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Navýšení limitu pro povinnou 

registraci k DPH a zvýšení limitu 

příjmů pro paušální daň 

Navýšení limitu pro povinnou registraci 

k DPH na 2 mil. Kč 

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. 

Součástí tohoto návrhu je také změna 

některých pravidel týkajících se kontrolních 

hlášení. Navrhuje se například prodloužení 

lhůty pro odpověď na výzvu správce daně 

k doplnění nebo opravě kontrolního 

hlášení, a to na 17 kalendářních dnů ode 

dne dodání výzvy do datové schránky. 

Navrženo je také snížení vybraných pokut 

souvisejících s kontrolními hlášeními. 

Zvýšení limitu příjmů pro paušální daň 

a zavedení tří pásem 

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 OSVČ 

využít paušální daň.  

Navrhuje se zavedení tří příjmových pásem 

s různou výší paušální daně: 

i) první pásmo se má týkat OSVČ 

s ročními příjmy do 1 mil. Kč. Dále by 

se do prvního pásma mohli přihlásit 

poplatníci s příjmy až do 1,5 mil. Kč, 

pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří 

příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve 

výši 80 % nebo 60 % z příjmů a dále 

poplatníci s příjmy do 2 mil. Kč, pokud 

alespoň 75 % těchto příjmů tvoří 

příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve 

výši 80 %; paušální daň by pak byla 

přibližně 6 500 Kč měsíčně; 

ii) druhé pásmo by bylo určeno pro OSVČ 

s příjmem do 1,5 mil. Kč bez ohledu na 

typ činnosti. Rovněž by bylo určeno 

pro poplatníky, kteří měli příjem do 

2 mil. Kč, ale zároveň 75 % představují 

příjmy, ke kterým lze uplatnit výdaje 

ve výši 80 % nebo 60 % příjmů; 

paušální daň by měla představovat 

přibližně 16 tis. Kč měsíčně; 

iii) třetí pásmo by bylo určeno pro OSVČ 

s příjmem do 2 mil. Kč bez ohledu na 

typ činnosti; paušální daň by měla 

představovat přibližně 26 tis. Kč 

měsíčně. 

Je zřejmé, že takto komplikovaná pravidla 

popírají základní myšlenku paušální daně, 

tedy jednoduchost a minimální 

administrativní náročnost pro daňové 

poplatníky.  

Předložená novela dále obsahuje návrh na 

prodloužení možnosti uplatnit mimořádné 

odpisy u majetku zařazeného v první a 

druhé odpisové skupině pořízeného 

v letech 2022 až 2023. Prodloužení tak 

naváže na mimořádné odpisy majetku 

pořízeného v letech 2020 až 2021 umožněné 

podnikatelům v rámci kompenzací 

následků proti-covidových opatření.  

Zrušení silniční daně a podpora 

elektromobility 

S účinností od 1. ledna 2022 byla zrušena 

silniční daň u osobních automobilů a 

vozidel s největší povolenou hmotností 

do 12 tun. Předmětem silniční daně 

zůstávají veškerá nákladní vozidla 

s povolenou hmotností nad 3,5 tuny, ovšem 

u vozidel s největší povolenou hmotností 

v rozmezí 3,5 tuny až 12 tun silniční daň 

činí 0 Kč.  

Dále došlo ke snížení zdanitelného příjmu 

zaměstnanců v případě bezplatného 

poskytnutí nízkoemisních vozidel 

k pracovním i soukromým účelům. Nově 

bude zdanitelným příjmem 0,5 % vstupní 

ceny vozidla (vč. DPH) za každý kalendářní 

měsíc. Tato změna se týká pouze 

elektromobilů, hybridních vozidel a vozidel 

na zemní plyn. U ostatních vozidel se 

i nadále uplatní 1 % vstupní ceny (vč. 

DPH). Toto pravidlo se uplatní již pro rok 

2022.  

