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1. ZMĚNY V OBLASTI VYKAZOVÁNÍ INTRASTATU 

1.1 DŮVOD ZMĚNY 

K 1. lednu 2022 nabylo účinnosti Nařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona 

v oblasti statistiky, které upravuje i změny ve vykazování hlášení Intrastat. Jedná se o: 

• zjednodušené hlášení 

• vykazování původu zboží 

• zvýšení limitu malých zásilek 

• změny v kódech povahy transakce 

• vykazování tzv. stoprocentních dobropisů 

• změny v referenčním období. 

Došlo ke zvýšení limitu malých zakázek, který je navýšen z 200 EUR na 400 EUR. V případě, že je cena zásilky dána 
v jiné měně, využije se pro přepočet kurz v rámci DPH. 

Malé zásilky lze vykazovat zjednodušeným způsobem, kdy se do výkazu uvede pouze jednotný společný kód zboží 
„99500000“, kód členského státu odeslání či určení, cena a kód MZ. 

1.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GEN 

1.2.1 VYKAZOVÁNÍ MALÝCH ZÁSILEK VE VÝKAZU INTRASTAT 

V agendě Podání Intrastat byla upravena funkce Napočítat tak, aby se malé zásilky vykázaly zjednodušeným 

způsobem. 

Aby bylo možné malé zásilky vykazovat zjednodušeně, musí být nastaveno: 

• v agendě Firemní údaje v záložce Parametry 

o Povinnost vykazovat hlášení Intrastat – přijetí zboží = Zjednodušeně 

o Povinnost vykazovat hlášení Intrastat – odeslání zboží = Zjednodušeně 

• V agendě Firemní údaje v záložce Intrastat 

o Částka pro malé zásilky = 400 EUR 

o Nomenklatura pro malé zásilky = 99500000 (musí existovat v číselníku Kombinovaných 

nomenklatur) 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-333
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• v Agendě Podání Intrastat v záložce Omezení pro položku  

o před napočítáním řádků výkazu je nutné zadat Vykazovat malé zásilky hodnotu Ano. 

V rámci funkce Napočítat se do řádků Podání Intrastat napočtou ve správné struktuře, malé zásilky zjednodušeně 
a ostatní zásilky kumulovaně po položkách zboží se všemi povinnými údaji. 

Export výkazu následně vyexportuje řádky výkazu v požadované struktuře.  

 

1.2.2 UPOZORNĚNÍ 

Další změny, platné od 1.1.2022, byly do programu zapracovány už v rámci legislativních změn pro rok 2022. Jedná se 

o vykazování původu zboží a změny v kódech povahy transakce. 

Zjednodušení hlášení, které lze podat jednou ročně za speciálních podmínek, spočívá ve vykázání členské země EU 

a kódu „ZH“, není v ABRA Gen speciálně podporováno. Zjednodušený výkaz lze zadat přímo na webu Statistického úřadu. 

Dobropisy lze do Intrastatu vykázat standardně nastavením přepínače v řádcích daňového dokladu. Úpravy směru 

transakce u vykazovaných dobropisů budou řešeny v některé další verzi programu ABRA Gen. 

2. ZRUŠENÍ ELEKTRONICKÉ EVIDENCE TRŽEB (EET) 

2.1 DŮVOD ZMĚNY 

Ve sbírce zákonů vyšel zákon 458/2022 Sb., kterým se od 1.1.2023 mj. ruší zákon o evidenci tržeb (EET). 

2.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GEN 

Změny v systému ABRA Gen byly popsány v samostatné aktualitě na našem webu (odkaz na článek). 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-458
https://www.abra.eu/zruseni-povinnosti-elektronicke-evidence-trzeb-eet/?utm_source=ABRAGenShell&utm_medium=36579052
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3. UZÁVĚRKOVÝ KURZOVÝ ROZDÍL 

3.1 DŮVOD ZMĚNY 

Dne 31.1.2022 schválila Národní účetní rada novou interpretaci účetních postupů I-47 Přijaté zálohy v cizí měně. Tímto 

obecně uznávaným doporučením dochází ke změně aplikace přepočtu kurzových rozdílů k poskytnutým i přijatým 

zálohám v cizí měně. O tématu jsme zveřejnili v minulém roce aktualitu na našem webu (odkaz na článek). 

