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ZPRAVODAJ
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DAŇOVÉ NOVINKY
ZÁSADNÍ ZMĚNY V DANI SILNIČNÍ OD 1. 7. 2022

V průběhu května 2022 byl projednán vládní návrh novely zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční

a nastínili jsme základní obrysy navrhované změny. Vládní návrh byl projednán a finálně schválen
novelou zákona č. 142/2022 Sb., který nabývá účinnosti od 1. 7. 2022. Co konkrétního tato novela
přináší poplatníkům silniční daně se dozvíte v tomto článku.
Předmětem daně jsou od 1. 7. 2022 pouze nákladní vozidla nad 3,5 tuny (kategorie N2 a N3)
a jejich přípojná vozidla nad 3,5 tuny (kategorie O3 a O4) pokud jsou registrována v registru
silničních vozidel v České republice. Výše daně je však stanovena až pro vymezená nákladní vozidla
a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více. V praxi to tedy znamená,
že daň silniční se bude reálně platit až za tato vybraná vozidla s největší povolenou hmotností
12 tun a více. Většina podnikatelských subjektů, která využívá v podnikání osobní
automobily, autobusy či nákladní automobily s hmotností nižší než 12 tun, bude nově zproštěna
povinnosti platit daň z těchto vozidel i povinnosti podávat daňové přiznání, což znamená
i snížení administrativních nákladů spjatých s touto daní.
Některá vozidla, která jsou předmětem daně, jsou od této daně osvobozena. Zmínit lze například
vozidlo používané výlučně k zabezpečení sjízdnosti nebo schůdnosti pozemní komunikace, pokud
je poplatníkem vlastník pozemní komunikace. Na osvobozená vozidla je třeba dávat pozor při
podávání daňových přiznání, neboť tato vozidla jsou důvodem pro podání daňového přiznání,
i když je daň z nich nulová.
Výše daně pro zdanitelná vozidla je ve smyslu zpřehlednění a zjednodušení nově uvedena
v přehledných tabulkách v příloze zákona. Základním rozlišením je druh karoserie (nákladní
automobil, skříňový automobil, silniční tahač, tahač návěsů), počet náprav a největší povolená
hmotnost v tunách. Dle důvodové zprávy k této novele je jejím záměrem zejména kompenzace
zvýšených nákladů v sektoru dopravy tak, aby se tyto zvýšené náklady nepromítaly do zvýšení cen
služeb a zboží. Roční výše daně jsou tedy výrazně snížené ve srovnání s aktuálním stavem ročních
sazeb. Po novele již nelze využít snížení daňových sazeb dle registrace vozidla atd. Využít lze
i nadále slevu pro kombinovanou dopravu.
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Poplatníkem této daně zůstává i nadále provozovatel zdanitelného vozidla zapsaný v technickém
průkazu či ten, kdo užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba,
která zemřela, zanikla nebo byla zrušena. Poplatníkem nově nebude moci být zaměstnavatel, který
vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití jeho osobního automobilu při výkonu
práce, neboť osobní automobily již nejsou předmětem daně.