Současně dochází ke snížení doby 

daňového odpisování zařízení k dobíjení 

elektromobilů z 10 na 5 let. To umožní 

rychlejší uplatnění nákladů na tato zařízení 

v základu daně. Nová úprava se použije již 

pro rok 2022. Pro taková zařízení nebo jejich 

technické zhodnocení, které byly pořízeny, 

dokončeny a uvedeny do užívání 

do 30. června 2022, bude možné změnit 

odpisovou skupinu, a tím i zkrátit dobu 

odpisování, až od roku 2023. 
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https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=254
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-237
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Nové průměrné ceny pohonných 

hmot pro účely poskytování 

cestovních náhrad  

Z důvodu prudkého nárůstu cen 

pohonných hmot několikrát upravilo 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

vyhlášku, která stanovuje průměrnou cenu 

pohonných hmot pro účely poskytování 

cestovních náhrad dle zákoníku práce. 

S účinností od 12. března 2022 dochází ke 

zvýšení průměrné ceny elektřiny z 4,10 Kč 

na 6 Kč za 1 kilowatthodinu. 

S účinností od 14. května 2022 dochází ke 

zvýšení průměrné ceny za 1 litr benzinu 

automobilového 95 oktanů z částky 37,10 

Kč na 44,50 Kč a za 1 litr motorové nafty 

z částky 36,10 Kč na částku 47,10 Kč. 

S účinností od 20. srpna 2022 dochází ke 

zvýšení průměrné ceny za 1 litr benzinu 

automobilového 98 oktanů z 40,50 Kč na 

51,40 Kč. 

Sleva na pojistném pro 

zaměstnavatele u vybraných 

skupin zaměstnanců 

Od 1. února bude zaměstnavatelům 

umožněno uplatnit měsíční slevu na 

pojistném na sociální zabezpečení 

u vybraných zaměstnanců ve zkráceném 

pracovním nebo služebním poměru. 

Konkrétně by se mělo pojistné na sociální 

zabezpečení placené zaměstnavatelem 

snížit o 5 p.b. Odvody zaměstnavatele by 

tak u daného zaměstnance činily 19,8 % 

namísto 24,8 %. 

Do vybraných kategorií zaměstnanců by 

měli patřit například osoby starší 55 let, 

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 

se zdravotním postižením či rekvalifikovaní 

zaměstnanci. 

Zkráceným úvazkem se rozumí sjednaná 

pracovní doba zaměstnance v rozmezí 8 až 

30 hodin týdně. Dalším podmínkou pro 

vznik nároku na slevu na pojistném je 

skutečnost, že úhrn vyměřovacích základů 

zaměstnance ze všech zaměstnání 

vykonávaných v pracovním nebo 

služebním poměru u téhož zaměstnavatele 

za kalendářní měsíc nepřekročí 1,5násobek 

průměrné mzdy. 

Cílem této změny je především motivovat 

zaměstnavatele, aby více vytvářeli 

a nabízeli částečné úvazky, a tím by se 

zvýšila zaměstnanost osob, které z důvodu 

věku či různých životních situací nemohou 

vykonávat pracovní činnost v rámci plného 

úvazku. 

Daňová opatření v souvislosti 

s pomocí Ukrajině 

Za zdaňovací období roku 2022, resp. 

zdaňovací období skončená v období od 

1. března 2022 do 28. února 2023 je možné 

uplatnit odečet bezúplatných plnění (darů) 

poskytnutých na podporu obranného úsilí 

Ukrajiny a další pomoc právnickým i 

fyzickým osobám se sídlem či bydlištěm na 

Ukrajině na účely podle zákona o daních z 

příjmů.  

Maximální limit odečtu darů je i v roce 2022 

zvýšen na 30 % základu daně. Možnost 

uplatnit odečet od základu daně mají i 

daňoví poplatníci z Ukrajiny, pokud jejich 

zdanitelné příjmy ze zdrojů na území ČR 

tvoří nejméně 90 % zdanitelných příjmů.  

Alternativně lze namísto odečtu od základu 

daně uplatnit související výdaje jako 

daňové uznatelné.  