Uzávěrkové kurzové rozdíly k zálohovým fakturám v cizí měně mají být dle Národní účetní rady vytvářeny pouze 

u nedokončených obchodních transakcí. 

Z vysvětlení NÚR: 

Nově se rozdělují poskytnuté zálohy na dvě skupiny: 

• Při poskytnutí zálohy se neočekává její vrácení, ale očekává se dokončení transakce dodáním předmětu 

transakce (pořízení zboží, majetku či služby). Jedná se tedy ve své podstatě o samostatnou dílčí část celkové 

pořizovací ceny nakupovaného majetku či služby, nikoliv o pohledávku.  V takovém případě účetní jednotka 

vykazuje poskytnuté zálohy v hodnotě stanovené kurzem k datu poskytnutí či přijetí peněžních prostředků. 

K rozvahovému dni nevzniká kurzový rozdíl, neboť k peněžnímu toku nedojde. 

• V daný moment poskytnutí zálohy či k rozvahovému dni se transakce jeví jako nejistá a vzniká možnost 

vrácení zálohy. V takovém případě se jedná o cizoměnovou pohledávku, s níž je spojeno měnové riziko. 

K rozvahovému dni pak vzniká kurzový rozdíl. 

3.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GEN 

Ve Firemních údajích byla přidána nová hodnota parametru Počítat uzávěrkové kurzové rozdíly z nezúčtovaných 

zaplacených záloh, a to hodnota „Dle nastavení na dokladu pro DZP/DZV“. 

 

Na hlavičky dokladů Daňový zálohový list vydaný (DZV) a Daňový zálohový list přijatý (DZP) byl přidán příznak 

(zatržítko) “Počítat uzávěrkový kurzový rozdíl“ (ComputeExchangeRateDiff). 

 

 

http://nur.cz/interpretace/schvalene-interpretace/i-47-prijate-zalohy-v-cizi-mene/
https://www.abra.eu/zmena-pristupu-ke-kurzovym-rozdilum-u-zaloh-v-cizi-mene/
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Položka je k dispozici pouze není-li doklad vystaven v lokální měně (nastavená měna ve Firemních údajích) a zároveň 

je-li ve firemních parametrech nastaven parametr Počítat uzávěrkové kurzové rozdíly z nezúčtovaných zaplacených záloh 

na hodnotu “Dle nastavení na dokladu pro DZP/DZV“. 

Položka je standardně nastavena na hodnotu „Ne“, tedy není zaškrtnuta, a žádný uzávěrkový kurzový rozdíl se 

automaticky nepočítá. 

Pokud je zaškrnuta, dopočte se v rámci Uzávěrky fakturace k takovému daňovému zálohovému listu daňově 

uznatelný nerealizovaný kurzový rozdíl. 

Upozornění:  

Současně s touto úpravou byl z výpočtu uzávěrkových kurzových rozdílů odstraněn výpočet daňově uznatelných 

nerealizovaných kurzových rozdílů z dokladů typu zálohový list přijatý a vydaný (ZLP/ZLV). 

(Původní hodnoty parametru Počítat uzávěrkové kurzové rozdíly z nezúčtovaných zaplacených záloh zůstaly zachovány 

s výjimkou výpočtu KZN k ZLP a ZLV, viz výše.) 

 

4. ZPRACOVÁNÍ MEZD (ZADÁVÁNÍ PRAVIDELNÉ ODMĚNY A 

OSOBNÍHO OHODNOCENÍ) 

4.1 DŮVOD ZMĚNY 

Uživatelé ABRA Gen často řeší v rámci mzdové agendy pravidelné vyplácení odměn vybraným kategoriím pracovníků 

(jednatel, učeň) nebo zvláštní mzdové složky (osobní ohodnocení). Již od minulé verze ABRA Gen najdete v agendě 

Pracovní poměry rozšířenou možnost tyto položky zadávat. 

4.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GEN 

V agendě Pracovní poměry, záložka Hlavní údaje, přibyla možnost zadat nové mzdové položky: 

• pevnou měsíční odměnu jednatelům, statutárnímu orgánu, za práci učňů. 
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Zobrazení odměny jednatele na dílčím mzdovém listu ve formuláři OON. 

