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ZVÝŠENÍ ROČNÍHO OBRATU PRO POVINNOU 

REGISTRACI K DPH A LIMITU PRO PAUŠÁLNÍ 

DAŇ 

Poslanecká sněmovna projednává vládní návrh 

novely zákona o DPH, která by měla zvýšit limit pro 

povinnou registraci k DPH ze současného 1 mil. na 

2 mil. Kč. Změna by měla být účinná od 1. ledna 

2023.  

V návaznosti na zvýšení limitu pro povinné 

plátcovství DPH by se na 2 mil. Kč měla zvýšit také 

maximální výše příjmů ze samostatné činnosti 

umožňující využít paušální daň. Nově navržená 

koncepce je komplikovaná, navrhuje zavedení tří 

příjmových pásem, kterým bude odpovídat různá 

výše paušální daně. Zcela se tím ovšem ztrácí 

základní myšlenka paušální daně, tedy 

jednoduchost a minimální administrativní 

náročnost pro daňové poplatníky. Na webu 

ministerstva financí lze najít podrobnější informace. 

DAŇOVÉ ÚLEVY SOUVISEJÍCI S POMOCÍ 

UKRAJINĚ 

Peněžní i věcné dary na podporu obranného úsilí 

Ukrajiny a další pomoc právnickým a fyzickým 

osobám se sídlem či bydlištěm na Ukrajině na účely 

stanovené v zákoně o daních z příjmů je možné 

odečíst od základu daně za rok 2022, případně 

uplatnit jako daňový náklad. Maximální limit 

odečtu darů je zvýšen na 30 % základu daně. 

Možnost odečtu mají i daňoví poplatníci z Ukrajiny, 

pokud jejich zdanitelné příjmy ze zdrojů na území 

ČR tvoří nejméně 90 % jejich zdanitelných příjmů. 

Podle informace Finanční správy stačí dary 

poskytnuté na vybrané účty prokázat výpisem 

z bankovního účtu či ústřižkem složenky 

a vytištěnou informací o příjemci datu a účelu daru. 

V informaci je uveden seznam bankovních účtů. 

Příjem zaměstnanců vč. jejich rodinných příslušníků 

s bydlištěm na území Ukrajiny z titulu bezplatného 

ubytování v ČR poskytnutého zaměstnavatelem 

kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině je 

osvobozený od zdanění. 

Ministerstvo financí vydalo přehled nejčastějších 

otázek a odpovědí týkajících se možnosti uplatnění 

odpočtu darů obsahující konkrétní příklady. 

KONTROLY V OBLASTI KRYPTOMĚN 

Finanční správa zahájila kontroly zacílené na 

zdaňování příjmů spojených s kryptoměnami, a to 

jak u právnických, tak u fyzických osob. V rámci 

této kontrolní akce byla podle evidence Finanční 

správy doměřena daňová povinnost značnému 

množství poplatníků. Probíhá i mezinárodní 

spolupráce daňových úřadů. 

Pro držitele nebo obchodníky s kryptoměnami 

může být zajímavá informace publikovaná Finanční 

správou, ve které shrnuje základní přístup k 

jednotlivým činnostem v oblasti kryptoměn 

z hlediska daní z příjmů a DPH. Lze si tedy ověřit, 

zda své transakce s kryptoměnami zdanili 

v souladu s deklarovanou správní praxí. 

ZRUŠENÍ SILNIČNÍ DANĚ, PODPORA 

ELEKTROMOBILITY A NOVÉ CENY PHM PRO 

CESTOVNÍ NÁHRADY 

Od počátku roku 2022 byla zrušena silniční daň u 

osobních automobilů a vozidel s největší 

povolenou hmotností do 12 tun. Poplatníci by měli 

prověřit správnost silniční daně, kterou přiznali za 

roky 2019 až 2021, jelikož Finanční správa avizovala 

podrobné kontroly. 

V rámci podpory nízkoemisních vozidel 

(elektromobilů, hybridních vozidel, vozidel na 

zemní plyn) bude nově u zaměstnance při jejich 

bezplatném poskytnutí pro služební i soukromé 

účely zdaňován příjem ve výši 0,5 % vstupní ceny 

vč. DPH (namísto 1 %, což je zdanitelný příjem 

v případě poskytnutí ostatních druhů vozidel). 