Dále se od daně osvobozuje příjem 

zaměstnanců z titulu poskytnutí ubytování 

jim či jejich rodinným příslušníkům s 

bydlištěm na území Ukrajiny 

zaměstnavatelem v ČR v důsledku 

válečného konfliktu na Ukrajině. 

Finanční správa informovala o možnosti 

zjednodušeného prokazování poskytnutí 

daru za účelem podpory obranného úsilí 

Ukrajiny. Na svých webových stránkách 

zveřejnila seznam bankovních účtů, u nich 

lze poskytnutí daru pro účely daní z příjmů 

prokázat výpisem z účtu, popř. ústřižkem 

složenky a vytištěnou informací o příjemci 

daru a účelu daru (nebude tedy 

požadováno potvrzení příjemce daru). 

Zvýšení limitu pro osvobození 

stravovacího paušálu 

Maximální výši peněžitého příspěvku 

na stravování (stravovací paušál), která je 

osvobozená od daně z příjmů ze závislé 

činnosti, určuje horní hranice stravného 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-47
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-116
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-237
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-216/zneni-20230201
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-128/zneni-20220528
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/zamestnanci-zamestnavatele/informace-stanoviska-sdeleni/2022/informace-k-prokazovani-poskytnuti-daru
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podle zákoníku práce, která přísluší 

zaměstnanci při pracovní cestě trvající 5 až 

12 hodin. Ta byla s účinností od 20. srpna 

2022 zvýšena ze 120 Kč na 142 Kč.  

Od 20. srpna 2022 tedy dochází ke zvýšení 

limitu pro osvobození stravovacího paušálu 

poskytnutého zaměstnanci z dosavadních 

82,60 Kč na 99,40 Kč za jednu směnu. 

Zjednodušení přihlašování 

zahraničních fyzických osob 

do portálu MOJE daně 

Zahraniční fyzické osoby, které nejsou 

evidovány v Registru obyvatel, mohou 

nově požádat o aktivaci přístupu do nové 

daňové informační schránky (DIS+) 

prostřednictvím elektronické žádosti. 

Odpadá tak nutnost osobní návštěvy 

finančního úřadu. Na základě této žádosti 

Finanční správa aktivuje buď přístupové 

údaje Finanční správy (pro držitele 

datových schránek), nebo uživatelský účet 

NIA (pro uživatele se zaručenou identitou). 

Pokyn k promíjení pokuty 

za neoznámení osvobozeného 

příjmu 

Fyzická osoba, která obdrží osvobozený 

příjem přesahující 5 mil. Kč, má nejpozději 

ve lhůtě pro podání daňového přiznání 

povinnost podat oznámení o osvobozených 

příjmech, a to i v případě, že jí nevzniká 

povinnost podat daňové přiznání. 

Nesplnění této povinnosti je spojeno s 

vysokými pokuty. Pokuty mohou být zcela 

nebo zčásti prominuty. Pro zvýšení právní 

jistoty a sjednocení rozhodovací praxe 

správců daně byl uveřejněn pokyn, který 

upravuje podmínky a postupy při 

rozhodování o prominutí těchto pokut. Jako 

ospravedlnitelné důvody umožňující 

prominutí pokuty jsou uvedeny například:  

• nepříznivý zdravotní stav poplatníka 

znemožňující splnění povinnosti 

oznámit osvobozený příjem; 

• stižení poplatníka živelní pohromou; 

• podání oznámení bez výzvy správce 

daně do 150 dnů po uplynutí původní 

zákonné lhůty; 

• podání oznámení na výzvu správce 

daně do 120 dnů po uplynutí původní 

zákonné lhůty. 

V procentuálním vyjádření se prominutá 

výše pokuty v uvedených případech 

pohybuje mezi 90 % – 100 %. 

Metodické pokyny k daňové 

kontrole a k postupu k odstranění 

pochybností 

Na webových stránkách Finanční správy 

byl uveřejněn metodický pokyn GFŘ k 

procesním aspektům daňové kontroly. 

