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Blíží se termín pro elektronické 
podání daňového přiznání za rok 
2021 a oznámení o osvobozených 
příjmech  

Pokud jste dosud nepodali přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob za rok 2021 a 
učiníte to elektronicky, je třeba jej podat 
nejpozději do 2. května 2022. Ke stejnému 
datu je daň i splatná.  

Pokud fyzická osoba obdržela v roce 2021 
příjem osvobozený od daně vyšší než 5 mil. 
Kč, je třeba ve stejné lhůtě podat i oznámení 
o osvobozených příjmech. Nejčastěji se 
jedná o dary v rodině, dědictví, příjem z 
prodeje podílů ve společnosti nebo cenných 
papírů po splnění časového testu. 
Osvobozený příjem plynoucí z prodeje či 
nabytí nemovitosti se oznamovat nemusí.  

Prodloužená lhůta pro podání daňového 
přiznání do 1. července 2022 platí, pokud 
daňové přiznání podá daňový poradce na 
základě plné moci nebo daňový poplatník 
podléhá povinnému auditu. 
V odůvodněných případech lze žádat o 
prodloužení lhůty pro podání daňového 
přiznání až o 3 měsíce.  

Nová oznamovací povinnost 
zaměstnavatelů od 1. 4. 2022 

Od 1. dubna 2022 jsou zaměstnavatelé 
povinni uvádět nové údaje ve formuláři 
Oznámení o nástupu do zaměstnání 
(skončení zaměstnání). 

Zaměstnavatelé, kteří oznámí České správě 
sociálního zabezpečení ukončení 
zaměstnání s příslušným zaměstnancem, 
jsou nově povinni ve formuláři uvést také: 

 druh zaměstnání, 
 doba trvání zaměstnání, 
 doba důchodového pojištění, 
 výši průměrného nebo 

pravděpodobného měsíčního 
čistého výdělku zjištěného podle 
příslušných právních předpisů, 

 výši nároku na odstupné, odbytné, 
odchodné, včetně informace, zda 
bylo vyplaceno, a 

 způsob a důvod skončení 
zaměstnání, 

a to do 8 kalendářních dnů ode dne 
skončení zaměstnání. 

Pro oznámení lze využít nový formulář, 
který Česká správa sociálního zabezpečení 
zveřejnila na svém webu.  

Sazba DPH na kontaktní čočky 
v roce 2022 

Novelou zákona o DPH, která nabyla 
účinnosti k 1. lednu 2022, byla změněna 
také Příloha č. 3, Seznam zboží podléhající 
první snížené sazbě daně. K tomu GFŘ 
vydalo informaci, že za předpokladu, že 
kontaktní čočky budou zdravotnickým 
prostředkem podle právního předpisu 
upravujícího zdravotnické prostředky, na 
takovéto kontaktní čočky se uplatní první 
snížená sazba daně.  

Dodání kontaktních čoček tak i nadále 
podléhá snížené sazbě daně, pokud se jedná 
o kontaktní čočky, které jsou 
zdravotnickým prostředkem. Tzv. 
„estetické“ čočky podléhají základní sazbě.  

Zrušení EET od 1. ledna 2023 
Poslanecká sněmovna projednává návrh 
zákona připravený Ministerstvem financí, 
kterým se zrušuje elektronická evidence 
tržeb (EET). A to s navrhovanou účinností 
od 1. ledna 2023.  

Vláda se ke zrušení EET zavázala ve svém 
programovém prohlášení. Nepotřebnost 
EET argumentovala tím, že podnikatelům 
přináší zbytečnou administrativu, 
každoroční náklady na provoz a aktualizaci 
pokladních zařízení. Také zřejmě 
především v důsledku covidové situace 
došlo k nárůstu bezhotovostních plateb a 
očekává se, že tento trend bude pokračovat. 

V současnosti tedy podnikatelé evidují své 
tržby v systému EET dobrovolně. Podle 
návrhu zákona to od 1. ledna 2023 již 
nebude už možné.  

Konec silniční daně a podpora 
elektromobilů 

Poslanecká sněmovna bude projednávat 
balíček zákonů proti rostoucím cenám 
pohonných hmot, a to v důsledku 
mimořádné situace vyvolané ruskou agresí 
proti Ukrajině.   