 

 

 

• osobní ohodnocení (hodinová sazba)  

 

 

 

• osobní ohodnocení (měsíční sazba) 

• u obou možností je volba způsobu krácení osobního ohodnocení (nekrátit nebo krátit dle nepřítomnosti, tedy 

obdobně jako mzdu) 
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Zobrazení osobního ohodnocení ve formuláři v dílčím mzdovém listu. 

 

 

 

 

 

5. NÁROK A ZŮSTATEK NA DOVOLENOU V TISKOVÝCH 

SESTAVÁCH 

5.1 DŮVOD ZMĚNY 

Vzhledem k podmínkám pro stanovení nároku na dovolenou, které byly schváleny od 1.1.2021, se může celkový nárok 

v průběhu kalendářního roku měnit a skutečný stav je možné stanovit až k 31.12. Pokud zaměstnavatel tiskne v ABRA 

Gen výplatní pásku zaměstnanci za již uzavřená období, mohl se zůstatek na výplatní pásce lišit oproti stavu, který byl 

vykázán v době mzdové uzávěrky. 

 

Příklad: Zaměstnanec nastoupil do pracovního poměru 15.1.2022. Nárok na dovolenou byl předběžně stanoven na 

154 hodin (pracovní doba 40 hod./týden, nárok na dovolenou 4 týdny). Na výplatní pásce je vytištěn zůstatek dovolené 

154 hodin. 

V období 2/2022 byl zaměstnanec v pracovní neschopnosti (zameškáno 120 hodin). Na výplatní pásce je vytištěn 

zůstatek dovolené 145 hodin. 

V následujícím období zaměstnanec odpracoval stanovené násobky týdenní pracovní doby a nárok se opět vyrovná na 

zůstatek dovolené 154 hodin. Pokud by zaměstnavatel vytiskl v budoucích období výplatní pásku za 2/2022, zůstatek 

dovolené by se vytiskl 154 hodin.  



 

Strana 10 z 24 

5.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GEN 

Nové zůstatky se použijí při tisku výplatní pásky zpětně, což zajistí, že zůstatek dovolené na výplatní pásce se vytiskne 

i později ve stejné výši jako v době vzniku. Do agendy Mzdové listy byl na dílčí mzdový list přidány nové položky, aby 

byl zachován zůstatek dovolené na výplatních páskách i za zpětné období: 

• S_HolidayCalcTotalClaim  Napočítaný celkový nárok dov.   

• S_HolidayCalcTotalRest  Napočítaný celkový zůst. dov.   

• S_HolidayCalcAdditionalClaim Napočítaný nárok dod. dov.      

• S_HolidayCalcAdditionalRest Napočítaný zůstatek dod. dov.   

• S_HolidayCalcOldClaim  Napočítaný nárok staré dov.     

• S_HolidayCalcOldRest  Napočítaný zůstatek staré dov. 

 

Dále byly přidány nové tiskové sestavy výplatních pásek: 

• Výplatní páska I (použitelná od roku 2023) 

 

 

• Výplatní páska II (použitelná od roku 2023) 

 

6. EXPORTY NA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 

Základní oznamovací povinnosti zaměstnavatele vůči zdravotním pojišťovnám jsou uvedené v zákoně č. 592/1992 Sb. 

o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (podávání přehledu o platbě pojistného) a v zákoně č. 48/1997 Sb. o veřejném 

zdravotním pojištění (nástup zaměstnance, změna pojišťovny apod.). 

6.1 DŮVOD ZMĚNY 

Vedle klasických tiskových sestav Přehled o platbě pojistného a Hromadné oznámení zaměstnavatele jsme do nové verze 

23.0 přidali i příslušné exporty. Pro zjednodušení komunikace a plnění zákonných povinností vytvořily v minulosti 

jednotlivé zdravotní pojišťovny elektronické portály (VZP, ZPMV a Portál zdravotních pojišťoven, kde jsou všechny 

ostatní), přes které je možné jednotlivá podání zasílat. 

6.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GEN 

Změny v ABRA Gen budou popsány ve zvláštním dokumentu, o jehož vydání budete informováni na webu www.abra.eu. 

Informace bude dostupná v infopanelu Aktuality přímo v systému ABRA Gen. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-592
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48
http://www.abra.eu/
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Do agendy Zaměstnanci (záložka Ostatní údaje) byla doplněna nová položka Přihlášení ke ZP s přepínačem, který 

eviduje následující možnosti: 

• N – nepřihlášen 

• O – odhlášen 

• P – přihlášen  

 

 

Do agendy Pracovní poměry přibyl nový sloupec Stav přihlášení ZP, kde je zobrazen aktuální stav u zaměstnance 

(P, N, O). Jednotlivé stavy lze filtrovat přes omezení záznamů. 