Zálohy na daň silniční jsou novelou zcela zrušeny. Poplatník je povinen podat řádné daňové
přiznání k této dani, pokud se v něm uvádí alespoň jedno zdanitelné vozidlo, a to nejpozději
do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. V daňovém
přiznání se přitom uvádí pouze zdanitelné vozidlo, za které je daň vyšší než 0 Kč, za které se
uplatňuje sleva na dani nebo které je osvobozeno, nicméně jinak by dílčí daň za něj byla vyšší než
0 Kč. V praxi tak může nastat situace, kdy poplatník bude muset podat daňové přiznání, i když
jeho daňová povinnost bude nulová. Bude tomu tak například u nákladního auta s hmotností
15 tun, které je používáno výlučně k zabezpečení sjízdnosti pozemní komunikace na základě
pověření jeho vlastníka – takový automobil je totiž dle zákona osvobozen, avšak kdyby nebyl,
nebude daňová povinnost nulová, neboť má hmotnost vyšší než 12 tun. Daňové přiznání tak
v tomto případě bude muset být podáno. Zároveň upozorňujeme, že daňové přiznání k dani
silniční se bude od 1. 1. 2025 podávat pouze elektronicky.
Novela zákona zrušuje povinnost zaregistrovat se k dani silniční. Již zaregistrovaný poplatník však
nemusí za účelem zrušení registrace činit žádné úkony, neboť registrace zanikne automaticky ze
zákona.
Novela silničního zákona je účinná až od 1.7.2022, avšak dle přechodných ustanovení má
zpětnou účinnost již od 1.1.2022. Pokud tedy vozidlo poplatníka dosud předmětem daně
bylo, avšak od 1.7.2022 jím nebude (například osobní automobil), nebude muset poplatník
podávat za zdaňovací období 2022 (a v následujících letech) daňové přiznání.
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Pokud se poplatník navíc ocitne v situaci, že za letošní rok již zaplatil zálohu na silniční daň,
bude mu na jeho žádost vrácena zpět. Poplatník tedy musí požádat místně příslušný finanční
úřad, a to o vrácení přeplatku, případně o převod přeplatku na jinou daň. Výběr záleží na daňové
situaci poplatníka. Žádosti o vrácení, použití či převod přeplatku finanční úřad vyhoví pouze tehdy,
pokud přeplatek dosáhne částky nejméně 200 Kč. Na vrácení přeplatku má finanční úřad lhůtu 30
dnů ode dne obdržení žádosti o vrácení.
Zdroje:
• https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/silnicni-dan/informace-stanoviska-asdeleni/2022/informace-k-novele-zakona-o-dani
• https://www.podnikatel.cz/clanky/kdo-bude-muset-podat-priznani-k-dani-silnicni-prestozenic-platit-nebude/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-zinternetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box
• https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=9&CT=204&CT1=0

Článek pro Vás připravila spol. APOGEO Group, SE.

*Text vznikl za spolupráce AMSP ČR a společnosti APOGEO Group, SE

Tento zpravodaj pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků
ČR. AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky
a živnostníky i jejich organizace z celé republiky. Reprezentuje zájmy více jak 300 000
podnikatelských subjektů. Má důležité postavení v rámci evropských struktur. Asociace
byla založena v roce 2001.
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PRÁVNÍ NOVINKY
ČESKÁ REPUBLIKA SPLNILA PODMÍNKU PRO
ŽÁDOST O PLATBY Z NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Česká republika podepsala s Evropskou komisí Provozní ujednání k Národnímu plánu obnovy.
Dokument popisuje monitorovací kroky, které povedou všechna ministerstva ke splnění reforem
a investic a zároveň upravuje způsob, jakým bude Česko vykazovat plnění vůči Evropské komisi.
Na základě průběžného vyhodnocování plánu podá Česko Evropské komisi první žádost o výplatu
finančních prostředků na podzim letošního roku. Žádost bude informovat o plnění 37 dílčích cílů,
k nimž se Česko zavázalo.
Platby z evropského fondu závisí na tom, jak Česko provede reformy a investice zahrnuté
do Národního plánu obnovy. Pokud ČR bude svůj plán plnit, může čerpat dotace v celkové výši
7,1 miliard eur.
Český plán má šest pilířů: Digitální transformaci, ekologickou transformaci a fyzickou
infrastrukturu, vzdělávání a trh práce, výzkum, vývoj a inovace, veřejnou správu a zdravotnictví.
Reformy a investice v rámci plánu se budou provádět po celou dobu fungování Nástroje pro
oživení a odolnost, tedy do roku 2026. Nástroj pro oživení a odolnost je jádrem nástroje
NextGenerationEU, který poskytne 800 miliard eur na podporu investic a reforem v celé Evropské
unii.
Připraveno je 500 milionů korun z Národního plánu obnovy, kdy cílem je podpořit zavádění
inovací v malých a středních podnicích. Projektové záměry mohou firmy posílat do 5. srpna 2022.
Podpora je zaměřena na okamžik, kdy firma potřebuje zavést inovace do výroby, nebo uplatnit
nové postupy či organizační schémata ve své činnosti a nabídky produktů na trhu. Má tedy
například dokončen vývoj nového produktu, případně se chystá pořídit hotové řešení formou
licence, a musí připravit nový výrobní proces. Každý podnik může do soutěže přihlásit pouze jeden
projektový záměr, na který může získat dotaci ve výši až 20 milionů korun.
Zdroj: MPO
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ZMĚNY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH TÝKAJÍCÍCH SE
PODNIKATELŮ OD 1. ČERVENCE 2022

