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Prominutí DPH u dodání elektřiny a plynu 

Na základě rozhodnutí Ministryně Financí 

uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 34/2021 ze 

dne 20. 10. 2021, se promíjí daň z přidané hodnoty  

u dodání elektřiny nebo plynu v období od 1. 11. 2021 

do 31. 12. 2021. 

Toto časově omezené prominutí DPH se vztahuje na 

dodávky uskutečněné a platby přijaté, u kterých vznikla 

povinnost je přiznat ve výše uvedeném dvouměsíčním 

období. Dodavatelům elektřiny nebo plynu je 

zachován nárok na odpočet daně. 

Ministerstvo financí tak dle svého vyjádření reaguje na 

prudký nárůst cen energií, který zásadním způsobem 

ovlivňuje výdaje domácností i podnikatelských 

subjektů. Deklarovaným záměrem je tedy snížení ceny 

elektřiny a plynu pro konečné spotřebitele. Současně  

s vydáním rozhodnutí o prominutí DPH, byl 

předložen návrh novely zákona o DPH, dle kterého 

má být dodání elektřiny a plynu „přeřazeno“  

do plněních osvobozených s nárokem na odpočet  

od 1. 1. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšení slevy na poplatníka pro rok 2022 

Na konci loňského roku bylo novelou zákona o daních 

příjmů schváleno zvýšení slevy na poplatníka pro roky 

2021 a 2022.  

Podmínky pro její uplatnění zůstaly zachovány.  

Na tuto slevu mají nárok všichni poplatníci 

(podnikatelé, starobní důchodci, studenti atd.), kteří 

měli alespoň za část roku zdanitelné příjmy. Sleva se 

vždy uplatňuje v roční výši, a to i v případě, kdy činnost 

generující zdanitelné příjmy trvala po část roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAŇOVÉ NOVINKY  

PROMINUTÍ DPH U DODÁNÍ ELEKTŘINY A PLYNU 

ZVÝŠENÍ SLEVY NA POPLATNÍKA PRO ROK 2022 

12/2021 3. 12. 2021 

*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. 

Výše slevy pro letošní rok činí 27.840 Kč. 

Pro rok 2022 však vzroste o celé 3.000 Kč, 

tedy na 30.840 Kč. 
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AMSP ČR jednala o víkendu 28. 11. 2021 a v pondělí 

29. 11. 2021 o kompenzacích s MPO. Podnikatelé 

postižení zákazem adventních a vánočních trhů budou 

moci využít programy Covid Nepokryté náklady 

(CNN), Covid 2021 (C2021) a Kompenzační bonus 

(KB). AMSP ČR prosazovala co nejvyšší možné 

podpory, jejich kombinaci a zjednodušení. Po jednání 

vlády 1. 12. 2021 se nově program KB může  

s ostatními programy kombinovat. Do programu 

CNN je nově doplněn režim pro mikropodniky  

a OSVČ. AMSP ČR oceňuje snahu MPO najít rychlou 

pomoc v maximální možné míře, nicméně dle 

zkušeností z přechozích vln je program CNN velmi 

administrativně náročný, proto se AMSP ČR obává, že 

řadu podnikatelů, zejména seniorních nebo těch bez 

zkušeností práce s internetem, zcela odradí.  

Mikropodnik musí dle definice EU splnit  

2 podmínky ze 3: a to méně než 10 zaměstnanců  

a méně než 2 mil. EUR aktiv NEBO méně než 2 mil. 

EUR obratu/rok (za poslední uzavřený rok).  

Předpokládaným rozhodným obdobím je 1. listopad 

až 31. prosinec 2021, případně mikropodnik může 

volit rozhodné období 1. červenec až 31. prosinec 

2021. 

a) Podnikatelský subjekt se nachází ve ztrátě  

za rozhodné období. 

b) Pokud podnikatelskému subjektu kvůli opatřením 

proti šíření pandemie koronaviru poklesl obrat 

během rozhodného období: 
 

1. Nejméně o 30 % ve srovnání se stejným 

obdobím roku 2019 (listopad až prosinec), činí 

výše podpory 40 % nepokrytých nákladů  

za rozhodné období 
 

2. Nejméně o 50 % ve srovnání se stejným 

obdobím roku 2019 (listopad až prosinec), činí  

 

 

 

 

 

 

 

 
výše podpory 70 % nepokrytých nákladů za rozhodné 

období. (Pozn. AMSP ČR: 70 % je maximum, co 

povoluje Evropská komise, cestou by byl pouze zcela 

nový program, avšak jeho zpracování by bylo časově 

velmi náročné a spadal by do rozhodování nové vlády. 

Podnikatelům jde o čas.) 
 

3. Mikropodniky, tzn. zejména pro OSVČ mohou 

také zvolit tyto varianty: 

a) Pokud mikropodniku poklesl obrat nejméně 

o 80 % ve srovnání se stejným obdobím 

roku 2019 (listopad až prosinec), činí výše 

podpory 90 % nepokrytých nákladů za 

rozhodné období  

b) Pokud mikropodniku poklesl obrat nejméně 

o 80 % ve srovnání se stejným obdobím 

roku 2019 (červenec až prosinec), činí výše 

podpory 90 % nepokrytých nákladů za 

rozhodné období  

 

c) Limit na žadatele je navržen 30 mil. Kč ve Výzvě  

3 programu CNN.  