 

 

 

Export Přehled o platbě pojistného (PPP) na jednotlivé zdravotní pojišťovny je umístěn v agendě Mzdové listy. Po 

výpočtu mezd zaměstnanců je možné jej spouštět 2 způsoby: hromadně přes funkční tlačítko nebo samotným exportem. 
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Export Hromadné oznámení zaměstnavatele (HOZ) na jednotlivé zdravotní pojišťovny je umístěn v agendě Pracovní 

poměry. Export je možné spouštět 2 způsoby: hromadně přes funkční tlačítko nebo samotným exportem. 

 

 

7. MINIMÁLNÍ MZDA 

Od 1.1.2023 dochází ke změnám v minimální a zaručené mzdě. Zvyšuje se minimální měsíční mzda na 17 300 Kč 

a hodinová mzda na 103,80 Kč. 

7.1 DŮVOD ZMĚNY 

Ve sbírce zákonů vyšlo nařízení vlády 465/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády 567/2006 Sb., o minimální mzdě, 

o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve 

ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s tím se mění i výše zaručené mzdy 

v 1. skupině prací (17 300 Kč) a 8. skupině prací (34 600 Kč). 

7.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GEN 

Změny v Globálních proměnných s platností od 1.1.2023: 

• S_MinMzdH = 103,80 Kč 

• S_MinMzdM = 17 300 Kč 

• S_MinMzdInvH = 103,80 Kč 

• S_MinMzdInvM = 17 300 Kč 

 

Současně byly aktualizovány hodnoty globálních proměnných pro zaručenou mzdu v agendě „Skupiny prací“.  

 

 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-465
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8. MAXIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ  

Od 1.1.2023 dochází ke zvýšení maximální výše vyměřovacího základu sociálního pojištění na 1 935 552 Kč. 

8.1 DŮVOD ZMĚNY 

Nařízením vlády 290/2022 Sb. došlo ke zvýšení všeobecného vyměřovacího základu (VVZ) za rok 2021 a přepočítacího 

koeficientu (PK) pro úpravu VVZ. Maximální vyměřovací základ pro rok 2022 se následně zjistí jako 48násobek součinu: 

 38 294 (VVZ) * 1,053 (PK) * 48 = 1 935 552 Kč 

8.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GEN 

Změna v Globálních proměnných od 1.1.2022: 

• S_SPZakLimit = 1 935 552 Kč  

9. REDUKČNÍ HRANICE VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU PRO ÚČELY 

NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ 

Od 1.1.2023 dochází ke změně redukčních hranic denního vyměřovacího základu pro účely nemocenského pojištění. 

9.1 DŮVOD ZMĚNY 

MPSV vyhlásilo sdělením 319/2022 Sb. pro účely nemocenského pojištění novou výši redukčních hranic pro úpravu 

denního vyměřovacího základu platných v roce 2023. 

9.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GEN 

Změny v Globálních proměnných s platností od 1.1.2023: 

• S_NPNRed1 = 1 345 Kč 

• S_NPNRed2 = 2 017 Kč 

• S_NPNRed3 = 4 033 Kč 

10. NOVÁ SAZBA POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

(ZÁCHRANÁŘI)  

Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení zavedla nové sazby pro zvláštní kategorie zaměstnanců. 

10.1 DŮVOD ZMĚNY 

Ve sbírce zákonů vyšla novela mj. zákona o pojistném na sociálním pojištění 455/2022 Sb., která uzákonila od 1.1.2023 

nové sazby sociálního pojištění zaměstnavatele a důchodový věk pro zaměstnance, kteří vykonávají práce 

zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku. 

Zaměstnavatel bude odvádět za tyto zaměstnance: 

• v roce 2023 z vyměřovacího základu pro sociální pojištění 26,8% 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-290
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-319
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-455
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• v roce 2024 z vyměřovacího základu pro sociální pojištění 27,8% 

• v roce 2025 z vyměřovacího základu pro sociální pojištění 28,8% 

• v roce 2026 z vyměřovacího základu pro sociální pojištění 29,8%. 

Informace ČSSZ zde. 