V oblasti daní z příjmů se pro nízkoemisní vozidla snížilo dodanění bezúplatného použití
služebního vozidla pro soukromé účely z 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní
měsíc poskytnutí vozidla na 0,5 % vstupní ceny. Použije se již pro rok 2022.
Od roku 2022 se platí daň silniční pouze za vybraná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun
a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více. Zároveň se omezuje
okruh případů, kdy je nutné vůbec vozidlo do přiznání uvést. Poplatníkem daně již zpravidla
nebude zaměstnavatel, neboť osobní automobily a přípojná vozidla nejsou od zdaňovacího období
roku 2022 předmětem daně. Taktéž se odstraňuje povinnost minimálního podílu biopaliv.
V souvislosti s energetickou krizí se odkládá termín zákazu provozu starých neekologických kotlů
o dva roky, platit tedy bude až od 1. 9. 2024.
Novela zákona o platebním styku přináší dílčí změny v licenčních požadavcích pro poskytovatele
platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, úpravu
přístupu k platebním účtům nebankovními poskytovateli platebních služeb a zavedení
veřejnoprávní sankce při porušování podmínek poskytování služby dynamické směny měn
a zároveň pak i zavedení nové licencované kategorie poskytovatele této služby. Taktéž se rozšiřuje
působnost finančního arbitra. Dále jsou novelizace technického typu, kdy je reagováno
na problémy, které vyplynuly z aplikační praxe zákona.

Účinnost k 1. července nabyla také čtveřice nařízení vlády a 10 vyhlášek, výčet je dostupný např.
ZDE.
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„RŮZNÉ“
SOUTĚŽ RODINNÁ FIRMA ROKU
AMSP ČR JE SPUŠTĚNA!

Soutěž Rodinná firma AMSP ČR roku hledá inspirativní příběhy rodinných
firem, které úspěšně překonaly mnohá úskalí v podnikání, zakládají si
na dobrém jménu, čestném jednání a tradici firmy, kterou zamýšlejí zachovat
prostřednictvím svých následníků i pro další generace. Rodinné firmy podnikají
promyšleně, odpovědně, v dlouhodobém horizontu a také pomáhají v místě, kde působí. Je pro ně
důležitá i podpora rodiny v podnikání či sdílení zkušeností.
Koho hledáme?
•
•
•
•

Rodinné firmy (zapojení dvou a více rodinných příslušníků do podnikání)
Firmy do 250 zaměstnanců
Nikoli místní pobočky velkých společností
Nikoli neziskové, nestátní organizace, sociální podniky apod.

Přihlášku můžete vyplnit ZDE.

Více informací naleznete zde:
www.rodinnafirmaroku.cz

6

ZAPOJTE SE DO DALŠÍHO ROČNÍKU: NÁRODNÍ CENA ČR
ZA KVALITU V RODINNÉM PODNIKÁNÍ

Posláním Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání je zviditelnit
úspěšnost českých rodinných podniků. Ocenit kvalitu v oblasti manažerských, ekonomickofinančních a administrativně-psychologicko-právních aktivit prostřednictvím zpětné vazby, kterou
rodinným podnikům poskytne hodnocení nezávislou porotou.
Od zakládání rodinných podniků v ČR uplynulo více jak 30 let. Jejich vznik spojil tři systematicky
odlišné světy – svět emocí se světem racionality a se světem financí. Jejich nosným specifikem je
interakce rodiny a podnikání, interakce mezi racionálním a na výkon zaměřeným světem businessu
a emocionálními rodinnými vazbami a vztahy.

