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Návrh týkající se navýšení limitu ročního obratu z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč pro plátcovství DPH je  

z velké části důsledek současné ekonomické situace, která je silně ovlivněna celosvětovou pandemií 

COVID 19 a prudkým růstem globálních cen energií. Tento krok v podobě snížení administrativní 

zátěže u drobných podniků má přispět k jejich podpoře nepřesahuje-li jejich obrat 2 mil. Kč.  

Úskalí zrušení registrace k DPH u současného plátce daně 

Současný plátce, kterého se týká možnost zrušení registrace k DPH vzhledem k zvýšení limitu 

obratu pro plátcovství DPH na 2 mil. Kč, by si měl napřed spočítat, zda se mu vůbec vyplatí učinit 

krok ke zrušení registrace k DPH.  Zákon stanovuje přesné podmínky, které je nutné dodržovat 

při zrušení registrace a podnikatelům mohou tyto okolnosti způsobit nepříjemné překvapení. 

 

 

 

 

Obecně je plátcům uložena povinnost snížit uplatněný odpočet daně u majetku, který ke dni zrušení 

registrace je součástí obchodního majetku a byl u něj uplatněn odpočet. U dlouhodobého majetku 

se posuzuje, zda neuplynula lhůta pro úpravu odpočtu daně 5 let (pro stavby, jednotky a pozemky 

se lhůta prodlužuje na 10 let), pokud této lhůty již bylo dosaženo, podnikatel nárokované odpočty 

nevrací.  

 

 

 

 
ZRUŠENÍ REGISTRACE K DPH V SOUVISLOSTI SE  

ZVÝŠENÍM LIMITU PRO PLÁTCOVSTVÍ DPH NA 2 MIL. KČ 

DAŇOVÉ NOVINKY  

    

POZOR, DŮLEŽITÉ:  

Podnikatelé s obratem mezi 1-2 mil. Kč musí POŽÁDAT,  

pokud nechtějí být plátci, a to do 8. 12. 2022! 

12/2022 8. 12. 2022 
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Výše snížení odpočtu daně u nedokončeného majetku a zásob se rovná částce uplatněného 

odpočtu daně. Co se týče drobného majetku, u kterého byl uplatněn odpočet alespoň ve výši  

2 100 Kč a byl pořízen v období 11 měsíců před zrušením registrace, se vrací pouze částka, která 

se vypočte jako součin výše jedné dvanáctiny uplatněného odpočtu daně a počtu celých měsíců 

tohoto období, za který nebyl tento majetek v obchodním majetku plátce. 

 

Snížení nároku na odpočet daně z důvodu zrušení registrace k DPH provádí plátce prostřednictvím 

podání posledního přiznání k DPH. Konkrétně pro tento případ slouží řádek 45 daňového přiznání 

pojmenovaný jako korekce odpočtů daně. 

Postup u zrušení registrace k DPH 

Přechodná ustanovení novely zákona o dani z přidané hodnoty ve svých bodech konkrétně definují 

postupy k jednotlivým situacím, v jakých se podnikatel může nacházet ve vztahu k plátcovství 

DPH.  

Plátce může do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti novely zákona o DPH požádat o zrušení registrace, 

pokud jeho obrat za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících dni 

nabytí účinnosti tohoto ustanovení překračuje 1 mil. Kč, ale není větší než 2 mil. Kč. Zároveň  

se u plátců, kteří na základě navýšení ročního obratu pro plátcovství DPH zruší registraci, 

neaplikuje podmínka podmiňující možnost zrušení registrace, a to je uplynutí jednoho roku ode 

den, kdy se podnikatel stal plátcem. 

Požádat o zrušení registrace mohou také plátci podle § 6b zákona o DPH nebo plátci podle  

§6e zákona o DPH, jejichž obrat za období září 2022 až listopad 2022 přesáhl 250 000 Kč, ale 

nepřesáhl 500 000 Kč. 
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Osoba, která požádá o zrušení registrace k DPH, přestane být plátcem následující den po dni 

oznámení rozhodnutí, dle kterého je plátci zrušena registrace. 