U daně z příjmů se navrhuje snížit 
zdanitelný příjem zaměstnanců z vozidel, 
které mohou bezplatně používat 
k pracovním i soukromým účelům. Nově 
bude zdanitelným příjmem 0,5 % vstupní 
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ceny vozidla (vč. DPH) za každý kalendářní 
měsíc oproti dnešnímu 1 % vstupní ceny. 
Změna se dotkne pouze elektromobilů, 
hybridních vozidel nebo vozidel na zemní 
plyn. U ostatních vozidel zůstává ke 
zdanění 1 % vstupní ceny (včetně DPH) 
vozidla.  

Dále se navrhuje snížit dobu odpisování u 
zařízení k dobíjení elektromobilů z 10 na 5 
let. To umožní rychlejší uplatnění 
pořizovacích nákladů na tato zařízení.  

U silniční daně jsou změny zákona 
výraznější. Změny se dotknou předmětu 
daně i ročních daňových sazeb. Fakticky se 
tak zruší silniční daň u vozidel s největší 
povolenou hmotností do 12 tun. U vozidel 
nad 12 tun se navrhuje snížení ročních 
sazeb daně. S ohledem na to, že se nová 
úprava uplatní již pro rok 2022 zpětně, 
ministr financí prominul všem poplatníkům 
této daně zálohy, které jsou splatné 19. 
dubna 2022, 15. července 2022, 17. října 2022 
a 15. prosince 2022. Prominutí záloh má 
předejít jejich zbytečné úhradě a 
následnému vracení.  

Nová úprava se uplatní již pro rok 2022. 
Ovšem u nabíjecích zařízení či jejich 
technického zhodnocení, které bylo 
uvedeno do užívání před účinností tohoto 
zákona pak bude možné změnit odpisovou 
skupinu až od roku 2023.  

Odložení plateb na DPH u 
provozovatelů dopravy 

Ministr financí promíjí úroky z prodlení a 
úroky z posečkané částky vzniklé na DPH 
za období únor 2022 až srpen 2022, popř. za 
I. až II. čtvrtletí 2022. Podmínkou prominutí 
je: 

 skutečnost, že převažující část 
příjmů daňového subjektu za 
uvedená zdaňovací období 
pochází z podnikání v oblasti 
dopravy;  

 DPH bude připsána na účet 
správce daně nejpozději do 31. 
října 2022; a 

 daňový subjekt tuto skutečnost 
oznámí správci daně při podání 
řádného, popř. dodatečného 
daňového přiznání k DPH. 

Upozorňujeme však, že prominutí se týká 
pouze úroků z prodlení. Daňové přiznání 
za uvedená zdaňovací období je třeba podat 

v zákonné lhůtě. Za pozdě podaná daňová 
přiznání budou vyměřeny pokuty.  

Podpora v souvislosti s pomocí 
Ukrajině 

V souvislosti s válečným konfliktem na 
Ukrajině, příchodem uprchlíků do České 
republiky a peněžní i nepeněžní pomocí, 
kterou poplatníci poskytují na podporu 
Ukrajiny, Poslanecká sněmovna projednává 
návrh zákona, jehož cílem je podpořit 
dobročinnou aktivitu poplatníků v daňové 
oblasti.  

Dle navrhovaného zákona bude možné za 
rok 2022 snížit základ daně o hodnotu darů 
na podporu obranného úsilí Ukrajiny a 
právnickým a fyzickým osobám se sídlem 
či bydlištěm na Ukrajině. Alternativně bude 
možné tyto výdaje uplatnit jako daňově 
uznatelné.  

Dále se navrhuje osvobodit od daně 
z příjmů ubytování, které zaměstnavatelé 
bezplatně poskytují rodinným 
příslušníkům svých zaměstnanců 
s bydlištěm na Ukrajině.  

Limit na uplatnění darů bude i za rok 2022 
zvýšený na 30 % základu daně.  

Text návrhu zákona byl od jeho zveřejnění 
upraven. Případné výkladové obtíže se 
snaží řešit GFŘ, které publikovalo 
aktualizovanou verzi návrhu zákona a 
otázky a odpovědi k tomuto návrhu, vč. 
několika názorných příkladů.  