10.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GEN 

Změny v ABRA Gen budou popsány v aktualitě na webu www.abra.eu. Informace bude dostupná v infopanelu Aktuality 

přímo v systému ABRA Gen. 

11. SLEVA NA POJISTNÉM ZAMĚSTNAVATELE ZA ZAMĚSTNANCE NA 

ZKRÁCENÝ ÚVAZEK 

Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení zavedla slevu na pojistném. 

11.1 DŮVOD ZMĚNY 

Ve sbírce zákonů vyšla novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení 216/2022 Sb., která uzákonila od 1.2.2023 

za specifických podmínek pro zaměstnavatele tzv. slevu na pojistném. Výše slevy na pojistném za kalendářní měsíc činí 

5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována. 

Informace ČSSZ zde. 

11.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GEN 

Změny v ABRA Gen budou popsány v aktualitě na webu www.abra.eu. Informace bude dostupná v infopanelu Aktuality 

přímo v systému ABRA Gen. 

Změny se týkají také nových exportů na ČSSZ: 

• Přehled o výši pojistném (PVPOJ 2023) (zdroj) 

• Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance pro rok 2023 (OZUSPOJ 2023) (zdroj). 

12. ČÁSTKA ROZHODNÁ PRO ÚČAST ZAMĚSTNANCŮ NA 

NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ A PRO DAŇ Z PŘÍJMŮ FO 

VYBÍRANOU SRÁŽKOU PODLE ZVLÁŠTNÍ SAZBY 

Zvýšila se částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění a pro daň z příjmů FO vybíranou srážkou 

podle zvláštní sazby. 

12.1 DŮVOD ZMĚNY 

MPSV vydalo sdělení 320/2022 Sb., kde od 1.1.2023 došlo ke zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na 

nemocenském pojištění na 4 000 Kč měsíčně.  

 

https://www.cssz.cz/web/cz/-/legislativni-zmeny-v-oblasti-pojistneho-na-socialni-zabezpeceni
http://www.abra.eu/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-216
https://www.cssz.cz/web/cz/slevy-na-pojistnem
http://www.abra.eu/
https://www.cssz.cz/web/cz/definice-e-podani-pvpoj
https://www.cssz.cz/web/cz/definice-e-podani-ozuspoj
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-320
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12.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GEN 

Změny v Globálních proměnných s platností od 1.1.2023: 

• S_SPMin = 4 000 Kč 

• S_DanLimOst = 4 000 Kč 

13. ZVÝŠENÍ ČÁSTKY ŽIVOTNÍHO MINIMA JEDNOTLIVCE 

Od 1.1.2023 dochází ke zvýšení částky životního minima jednotlivce. 

13.1 DŮVOD ZMĚNY 

Ve sbírce zákonů vyšlo nařízení vlády 436/2022 Sb. o zvýšení částek životního minima a existenčního minima. Od 

1.1.2023 činí částka životního minima jednotlivce 4 860 Kč. 

13.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GEN 

Změna v Globálních proměnných s platností od 1.1.2023: 

• S_ZivMinJ = 4 860 Kč 

14. ZVÝŠENÍ ČÁSTKY NORMATIVNÍCH NÁKLADŮ NA BYDLENÍ 

Od 1.1.2023 dochází ke zvýšení částek normativních nákladů na bydlení, které mají vliv na výši nezabavitelné částky při 

výpočtu srážek ze mzdy.  

14.1 DŮVOD ZMĚNY 

Ve sbírce zákonů vyšla novela 456/2022 Sb. zákona o státní sociální podpoře, na jejímž základě dochází ke zvýšení 

normativních nákladů na bydlení v roce 2023. V § 26, odst. 1 byla upravena tabulka normativních nákladů pro bydlení 

(měsíční náklady bydlení v obci s alespoň 70000 obyvateli) a zároveň v § 26a došlo k navýšení těchto nákladů pro rok 

2023. 

14 197 (měsíční náklady) + 1 400 (navýšení) = 15 597 Kč 

14.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GEN 

Změna v Globálních proměnných s platností od 1.1.2023: 

• S_NormNakl = 15 597 Kč 

 

 

 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-436
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-456
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15. ÚPRAVA VÝPOČTU NEZABAVITELNÉ ČÁSTKY PRO SRÁŽKY ZE 

MZDY PŘI VÝKONU ROZHODNUTÍ 

Změnil se způsob stanovení nezabavitelné částky na povinného, na manželku a vyživované děti a částku, nad kterou se 

zbytek čisté mzdy srazí bez omezení. 