V praxi to bude vypadat následovně. Plátce, který na konci listopadu má obrat vyšší než 1 mil. Kč, 

ale nepřesahuje 2 mil. Kč může o zrušení registrace požádat do 8. 12. 2022. 

Poplatník, který požádal o zrušení registrace k DPH a do konce roku 2022 mu nebylo dodáno 

rozhodnutí o zrušení registrace, není pro účely paušálního režimu od 1. 1. 2023 považován za plátce 

DPH, ovšem do 16. 1. 2023 poplatníkovi musí být rozhodnutí tomuto poplatníkovi oznámeno. 

Podmínky pro plátce při překročení obratu 1 mil. Kč na konci listopadu a prosince 2022 

Dále přechodná ustanovení také pamatují na osoby povinné k dani, které překročí obrat 1 mil. Kč 

(ale nepřesáhnou 2 mil. Kč) posledního listopadu nebo prosince. Pro tyto osoby odpadá povinnost 

podat přihlášku k registraci DPH a nestanou se plátci DPH, ale pokud má někdo z této skupiny 

podnikatelů stále v úmyslu stát se plátcem DPH a podá přihlášku k registraci, stane se jím pouze  

v případě, že svůj záměr stát se plátcem potvrdí sdělením správci daně.  

 

 

 

Pokud osoba povinná k dani přesáhne k 30. listopadu obrat 1 mil. Kč (ale nepřesáhne 2 mil. Kč)  

a chce se stát plátcem DPH i přesto, že dle nových podmínek by se nemusela k dani registrovat, 

musí podat přihlášku k registraci a svůj úmysl stát se plátcem sdělit do 8. 12. 2022 správci daně. 

Pokud osoba povinná k dani přesáhne částku 1 mil. Kč k poslednímu prosinci a podá přihlášku  

k registraci, plyne ji povinnost svůj úmysl být plátcem sdělit do 16. ledna 2023 správci daně  

a od 1. 2. 2022 se poplatník stává plátcem. 

 

  
 
 

Tento článek pro Vás připravila PKF APOGEO Group, SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plátci, kteří překročí limit 1 mil. Kč na konci listopadu a podají přihlášku k registraci, 

potvrdí svůj úmysl stát se plátcem správci daně do 8. 12 2022 nebo do 5 pracovních dnů 

ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení podle toho, který den nastane později. 

https://www.pkfapogeo.cz/
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Dne 23. 11. 2022 byl vládou schválen návrh zákona o ochraně oznamovatelů tzv. whistleblowing. 

Zároveň byl také návrh zákona schválen předsedy koaličních poslaneckých klubů a prošel také 

komisemi Legislativní rady vlády. 

Cílem návrhu zákona je poskytnout ochranu oznamovatelům protiprávního jednání, které má 

znaky trestného činu a které bylo nebo má být spácháno v souvislosti s prací nebo jinou vymezenou 

obdobnou činností. 

Ochrana oznamovatelů by se měla týkat osob vykonávajících práci v soukromém i veřejném 

sektoru pro případ, že oznámí protiprávní jednání, o kterém se v souvislosti s výkonem práce 

dozvěděly. Typicky tak budou chráněni zaměstnanci (včetně státních), ale také obchodní partneři 

zaměstnavatelů, OSVČ nebo stážisté a dobrovolníci. Jedním z cílů je kromě ochrany oznamovatelů 

také prevence protiprávního jednání obecně. 

Povinnost pro zaměstnavatele bude zavést vnitřní oznamovací kanál, kdy hranicí je 50 a více 

zaměstnanců, ale tato hranice se nebude vztahovat na zaměstnavatele ve specifických oblastech. 

Zároveň bude subjektům soukromého sektoru sdílet vnitřní oznamovací kanály, pokud se počet 

jejich zaměstnanců pohybuje v rozpětí 50 až 249 zaměstnanců. Jako alternativu k oznámení lze 

využívat vnější oznamovací kanál, který je pod správou Ministerstva spravedlnosti a část spadá pod 

působnost Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. 

Kromě okruhu zaměstnavatelů se povinnost zavést vnitřní oznamovací systém bude týkat všech 

veřejných zadavatelů podle zákona o zadávání veřejných zakázek. 