Doba odpisování dobíjecích stanic pro 

elektromobily je zkrácena z 10 na 5 let (u tzv. 

wallboxů i samostatně stojících dobíjecích stanic). 

Bude tak možné rychleji daňově uplatnit náklady 

na pořízení elektrodobíječek. 

Daňové aktuality v praxi  

mailto:ksbkv@ksb.cz
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V souvislosti s mimořádným nárůstem cen byly 

několikrát zvýšeny také průměrné ceny pohonných 

hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. 

Aktuálně činí: 

• cena elektřiny 6 Kč/kWh (od 12. 3. 2022); 

• cena benzínu 95 oktanů 44,50 Kč/l 

(od 14. 5. 2022); 

• cena nafty 47,10 Kč/l (od 14. 5. 2022); 

• cena benzínu 98 oktanů 51,40 Kč/l 

(od 20. 8. 2022).  

ZJEDNODUŠENÍ PŘIHLAŠOVÁNÍ 

ZAHRANIČNÍCH OSOB DO PORTÁLU MOJE 

DANĚ 

Finanční správa představila požadované praktické 

řešení získání přístupu do nové daňové informační 

schránky (DIS+) pro zahraniční fyzické osoby, které 

nejsou evidovány v Registru obyvatel. Nově mohou 

požádat o aktivaci přístupu prostřednictvím 

elektronické žádosti, tedy již bez nutnosti osobní 

návštěvy finančního úřadu. Na základě žádosti 

Finanční správa aktivuje buď přístupové údaje 

Finanční správy (pro držitele datových schránek), 

nebo uživatelský účet NIA (pro uživatele se 

zaručenou identitou). 

SLEVA NA SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ 

U NĚKTERÝCH ZAMĚSTNANCŮ 

V rámci podpory vytváření a nabízení částečných 

úvazků bude od 1. února 2023 zaměstnavatelům 

umožněno uplatnit měsíční slevu na pojistném 

na sociální zabezpečení ve výši 5 p.b. z úhrnu 

vyměřovacích základů zaměstnanců 

z podporovaných kategorií ve zkráceném 

pracovním nebo služebním poměru (8 až 30 hodin 

týdně). Odvody zaměstnavatele za kalendářní 

měsíc by tak u daného zaměstnance činily namísto 

24,8 % pouze 19,8 %.  

Do podporovaných kategorií zaměstnanců patří 

například rodiče či jiné osoby pečující dítě do 10 let 

nebo o osobu blízkou se středním nebo vyšším 

stupněm závislosti na péči jiné osoby, studenti, 

osoby mladší 21 let, osoby nad 55 let, osoby se 

zdravotním postižením či rekvalifikovaní 

zaměstnanci. Celkový příjem takového 

zaměstnance zahrnovaný do vyměřovacího základu 

ze všech zaměstnání vykonávaných v pracovním 

nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele 

nesmí překročit 1,5násobek průměrné mzdy. 

* * * * * 

Zajímavosti z daňové oblasti Vám přinášíme 

pravidelně s čtvrtletní frekvencí. Vybíráme pro Vás 

témata, která mohou být k užitku i odborníkům 

v jiných oblastech, než jsou daně. Daňové oddělení 

advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík je 

samozřejmě připraveno poskytnout Vám 

podrobnější informace k výše uvedené 

problematice nebo pomoc při řešení konkrétních 

otázek.  

 

V tomto přehledu jsou uvedeny pouze základní 

informace, které v žádném případě nemohou 

nahradit plné znění příslušných právních předpisů. 

Informace uvedené v Daňových aktualitách nejsou 

právní radou nebo stanoviskem. Advokátní 

kancelář Kocián Šolc Balaštík nenese odpovědnost 

za jakékoli aktivity či jednání vzniklé v důsledku 

informací v tomto vydání obsažených.  

Daňové aktuality 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 

Jan Černohouz  jcernohouz@ksb.cz 

Simona Hornochová  shornochova@ksb.cz 

Alena Jurič  ajuric@ksb.cz 

Ema Kačurová ekacurova@ksb.cz 

Lucie Kretková lkretkova@ksb.cz 

Helena Navrátilová  hnavratilova@ksb.cz 
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