15.1 DŮVOD ZMĚNY 

Nařízení vlády 466/2022 Sb. novelizovalo NV 595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena 

povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez 

omezení. 

• Nezabavitelné minimum se rovná 2/3 úhrnu částky životního minima jednotlivce a normativních nákladů na 

bydlení. 

• Na manžela povinného a vyživované dítě se započte 1/4 nezabavitelné částky. 

• Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení činí 1,5násobek součtu životního minima 

a normativních nákladů na bydlení. 

15.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GEN 

Změna v Globálních proměnných s platností od 1.1.2023: 

• S_PNesPov = 66,666 % 

• S_PNesVyz = 25 % 

• S_PMaxNes = 150 % 

16. ZVÝŠENÍ VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU U OSOBY, ZA KTEROU JE 

PLÁTCEM ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ STÁT 

Zvyšuje se vyměřovací základ u osoby, za kterou je plátcem zdravotního pojištění stát. 

16.1 DŮVOD ZMĚNY 

Ve sbírce zákonů vyšla novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 260/2022 Sb., na jehož základě dochází 

k úpravě vyměřovacího základu od 1.1.2023. 

16.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GEN 

Změna v Globálních proměnných s platností od 1.1.2023: 

• S_ZPStat = 14 074 Kč 

 

 

 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-466
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17. DAŇOVÉ SLEVY A ZVÝHODNĚNÍ 

Výše slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění na děti zůstává ve stejné výši jako v roce 2022. 

18. ZVÝŠENÍ LIMITU STRAVENKOVÉHO PAUŠÁLU 

Limit osvobozeného denního stravenkového paušálu činí 70 % stravného při pracovní cestě.  

18.1 DŮVOD ZMĚNY 

Vyhláškou 467/2022 Sb. se zvyšuje horní hodnota stravného při pracovní cestě trvající 5–12 hodin pro zaměstnance 

odměňované platem na částku 153 Kč. 70 % z této částky činí 107,10 Kč. 

18.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GEN 

Změna v Globálních proměnných s platností od 1.1.2023: 

• S_StravOsv = 107,10 Kč 

19. KOREKČNÍ POLOŽKA STRAVENKOVÉHO PAUŠÁLU 

19.1 POPIS ZMĚNY V ABRA GEN 

V agendě Mzdové listy, záložka Dílčí ML/Stravné byla přidána korekční položka Str. paušál – osvobozeno. 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-467


 

Strana 18 z 24 

20. DAŇOVÝ TISKOPIS POTVRZENÍ O ZDANITELNÝCH PŘÍJMECH ZE 

ZÁVISLÉ ČINNOSTI 

Finanční správa zveřejnila nové tiskopisy Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti pro rok 2023.  

20.1 DŮVOD ZMĚNY 

Finanční správa zveřejnila následující formuláře pro rok 2023 (zdroj): 

• Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za 

zdaňovací období 2023  

• Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 

za kalendářní rok 2023  

20.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GEN 

Do agendy Mzdové listy byly přidány nové vzory formulářů: 

• Potvrzení o zdanitelných příjmech - od 1.1.2023 (vzor 31)   

• Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP - od 1.1.2023 (vzor 10) 

21. DAŇOVÝ TISKOPIS VÝPOČET DANĚ A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 

Nový tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění – vzor 27 za rok 2022.  

21.1 DŮVOD ZMĚNY 

Finanční správa zveřejnila nový tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění za rok 2022 (zdroj).  

21.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GEN 

Do agendy Roční zúčtování byl přidán tiskopis „Výpočet daně z příjmů, vzor 27 – (rok 2022)“. Do tiskopisu byl především 

přidán řádek pro uplatnění nové slevy na dani za zastavenou exekuci. 

22. DAŇOVÝ TISKOPIS ŽÁDOST O POUKÁZÁNÍ CHYBĚJÍCÍ ČÁSTKY 

NA MĚSÍČNÍCH DAŇOVÝCH BONUSECH 

Tiskopis Žádost o poukázání chybějících částek na daňových bonusech – vzor 12 zůstává v platnosti i pro rok 2023.  