Změny by měly být použitelné zpětně pro 
celý rok 2022. Ministerstvo financí se 
vyjádřilo, že Finanční správa bude 
postupovat v souladu s navrhovanými 
změnami už nyní, přestože zákon dosud 
nebyl schválen a nenabyl účinnosti.  

V souvislosti se zaměstnáváním občanů 
Ukrajiny se vyjádřila i Finanční správa 
prostřednictvím informace, kterou 
naleznete zde. V této informaci Finanční 
správa upozorňuje na povinnosti 
zaměstnavatele v případě, že zaměstná 
občany Ukrajiny, kteří přišli do České 
republiky v souvislosti s válečným 
konfliktem na Ukrajině.  

Každý zaměstnanec má právo předložit 
svému zaměstnavateli prohlášení 
poplatníka k dani z příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti. Na základě tohoto 
prohlášení je možné uplatnit slevy na dani 
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či daňové zvýhodnění na děti. Ovšem 
důležitým faktorem k uplatnění slev je také 
skutečnost, jestli se jedná o českého 
daňového rezidenta či nerezidenta. 
V případě českého daňového nerezidenta 
může zaměstnavatel v průběhu roku 
uplatnit pouze základní slevu na 
poplatníka a slevu na studenta. Vše ostatní, 
pokud vůbec, je možné uplatnit až po 
skončení zdaňovacího období.  

Zdanění transakcí s kryptoměnami 

Jelikož současné předpisy neobsahují 
speciální úpravu zdanění pro oblast 
kryptoměn, GFŘ zveřejnilo Informaci, která 
se danému tématu věnuje. Tato Informace 
seznamuje daňové subjekty  s  povinnostmi, 
které jim mohou plynout z činností 
souvisejících s kryptoměnou jako jsou: 

 těžba kryptoměny,  
 nákup a prodej zboží/služeb za 

kryptoměnu,  
 směna kryptoměny za fiat měnu  

a další. 

Jednotlivé činnosti s kryptoměnou jsou 
posuzovány z pohledu DPH i daně 
z příjmů fyzických a právnických osob.  

Snížení spotřební daně z nafty a 
benzínu 

Vláda podpořila novelu zákona 
předloženou Ministerstvem financí o 
spotřebních daních. Na základě této novely 
se sníží spotřební daň u motorové nafty, 
bezolovnatého benzínu a podobných 
minerálních olejů o 1,50 Kč na litr. Snížení 
spotřební daně bude dočasné a uplatní se 
na komodity, které budou uvedeny do 
volného daňového oběhu v České republice 
v průběhu období od 1. června 2022 do 30. 
září 2022.  

Změny se dále dotknou vratek spotřební 
daně z tzv. zelené nafty. Na období 3 
měsíců se tedy sníží sazba vratky daně o 
1,20 Kč, resp. z 8,50 Kč na 7,30 Kč za 1 litr 
motorové nafty spotřebované při dotčených 
činnostech. Snížení vratky se konkrétně 
uplatní, pokud se jedná o: 

 živočišnou výrobu, 
 kombinovanou rostlinou a 

živočišnou výrobu s vysokým 
podílem živočišné výroby, a 

 rostlinnou výrobu s vysokým 
zastoupením pěstování tzv. 
citlivých plodin. 

 

V tomto přehledu jsou uvedeny pouze 
základní informace, které v žádném 
případě nemohou nahradit plné znění 
příslušných právních předpisů. Informace 
uvedené v těchto Daňových novinkách 
nejsou právní radou nebo stanoviskem. 
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík 
nenese zodpovědnost za jakékoli aktivity 
či jednání vzniklé v důsledku informací 
v tomto vydání obsažených.  

V případě potřeby podrobnějších informací 
a při řešení konkrétních problémů se 
laskavě obraťte na kteréhokoliv daňového 
poradce v advokátní kanceláři Kocián Šolc 
Balaštík. Velmi rádi Vám poskytneme 
podrobnější informace k výše uvedené 
problematice. 

Daňové novinky Vám zasíláme jako 
obchodnímu partnerovi advokátní 
kanceláře Kocián Šolc Balaštík. Pokud 
si nepřejete, aby Vám byly nadále 
doručovány, můžete se odhlásit zde: 

http://www.ksb.cz/newsletter/unsubscribe/tn. 

Kontakty na daňový tým KŠB: 
tel. č.: 224 103 316 
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