Pokyn osvětluje způsob a okamžik zahájení 

daňové kontroly, její předmět a rozsah. 

Vyjadřuje se také ke lhůtě pro stanovení 

daně a délce trvání daňové kontroly. 

Podrobně jsou popsána práva a povinnosti 

daňového subjektu a pravomoci a 

povinnosti správce daně. Součástí 

metodického pokynu je příloha s příklady 

k aplikaci výzvy dle § 145 odst. 2 daňového 

řádu. 

Kromě toho uveřejnila Finanční správa 

metodický pokyn GFŘ k postupu 

k odstranění pochybností. Pokyn uvádí, za 

jakých podmínek je možné postup k 

odstranění pochybností zahájit a jakým 

způsobem je tento postup zahájen, včetně 

povinných náležitostí výzvy k odstranění 

pochybností. Zabývá se také průběhem a 

ukončením postupu k odstranění 

pochybností i přechodem z postupu k 

odstranění pochybností do daňové 

kontroly. Dále informuje o možnostech 

obrany daňového subjektu a vlivu postupu 

k odstranění pochybností na běh lhůty pro 

stanovení daně. 

Zdanění transakcí s kryptoměnami 

Finanční správa zveřejnila informaci 

týkající se zdanění transakcí 

s kryptoměnami. Tato informace seznamuje 

daňové subjekty s povinnostmi, které jim 

mohou plynout z činností souvisejících 

s kryptoměnami, jako jsou: 

• těžba kryptoměny,  

• nákup a prodej zboží/služeb za 

kryptoměnu,  

• směna kryptoměny za standardní (fiat) 

měnu a další. 

Jednotlivé činnosti s kryptoměnami jsou 

posuzovány z pohledu DPH i daně 

z příjmů fyzických a právnických osob. 

V této souvislosti upozorňujeme, 

že Finanční správa informovala o zahájení 

kontrolní akce cílené na zdanění transakcí 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-237
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-237
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/novinky-2022/financni-sprava-zjednodusuje-prihlaseni
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/2022-08-04_Financni-zpravodaj-cislo-112022.pdf
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/36381_22_MP_k_aspektum_danove_kontroly.pdf
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/36381_22_MP_k_aspektum_danove_kontroly.pdf
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/20711_21_priloha.pdf
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/36378_22_MP_k_POP.pdf
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/36378_22_MP_k_POP.pdf
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Info_kryptomeny_GFR.pdf
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s kryptoměnami u fyzických i právnických 

osob. Podle dosavadního průběhu vedou 

tyto kontroly k častým doměrkům. 

Odložení plateb na DPH 

u provozovatelů dopravy 

Ve Finančním zpravodaji bylo zveřejněno 

rozhodnutí o prominutí úroků z prodlení 

a úroků 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. 

Prominutí se týká pouze úroků z prodlení. 

Daňová přiznání za uvedená zdaňovací 

období je třeba podat v zákonné lhůtě. Za 

pozdě podaná daňová přiznání budou 

vyměřeny pokuty. 

Snížení spotřební daně z nafty 

a benzínu 

S účinností od 1. června do 30. září 2022 

se dočasně snižuje sazba spotřební daně 

u motorové nafty, bezolovnatého benzínu 

a podobných minerálních olejů o 1,50 Kč 

na litr. 

Změny se dále týkají i výše vratek spotřební 

daně z tzv. zelené nafty. S účinností od 

1. června do 30. září 2022 se snižue 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 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. 

 

 

Zvýšení sankcí za pozdní platbu 

daně 

V důsledku zvýšení dvoutýdenní repo 

sazby Českou národní bankou (aktuálně 

7,00 %) došlo od 1. července 2022 také 

ke zvýšení sazby úroků z prodlení 

za pozdní platbu daně podle daňového 

řádu na 15,00 % p.a. (sazba platná pro první 

polovinu roku 2022 činí 11,75 % p.a.). 

 

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 

 

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 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2022/financni-zpravodaj-cislo-6-2022-46908
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/prominuti-uroku-z-prodleni-a-prominuti
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-131
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