 

 

 

 

 

 

PRÁVNÍ NOVINKY 
 

NÁVRH ZÁKONA O OCHRANĚ  

OZNAMOVATELŮ PROŠEL VLÁDOU     
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TISKOVÁ ZPRÁVA A PRŮZKUM AMSP ČR:  

POLOVINA PODNIKŮ VYUŽÍVÁ PRINCIPY CIRKULÁRNÍ 

EKONOMIKY, NĚKTERÉ NEVĚDOMKY 

Tisková zpráva ze dne 30. listopadu 2022 – Polovina malých a středních podniků (MSP) využívá 

principy cirkulární ekonomiky. Alespoň jeden z těchto principů využívají téměř všechny firmy, jen 

si to část z nich neuvědomuje. Vyplývá to z průzkumu, který pro Asociaci malých a středních 

podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) v rámci Roku nových technologií 2022 uskutečnila agentura 

Ipsos. 

„Nejčastějšími důvody zájmu o cirkulární ekonomiku jsou snaha ušetřit, přizpůsobení se trendu 

udržitelnosti podnikání a také požadavky majitelů společností,“ uvádí předseda představenstva 

AMSP ČR Josef Jaroš. Podniky podle něj nejčastěji v rámci principů cirkulární ekonomiky třídí 

odpady, využívají ekologické materiály a soustředí se na opravitelnost svých výrobků. 

Menším firmám, které se o toto téma nezajímají, je podle místopředsedkyně AMSP ČR  

Pavly Břečkové třeba srozumitelně a jednoduše vysvětlit, že cirkulární ekonomika není jen  

o odpadech, ale o udržitelnosti jejich podnikání, které přináší finanční efekt pro firmu. 

Tisková zpráva ke stažení ZDE   |   Průzkum ke stažení ZDE 

 
Více informací naleznete ZDE.  

 

    

„RŮZNÉ“ 

https://amsp.cz/wp-content/uploads/2022/11/TZ-2022-11-30-AMSP-CR-pruzkum-cirkularni-ekonomika-web.docx
https://amsp.cz/wp-content/uploads/2022/11/97.-pruzkum-AMSP-CR-Cirkula%CC%81rni%CC%81-ekonomika_vysledky.pdf
https://amsp.cz/pruzkum-amsp-cr-polovina-podniku-vyuziva-principy-cirkularni-ekonomiky-nektere-nevedomky/
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ZÁZNAM KONFERENCE K PROJEKTU RNT2022:  

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA 

Rádi bychom Vás informovali o možnosti zhlédnutí záznamu konference na téma:  

„Cirkulární ekonomika“. Konference byla organizována v rámci hlavního projektu AMSP ČR  

Rok nových technologií 2022. 

Záznam z konference naleznete na našem YouTube ZDE: 

 

 

 

 

 

 

ZÁZNAM KONFERENCE A MINIVELETRH  

K DIGITALIZACI A NOVÝM TECHNOLOGIÍM 2022  

Rádi bychom Vás informovali o možnosti zhlédnutí záznamu konference na téma:  

„Konference a miniveletrh k digitalizaci a novým technologiím 2022“. Konference organizovaná  

v rámci hlavního projektu AMSP ČR Rok nových technologií 2022 byla zaměřená na digitalizaci a nové 

technologie v malých a středních podnicích. 

Záznam z konference naleznete na našem YouTube ZDE: 

 

  

   

    

https://www.rnt2022.cz/post/meta-v-%C4%8Desku-spustila-nov%C3%BD-projekt
https://www.youtube.com/watch?v=7AHBNxy_y0w
https://www.youtube.com/watch?v=gT9dwH2HtPE
https://www.youtube.com/watch?v=7AHBNxy_y0w
https://www.youtube.com/watch?v=gT9dwH2HtPE
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 PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY V OBLASTI  

DATOVÝCH SCHRÁNEK OD 1. 1. 2023 

 

Od 1. ledna 2023 dojde na základě změny zákona k automatickému zřízení datových schránek 

živnostníkům, spolkům a nadacím. Zavedení nových datových schránek proběhne ve třech vlnách 

od ledna do března 2023, kdy budou noví uživatelé datovek postupně dostávat své přihlašovací 

údaje. 