 

 

 

 

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy/upozorneni-mf-k-tiskopisum/dan-z-prijmu-fyzickych-osob-ze-zavisle/upozorneni-k-tiskopisum-dpz-a-dps-za
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy/upozorneni-mf-k-tiskopisum/dan-z-prijmu-fyzickych-osob-ze-zavisle/upozorneni-k-tiskopisum-dpz-a-dps-za
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23. DAŇOVÝ TISKOPIS ŽÁDOST O ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH 

A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 

Nový tiskopis Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2022. 

 

23.1 DŮVOD ZMĚNY 

Finanční správa zveřejnila nový tiskopis Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2022 (zdroj). 

23.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GEN 

Do agendy Zaměstnanci byl přidán tiskopis „Žádost o zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (vzor 3, od 2022)“. Do 

tiskopisu byl přidán oddíl pro vyplnění údajů pro uplatnění nové slevy na dani za zastavenou exekuci. 

24. ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 

V agendě Roční zúčtování došlo v průběhu roku ke dvěma změnám: 

• zdanění nepeněžního příjmu za používání nízkoemisního vozu zaměstnancem ke služebním i soukromým účelům 

• nová sleva na dani za zastavenou exekuci. 

24.1 DŮVOD ZMĚNY 

Novela zákona o daních z příjmu 142/2022 Sb. zavedla nižší zdanění nepeněžního příjmu: (…) poskytuje-li zaměstnavatel 

zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance 

částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla nebo ve výši 0,5 % vstupní ceny, jedná-li se o nízkoemisní motorové vozidlo 

podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných 

služeb v přepravě cestujících (…). 

V této souvislosti jsme upravovali i tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech 2022 (0,5% nízkoemisní vozy) a zveřejnili 

aktualitu na našem webu již v průběhu roku 2022 (odkaz na článek). 

Nová sleva na dani za zastavenou exekuci byla zavedena novelou zákona o daních z příjmu 286/2021 Sb. Podmínky jsou 

stanovené v § 35, odst. 4: Daň poplatníka vypočtená za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové 

přiznání, se snižuje o slevu za zastavenou exekuci, jejíž výše odpovídá výši náhrady, kterou oprávněnému v daném 

zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, přizná exekutor při zastavení exekuce, jejímž 

předmětem byla pohledávka nepřevyšující částku 1500 Kč bez příslušenství, a která probíhala po dobu alespoň tří let 

přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 286/2021 Sb., z důvodu, že v těchto třech letech nebyla tato pohledávka 

vymožena ani z části. 

24.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GEN 

Pokud v ročním zúčtování za rok 2022 chcete uplatnit nižší zdanění za použití nízkoemisních vozů za období 1–6/2022, 

můžete využít existující nástroj pro zadání nižší částky zdanění (0.5% ze vstupní ceny nízkoemisního vozu). 

Příklad: Zaměstnanec měl v agendě Zaměstnanci zadané od 1/2022 – 6/2022 hodnotu položky Služební auto – 5 000 Kč. 

Od 6/2022 – 12/2022 hodnotu položky Služební auto – 2 500 Kč (nízkoemisní vůz). 

 

 

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy/upozorneni-mf-k-tiskopisum/dan-z-prijmu-fyzickych-osob-ze-zavisle/upozorneni-k-tiskopisum-dpz-a-dps-za
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-142
https://www.abra.eu/potvrzeni-o-zdanitelnych-prijmech-nizkoemisni-vozy/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-286
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1. V agendě Roční zúčtování u zaměstnance zadejte Opravit a v dolní části tlačítko Přidat. 

 

 

 

2. Na záložce Řádky-detail zadejte Typ řádku ročního zúčtování Jiné korekce. Následně zadejte období od – do (např. 

1/2022 – 6/2022). Do položky Celkový příjem a Dílčí základ daně zadejte (– 15 000 Kč): snížená hodnota 0,5 % 

nízkoemisního vozu za 1–6/2022. 
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3. Výsledek ročního zúčtování snížený o hodnotu nízkoemisního vozu. 

 

 

Do agendy Druhy daňových odpočtů a slev byla přidána Sleva za zastavenou exekuci. 
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25. TISKOPIS OHLÁŠENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU OSOB SE 

ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Došlo ke změně výkazu pro výpočet a odvod plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu 

zaměstnanců za rok 2022. 