Proč se přihlásit a jaké výhody získá oceněný rodinný podnik?
Při vyplňování soutěžního dotazníku získáte možnost otestovat si reálnou kvalitu Vašeho
podnikání na základě standardu metodiky hodnocení kvality a vitality rodinného podnikání
• Účastí v prestižní soutěži a v případě získání ocenění získáte bezplatnou veřejnou propagaci
značky, jedinečnou příležitost pro mediální a marketingové zviditelnění Vašeho rodinného
podnikání,
• Pomoc při náboru kvalitních zaměstnanců – pokud lidé vidí podnik s oceněním, které jí udělí
nezávislá odborná porota, tak to svědčí o tom, že se zde věci dělají dobře,
• Status kvalitního rodinného podniku, konkurenční výhodu, signál pro zákazníky
i dodavatele, že právě u Vašeho rodinného podniku lze očekávat vysokou předvídatelnost
budoucího vývoje, zakotvenost v regionu, vysokou odolnost vůči ekonomickým otřesům
i čitelnou podnikovou kulturu.
•

Účast v Národní ceně za kvalitu v rodinném podnikání není zpoplatněna.
Základní řídící dokument, který určuje pravidla ocenění, je Statut.
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Proces programu Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání:
1. Přihláška – Rodinný podnik zašle vyplněnou a podepsanou přihlášku do 15. srpna
2022 elektronicky v PDF na e-mailovou adresu sekretariatRKCR@mpo.cz, následně
bude vyrozuměn o tom, že je evidován a zařazen mezi uchazeče v programu Národní ceny
České republiky za kvalitu v rodinném podnikání.
2. Součástí vyrozumění bude odkaz na elektronický formulář (popř. tzv. Podkladová
zpráva/dotazník – prázdný formulář pro hodnocení), do kterého uchazeč doplní informace
pro externí hodnocení. Uzávěrka Podkladových zpráv/dotazníku je 31. srpna 2022.
3. Hodnocení na místě – externí hodnocení v šesti vybraných podnicích proběhne
do 31. října 2022. V Národní ceně České republiky za kvalitu v rodinném podnikání
proběhne hodnocení na místě 1 den za účasti minimálně třech hodnotitelů (členů odborné
poroty).
4. Vyhodnocení – JURY, která je jmenována ze zástupců Rady kvality České republiky,
dohlíží na celý proces Národních cen a činnost hodnotitelů.
5. Slavnostní předávání Národních cen proběhne 22. listopadu 2022.

Více informací naleznete ZDE.
.
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AMSP ČR POŽADUJE KRIZOVÝ SCÉNÁŘ VLÁDY
K DODÁVKÁM PLYNU

V souvislosti se stoupající nervozitou kolem dodávek plynu zaslala AMSP ČR dne 1. 7. 2022 dopis
předsedovi vlády Petru Fialovi s výzvou o urychlené představení krizového scénáře, který se bude
týkat nejen velkých průmyslových podniků, ale i malých a středních firem, které jsou navázány do
celého řetězce. Podnikatelům není dosud známo, jakým způsobem bude vláda a MPO postupovat
v případě výpadku plynu. Naléhavě žádáme o zahájení krizového řízení ze strany vlády
a představení krizového plánu. Připomínáme, že na velké průmyslové podniky je navázáno
obrovské množství malých a středních firem jako subdodavatelů, kde většina je naprosto vyčerpána
po dvouletém covidovém období, následným skokovým zvýšením cen materiálů, současnými
enormními cenami energií a někteří i ztrátou trhů kvůli válce na Ukrajině. Stále nejsou známy žádné
kroky a opatření vlády k jejich ochraně a plánu řešení. Nabízíme své odborníky do pracovních
týmů, kteří jsou ochotni napomoci nalézt a připravit společně s vládou krizový plán.

AMSP ČR SOUČÁSTÍ EVROPSKÉHO CENTRA
PRO DIGITÁLNÍ INOVACE (EDIH)

V červnu zveřejnila Evropská komise výsledky hodnocení zaslaných kandidátů na vznik
Evropských center pro digitální inovace (EDIH). Úspěšným žadatelem bylo České vysoké učení
technické (ČVUT). ČVUT, které disponuje výzkumnými týmy v oblasti umělé inteligence na
světové úrovni, uspělo jako koordinátor EDIHu ve dvoukolové žádosti, i na evropské úrovni, což
se některým z favorizovaných subjektů v zahraničí nepodařilo. EDIH bude primárně sloužit malým
a středním podnikům i veřejné správě a poskytovat konkrétní a smysluplné nástroje včetně
testování řešení před vlastní investicí a transfer znalostí. EDIH ČVUT se zaměřuje na poskytování
služeb při zavádění prvků umělé inteligence a strojového učení zejména v oblastech průmyslu,
zdravotnictví, dopravy a energetiky. Cílem je výzkum a transfer technologií směrem k vyšší
digitalizaci malých a středních podniků i veřejné správy.
Celý článek naleznete ZDE.
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ZHLÉDNĚTE NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
K PROJEKTU PODNIKAVÁ ŽENA

Dovolujeme si Vás informovat o spuštění nových webových stránek projektu Podnikavá žena.
Pokud máte zájem dostávat aktuální novinky, neváhejte a vyplňte registraci do projektu ZDE.