Od ledna 2023 bude Ministerstvo vnitra dle zákona  

o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů postupně zřizovat datové schránky všem 

subjektům vedeným v registru osob. Největší část  

z nových držitelů schránek budou tvořit podnikající 

fyzické osoby, tedy živnostníci a další OSVČ. Dále 

datovou schránku získají všechny právnické osoby, které 

jsou evidované v registru osob a dosud datovou schránku 

nemají. Jedná se například o společenství vlastníků 

bytových jednotek, spolky a nadace. 

 

„Digitalizace je jednou z hlavních priorit Ministerstva vnitra a toto je další důležitý krok, 

který pomůže přesunout komunikaci s úřady do online prostředí. Rostoucí počet uživatelů 

datových schránek, ale třeba i Portálu občana dokazuje, že v digitalizaci státu jdeme 

dobrým směrem,“ říká náměstek ministra vnitra Lukáš Kolářík. 

Novým uživatelům, kteří dosud nemají například vlastní datovou schránku fyzické osoby, přijdou 

přihlašovací údaje doporučeným dopisem. Datové schránky budou zpřístupněny po prvním 

přihlášení nebo automaticky po uplynutí lhůty 15 dnů po zřízení v případě, že se uživatel během 

této doby do schránky sám nepřihlásí. Změna se týká cca 2 mil. osob se živnostenským oprávněním 

a cca 200 tisíc právnických osob, které ještě nemají datovou schránku. 

 

Letáky ke stažení: 

Datové schránky - podrobnosti |  Identita občana |   Datové schránka |  MVCR_Datovka_letak 

 

VÍCE INFORMACÍ ZDE. 

  

Zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky 

  

 

    

https://amsp.cz/wp-content/uploads/2022/11/FAQ_DS.pdf
https://amsp.cz/wp-content/uploads/2022/11/IDENTITA-OBCANA.pdf
https://amsp.cz/wp-content/uploads/2022/11/Datove-schranka_2.pdf
https://amsp.cz/wp-content/uploads/2022/11/MVCR_Datovka_letak.pdf
https://www.mvcr.cz/clanek/blizi-se-automaticke-zrizeni-datovych-schranek-pro-osvc-spolky-nadace-nebo-sdruzeni.aspx
https://amsp.cz/wp-content/uploads/2022/11/0138_0046_MVCR_Datovka_banner_na-weby-uradu_450x450.jpg
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NRB V 1.-3.Q PODPOŘILA PŘES 3 200 MALÝCH  
A STŘEDNÍCH PODNIKŮ. TĚM DOPOMOHLA  

K VÍCE NEŽ 17 MLD. KČ 

 

Národní rozvojová banka (NRB) za období prvních třech kvartálů letošního roku napumpovala 

do ekonomiky – v rámci podnikatelské podpory – přes 17 miliard korun, což představuje meziroční 

nárůst o 31 %. Výrazně vzrostl také počet podpořených projektů. Ten se zvýšil téměř o pětinu  

na více než 3 200. Podnikatelé nejčastěji žádají o zaručení úvěru a zvýhodněné financování 

investičních projektů, jako je pořízení strojů, technologií, rozšíření výroby či realizace energeticky 

úsporných opatření. Příprava budoucích záručních i úvěrových programů je v plném proudu. 

„Prvních 9 měsíců letošního roku jasně potvrdilo význam a přínos záruční a úvěrové podpory, 

kterou v Národní rozvojové bance malým a středním podnikům nabízíme. Naše nabídka se totiž 

přesně potkává s jejich aktuálními potřebami a výzvami, které před nimi v této problematické 

době stojí,“ vysvětluje ředitel NRB Jiří Jirásek a dodává: „Věřím, že do konce roku překonáme 

hranici 4 000 podpořených projektů v objemu přes 20 miliard korun.“ 

Nejsilnější poptávku zaznamenává NRB u produktu Expanze-záruky, která podnikatelům 

usnadňuje cestu k úvěrům od běžných bank, a to tak, že jim poskytuje zaručení úvěrů  

až do výše 80 %. „V prvních třech kvartálech letošního roku jsme z programu Expanze-záruky 

zaručili úvěry v objemu téměř 10 miliard korun, což je o 2/3 více než loni,“ přibližuje  

Jiří Jirásek. 

