 let (nezaopatřené) 3 320 3 490
Existenční minimum 2 980 3 130

Příspěvek na bydlení

Více peněz lidé dostanou také na příspěvku na bydlení. Tedy na dávce, která má po-
moci vyrovnat se s rostoucími životními náklady. Úprava se týká zejména takzvaných 
normativních nákladů na bydlení, z nichž se konkrétní částka počítá. Nově bude 
rozhodující velikost obce, na jejímž základě se dávka bude vyplácet ve třech kate-
goriích. V první bude Praha a Brno, ve druhé města nad 70 tisíc obyvatel a ve třetí 
všechna ostatní města a obce.
Ruší se také dosavadní úprava pro žadatele z Prahy, kteří měli na příspěvek nárok 
v případě, že jejich náklady na bydlení přesáhly 35 procent jejich příjmů. Od roku 
2023 na něj budou mít nárok stejně jako všichni ostatní, pokud za bydlení platí více 
než 30 procent svých příjmů.

Přídavek na dítě

Od ledna se také zvýší přídavky na děti, na něž mají nárok domácnosti s čistým pří-
jmem do 3,4 násobku životního minima. 
Měsíční výše přídavku na dítě dle věku dítěte:

•	 do 6 let 830 Kč
•	 od 6 do 15 let 970 Kč
•	 od 15 do 26 let 1 080 Kč

A i nadále platí, že přídavek se navyšuje o 500 Kč, pokud má některá ze společně 
posuzovaných osob příjem. Za příjem se považuje: mzda ze zaměstnání (které do-
sahuje alespoň výše částky životního minima jednotlivce), příjem z podnikání, ne-
mocenská, důchod nebo podpora v nezaměstnanosti, příspěvek na péči o osobu do 
18 let nebo rodičovský příspěvek.



Hmotná nouze

Novinkou rovněž bude, že se do započitatelných příjmů domácnosti již nebudou 
zahrnovat výdělky nezaopatřených dětí. Tedy příjmy za práci žáků a studentů z prak-
tického vyučování a přípravy, ani z brigád. Dosud rodiny s těmito dětmi stát za jejich 
snahu vlastně „trestal“ tím, že v některých případech ztratily nárok na některé dávky. 
Chudší rodiny navíc občas považovaly za ekonomicky výhodnější, aby děti zůstávaly 
doma a pomáhaly kupříkladu s péčí o příbuzné, než aby pokračovaly ve studiu.

Žádost o invalidní důchod

Aktuálně je velmi složité získat rezervaci termínu na webu ČSSZ na podání žádosti 
o důchod, protože všechna pracoviště OSSZ a PSSZ jsou zahlcena žadateli o před-
časný důchod, protože je to v roce 2022 výhodné. O důchod se musí žádat osobně 
nebo v zastoupení na základě plné moci, která nemusí být notářsky ověřená. Pro 
požádání o jakákoliv typ důchodu neexistuje formulář. Pracovníci OSSZ nebo PSSZ 
osobní údaje a veškeré informace zaznamenávají přímo do programu a až po zadání 
vytisknou žadateli potvrzení o žádosti o důchod. 
Tato skutečnost je problémem pro dlouhodobě nemocné, kterým končí podpůrčí doba 
a tedy výplata nemocenských dávek, protože potřebují podat žádost o invalidní důchod. 
Prodloužení pracovní neschopnosti je někdy řešením, ale má na něj nárok jen osoba v ur-
čitém zdravotním stavu a při určitých okolnostech, nelze využít paušálně. Situace bude 
problematická ještě z kraje roku 2023, protože řada osob využila formulář ČSSZ „Uplat-
nění nároku na dávku důchodového pojištění“. A nyní budou jejich žádosti dodatečně 
řešeny na přepážkách OSSZ a PSSZ. Co tedy má dlouhodobě nemocný dělat? Na webu 
ČSSZ (www.cssz.cz/web/cz/kontakty) pod příslušnými kontakty OSSZ najít vedoucí od-
dělení důchodů a požádat o individuální termín. Ne všechny termíny jsou totiž vyvěšeny 
v on-line prostředí registrace. V případě, že se vám to nepodaří, kontaktujte sociálního 
pracovníka, ať již ve zdravotnickém zařízení, sociální službě nebo neziskové organizaci.

Datové schránky

Od ledna 2023 budou, dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a au-
torizované konverzi dokumentů, postupně zřizovány datové schránky všem subjek-
tům vedeným v registru osob (ROS).
Kdo všechno bude od 1. 1. 2023 povinně používat datovou schránku:

•	 právnické osoby – týká se to nejen společností zapsaných v obchodním rejs-
tříku, ale i zapsané v nadačním rejstříku, spolkovém rejstříku, rejstříku ústavů, 
společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšných společností

•	 OSVČ – až doposud se zřizovali datové schránky OSVČ pouze na jejich přání, ale 
nově bude povinnost pro každou OSVČ mít tuto schránku zřízenou

www.cssz.cz/web/cz/kontakty


Datová schránka bude zřízena i subjektům, které vykonávají OSVČ činnost jako 
vedlejší nebo mají pozastavenu živnost. Tato skutečnost může být problematická 
u osob, které mají nějaký těžší zdravotní handicap.
V prosinci poslanci nakonec rozhodli, že povinnost se nedotkne těch, kteří nepodni-
kají, ale využívají svou elektronickou identitu.

Paušální daň

Změnou prošla také paušální daň, která se zvedla o 100 %. To znamená, že vstup do 
režimu paušální daně je od roku 2023 zvýšen na 2 miliony korun. OSVČ, která má nižší 
příjem než nový limit, tak může vstoupit do režimu paušální daně a zbavit se „papíro-
vání“ a přehledů. K paušální dani bude možné se přihlásit znovu do 10. ledna nového 
roku. Částka je pak splatná do 20. dne kalendářního měsíce, za který se záloha platí. 
Režim paušální daně se nově rozdělí do tří pásem podle výše příjmu. Podnikatel, který 
chce platit paušální daň, nesmí být současně registrován jako plátce DPH.

1. Pásmo – příjmy do 1 mil. Kč (paušální daň ve výši 6 208 Kč měsíčně) 
Do tohoto pásma mohou vstoupit OSVČ s ročními příjmy: 
•	 do 1 mil. Kč
•	 do 1,5 mil. Kč, pokud mají příjmy minimálně tři čtvrtiny ze všech příjmů z činnos-

tí, na které mohou uplatnit 80 % či 60 % výdajový paušál,
•	 do 2 mil. Kč, pokud mají příjmy minimálně tři čtvrtiny ze všech příjmů z činností, 

na které lze uplatnit pouze 80 % výdajový paušál.
2. Pásmo – příjmy od 1 mil. Kč do 1,5 mil. Kč (paušální daň ve výši 16 000 Kč měsíčně)

Do tohoto pásma mohou vstoupit OSVČ s ročním příjmem:
•	 od 1 mil. Kč do 1,5 mil. Kč bez ohledu na typ samostatné výdělečné činnosti,
•	 do 2 mil. Kč, pokud mají alespoň 75 % příjmů z činnosti, na kterou lze uplatnit 

80% či 60% výdajový paušál.
3. Pásmo – příjmy od 1,5 mil. Kč do 2 mil. Kč (paušální daň ve výši 26 000 Kč měsíčně)

Do tohoto pásma mohou vstoupit OSVČ s ročním příjmem:
•	 od 1,5 mil. Kč do 2 mil. Kč bez ohledu na typ samostatné výdělečné činnosti.

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