25.1 DŮVOD ZMĚNY 

Byl zveřejněn nový formulář „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu 

zaměstnanců“ za rok 2022 (zdroj MPSV).  

25.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GEN 

Do agendy Pracovní poměry byl přidán formulář „Ohlášení plnění povinného podílu OZP za rok 2022“. Formulář zahrnuje 

stejné údaje jako v předchozím roce, mění se výše průměrné mzdy, viz. kap. Průměrná mzda v národním hospodářství 

(Globální proměnná S_PrumMzda), která je parametrem výpočtu údajů v části „E“. 

26. PRŮMĚRNÁ MZDA V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 

26.1 DŮVOD ZMĚNY 

MPSV zveřejnilo sdělení o výši průměrné mzdy v národním hospodářství. Nová výše činí 39 306 Kč. Výše průměrné mzdy 

se používá při výpočtu plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců, viz kap. 

Tiskopis ohlášení plnění povinného podílu. 

26.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GEN 

Změna v Globálních proměnných s platností od 1.1.2022: 

• S_PrumMzda = 39 306 Kč 

27. STATISTICKÉ ŠETŘENÍ ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O PRÁCI 

Byl zveřejněn nový statistický výkaz Čtvrtletní výkaz o práci pro rok 2023. Zaměstnavatel je výkaz povinen odevzdávat 

čtvrtletně. 

27.1 DŮVOD ZMĚNY 

Český statistický úřad zveřejnil nový statistický výkaz „Čtvrtletní výkaz o práci“ pro rok 2023 (zdroj ČSÚ).  

27.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GEN 

Do agendy Mzdové listy byl přidán formulář "Čtvrtletní výkaz o práci - 2023“. Vykazované údaje zůstávají stejné jako 

v roce 2022. 

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/ohlaseni-plneni-povinneho-podilu-osob-se-zdravotnim-postizenim-na-celkovem-poctu-zamestnancu-zamestnavatele
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-425
http://apl.czso.cz/pll/vykwww/vyk121?xrokzpr=2023#P2023_Q
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28. ZMĚNA CENÍKU ČESKÉ POŠTY 

Mění se ceník tuzemských poštovních služeb s platností od 1.1.2023 a 1.2.2023. 

28.1 DŮVOD ZMĚNY 

Česká pošta zveřejnila nový ceník, dochází ke změně cen vybraných služeb (zdroj Česká pošta). 

28.2  POPIS ZMĚNY V ABRA GEN 

V agendě Ceníky pošty byly upraveny položky ceníku s platností od 1.1.2023: 

 

OPT1   Obchodní psaní 

 

V agendě Ceníky pošty byly upraveny položky ceníku s platností od 1.2.2023: 

 

OPS   Obyčejné psaní standard prioritní                                     

OPS ZK1<10  Obyčejné psaní standard ZK1 1-9 zásilek prioritní                  

OPS ZK1>10  Obyčejné psaní standard ZK1 10 a více zásilek prioritní          

OP   Obyčejné psaní prioritní                                                           

OP ZK1<10  Obyčejné psaní ZK1 1-9 zásilek prioritní                                  

OP ZK1>10  Obyčejné psaní ZK1 10 a více zásilek prioritní                         

DZS   Doporučené psaní standard prioritní                                       

DZS ZK1<10  Doporučené psaní standard ZK1 1-9 zásilek prioritní              

DZS ZK1>10  Doporučené psaní standard ZK1 10 a více zásilek prioritní      

DZ   Doporučené psaní prioritní                          

DZ ZK1<10  Doporučené psaní ZK1 1-9 zásilek prioritní                              

DZ ZK1>10  Doporučené psaní ZK1 10 a více zásilek prioritní                     

CP   Cenné psaní                                                                               

CP ZK1<10  Cenné psaní ZK1 1-9 zásilek                                                      

CP ZK1>10  Cenné psaní ZK1 10 a více zásilek                                             

DOD   Dodejka                                                                                      

DODDPH  Dodejka s DPH                                                                           

https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/cenik-sluzeb-ceske-posty
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DVR   Dodání do vlastních rukou                                                         

DVRDPH   Dodání do vlastních rukou s DPH                                              

PA   Poukázka A                                                                                 

PAO   Poukázka A pro ostatní služby (s DPH)                                       

PC   Poukázka C                                                                                 

PCO   Poukázka C pro ostatní služby (s DPH)                                       