Na webových stránkách naleznete blog ZDE, jednotlivé události v projektu ZDE, informace
k soutěži eŽena naleznete ZDE, dále pak podcasty ZDE nebo partnery projektu ZDE.

Nejbližší akce:
Setkání podnikatelek na zámku Berchtold
KDY: 13. 9. 2022 od 13:30 do 18:30 h
KDE: Zámek Berchtold, Hlavní 6, Kunice, 251 63 Vidovice
Tentokrát nás čekají dva příběhy zajímavých podnikatelek, a to paní Margarety Křížové a Jany Jáčové. Viola
Fetisová nám prozradí Know How, jak pracovat sama se sebou a mít svůj styl. A jako bonbónek nás čeká
inspirativní módní přehlídka podzimní a zimní kolekce z dílny Elišky Tomkové, značka Elisha.
Více informací naleznete ZDE.
Pro účast na akci je nutné zakoupení vstupenky ZDE.

V případě dotazů kontaktujte Bc. Ivetu Kocmanovou, event manažerku a projektovou
manažerku na e-mailu: kocmanova@amsp.cz, mob.: +420 604 306 800.
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ZAPOJTE SE DO 3. ROČNÍKU SOUTĚŽE eŽENA

Cílem soutěže eŽena je ocenit práci malých
podnikatelek a zviditelnit jejich schopnosti,
samostatnost a kvalitu služeb. Soutěž je určena
pouze ženám, které v rámci podnikání
provozují vlastní e-shop nebo jej plánují
založit a posílají z něj balíky svým zákazníkům.
Jste podnikatelský subjekt, který splňuje
podmínky soutěže? Nebo znáte ve svém okolí
někoho, kdo by si zasloužil ocenit? Pak
neváhejte a využijte přihlášek do této soutěže!

Harmonogram soutěže
Přihlašování soutěžících: 1. červenec - 31. srpna 2022
Hlasování poroty (výběr top 10 a vítězných 3 podnikatelek): 1. - 20. září 2022
Hlasování o Cenu veřejnosti (výběr z top 10): 20. - 30. září 2022
Slavnostní vyhlášení vítězek na největší tradiční akci AMSP ČR - „Dni podnikatelů ČR“:
26. října 2022

REGISTRACE DO SOUTĚŽE ZDE

Více informací naleznete ZDE.
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AMSP ČR SE STALA SOUČÁSTÍ VELKÉHO PRŮZKUMU
K FILANTROPII VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ 2020

Z průzkumu Filantropie ve střední a východní Evropě 2020 jasně vyplývá, že 65 % dárců z řad
fyzických osob chce zvýšit objem svých darů na filantropické účely. Stále více firem začíná
fungovat odpovědným a udržitelným způsobem, k čemuž je motivují stále uvědomělejší
zaměstnanci, investoři a spotřebitelé. Až 39 % Čechů je ochotno platit více za výrobky a služby
nabízené společensky odpovědnými značkami.
Jedno je jisté – jednotlivci i firmy mají stále více prostředků a ochoty účinně řešit sociální i
environmentální problémy. Jaké překážky jim stojí v cestě? Chcete-li se seznámit
s doporučeními na změny, připravenými ve spolupráci s organizacemi, které utvářejí české
dopadové prostředí, stáhněte si níže zdarma příslušnou zprávu.
Průzkum zpracovala Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe.

Průzkum ke stažení zde:
Filantropie a společenská odpovědnost firem ve střední
a východní Evropě (ČJ)
• Filantropie a společenská odpovědnost firem ve střední
a východní Evropě (AJ)
•

tel.: 236 080 454 | mob.: 733 722 512 | e-mail: amsp@amsp.cz | www.amsp.cz
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