Dlouhodobě vysoký zájem je i o úvěrový program Expanze, který financuje podnikatelům 

jejich další rozvoj, a to tak že kombinuje bezúročný úvěr od NRB s komerčním úvěrem  

od běžné banky či leasingové společnosti, k němuž poskytuje příspěvek na úhradu úroků. 

Program tak výrazně firmám šetří zdroje při pořízení nových strojů, zařízení, technologií, 

softwarů, licencí, výstavby či modernizace výrobních areálů, provozoven, skladovacích hal  

a administrativních budov. „Z tohoto programu jsme malým a středním podnikům letos poskytli 

už přes 2,2 miliardy korun, o 6 % více zdrojů než ve stejném období loňského roku,“ uvádí  

Jiří Jirásek. 

Více informací naleznete ZDE. 

 

 

 

www.nrb.cz 

 

 
 

 

    

https://amsp.cz/nrb-v-1-3-q-podporila-pres-3-200-malych-a-strednich-podniku-tem-dopomohla-k-vice-nez-17-mld-kc-2
http://www.nrb.cz/
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Dovolujeme si Vás informovat, že dne 8. 12. 2022 bude odvysílán poslední 8. díl druhé řady 

oblíbeného tv speciálu s Českou televizí s názvem Toulky Českem budoucnosti II. Pořadem 

vás tradičně provází moderátorská dvojice Iveta Toušlová a Josef Maršál. 

 

ZMĚNA ČASU: 
Každý čtvrtek v čase 21:30 h na ČT1 

s reprízou v sobotu v 9:45 h. 

 

Nezapomeňte se dívat! 

Odvysílané díly:  

• Oděvní průmysl – díl k přehrání ZDE  

• Hudební průmysl– díl k přehrání ZDE 

• Chovatelé– díl k přehrání ZDE 

• Sklářský průmysl– díl k přehrání ZDE 

• Energetika – díl k přehrání ZDE  

• Automobilový průmysl – díl k přehrání ZDE 

• Pěstitelé – díl k přehrání ZDE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Farma Ráječek 

 
 
 

 

 

DNE 8. 12. 2022 BUDE ODVYSÍLÁN POSLEDNÍ DÍL  
TV SPECIÁLU TOULKY ČESKEM BUDOUCNOSTI II. 

 

    

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13375839333-toulky-ceskem-budoucnosti/222562221510001/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13375839333-toulky-ceskem-budoucnosti/222562221510001/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13375839333-toulky-ceskem-budoucnosti/222562221510002/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13375839333-toulky-ceskem-budoucnosti/222562221510002/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13375839333-toulky-ceskem-budoucnosti/222562221510003/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13375839333-toulky-ceskem-budoucnosti/222562221510003/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13375839333-toulky-ceskem-budoucnosti/222562221510004/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13375839333-toulky-ceskem-budoucnosti/222562221510005/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13375839333-toulky-ceskem-budoucnosti/222562221510005/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13375839333-toulky-ceskem-budoucnosti/222562221510006/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13375839333-toulky-ceskem-budoucnosti/222562221510006/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13375839333-toulky-ceskem-budoucnosti/222562221510007/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13375839333-toulky-ceskem-budoucnosti/222562221510007/
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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. 

 

 

 

 

V PŘÍŠTÍM ROCE SPOUŠTÍME  
ROK UDRŽENÍ PODNIKÁNÍ 2023  

 

AMSP ČR spustí 1. 1. 2023 nový hlavní roční nedotační projekt, který 
ponese název Rok udržení podnikání 2023. 

www.rup2023.cz (web bude funkční od 1. 1. 2023) 

 

Hlavní témata projektu: 

• Úspory a chytrá řešení 

• Digitalizace, kybernetická bezpečnost 

• ESG, udržitelné financování 

• Cirkulární ekonomika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   
  

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

Video naleznete ZDE: 

 

mailto:amsp@amsp.cz
http://www.amsp.cz/
https://youtu.be/Fd7S8lrgEWA