Jde o NÁVRH, který bude nyní schvalovat Senát, 

tedy může doznat změn. 

Vláda na svém jednání 29. 11. 2021 schválila 

obnovení programu Antivirus B (vyplácí MPSV –  

v případě poklesu odbytu, chybějící pracovníci nebo 

suroviny, příspěvek na náhradu mzdy ve výši 60 %, 

max. mzda 29.000 Kč/zaměstnanec, zpětně  

od 1. 11. 2021, program je navržen až do konce února 

2022), nadále běží program Antivirus A (zaměstnanci 

v karanténě, náhrada až 80 % mzdy, max.  

39.000 Kč/zaměstnanec). 

 Více informací naleznete ZDE. 

 

 

 

PRÁVNÍ NOVINKY  

KOMPENZAČNÍ PROGRAMY – ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ TRHY 

https://amsp.cz/wp-content/uploads/2021/11/Pr%C3%A1vn%C3%AD-zpravodaj-520-vyd%C3%A1n%C3%AD-11.pdf


3               
                     

AOP ZPRAVODAJ 

 
 

 

 

 

 

Tisková zpráva ze dne 25. 11. 2021.  Volební valná 

hromada Asociace malých a středních podniků  

a živnostníků ČR (AMSP ČR) rozhodla o svém vedení 

na další čtyři roky. V předvečer 20. výročí založení 

AMSP ČR byl předsedou představenstva AMSP ČR 

jednomyslně zvolen Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA. AMSP 

ČR byla založena v r. 2001 a je hlavním 

reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu 

v ČR. Zastřešuje malé a střední podniky, živnostníky  

a dále spolky, cechy a sdružení zastupující konkrétní 

profesní zájmy menších firem a podnikatelů. Asociace 

je oficiálním připomínkovým a podpůrným místem 

pro novou legislativu. Ve svých dlouhodobých  

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva ze dne  

1. prosince 2021 – Ačkoli 

prožíváme již druhý složitý 

rok s koronavirem, počty podnikatelů a podnikatelek  

s živnostenským oprávněním se i v letošním roce 

zvýšily. Rostoucí trend podnikání žen a zájem  

o provozování vlastní živnosti je patrný už šestým 

rokem. Loni podnikalo přes 756 tisíc žen s více než  

1 milionem živnostenských oprávnění, za tři čtvrtletí 

letošního roku se jejich počet zvýšil téměř o více než 

11 tisíc. Vyplývá to ze srovnávací analýzy, 

 

 

 

 

 

 

aktivitách se zaměřuje na výzkum, vývoj a inovace, 

financování, daně, sociální politiku, export, dotace, 

vzdělávání, digitalizaci, udržitelnost a cirkulární 

ekonomiku. Hlavní aktivity směřuje asociace do deseti 

skupin malého a středního podnikání: začínající 

podnikatelé, rodinné firmy, řemeslníci, ženy  

v podnikání, gastronomie, lokální pěstitelé  

a producenti, podnikatelé 55+, podnikání na venkově, 

digitalizace a nové trendy. 

Více informací naleznete ZDE. 

 

 

 

 

 

 

 

kterou Asociace malých a středních podniků  

a živnostníků ČR (AMSP ČR) každoročně připravuje 

v rámci dlouhodobého projektu „Podnikavá žena“, jež 

podporuje podnikatelky na jejich startu a v jejich 

dalším růstu. Data poskytlo Ministerstvo průmyslu  

a obchodu (MPO). 

Více informací naleznete ZDE. 

Analýza ke stažení ZDE. 

 

 

 

 

 „RŮZNÉ“ 
 

ČLENOVÉ AMSP ČR ROZHODOVALI O SVÉM VEDENÍ 

POČET PODNIKAJÍCÍCH ŽEN SE I V TÉTO  

SLOŽITÉ DOBĚ STÁLE ZVYŠUJE 

https://amsp.cz/clenove-asociace-malych-a-strednich-podniku-a-zivnostniku-cr-rozhodovali-o-svem-vedeni/
https://amsp.cz/pocet-podnikajicich-zen-se-i-v-teto-slozite-dobe-stale-zvysuje/
https://amsp.cz/wp-content/uploads/2021/12/ANAL%C3%9DZA-Srovn%C3%A1n%C3%AD_Podnik%C3%A1n%C3%AD_%C5%BDeny_Mu%C5%BEi_11_2021.pdf
https://www.podnikavazena.cz/
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Zveme Vaše nástupníky na poslední letošní setkání 

nástupníků rodinných firem, které se jsme se vzhledem 

k aktuální epidemiologické situaci rozhodli uspořádat 

online. 

KDY: 7. 12. 2021 od 18:00 do 20:00 hodin 

KDE: Online (ZOOM) 

Setkání bude moderovat Ing. Vratislav Kroc jr., 

provozní ředitel a jednatel firmy STAV-INVEST, 

střešní systémy, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zároveň se můžete těšit na speciálního hosta, paní Janu 

Neuwerthovou Šmýdovou, mentorku a terapeutku, 

která se s Vámi zaměří na téma dlouhodové osobní 

vize, jak za ní jít a proč se "netrápit" krátkodobými 

neúspěchy. Během celého setkání se můžete také těšit 

na společnou diskuzi nástupníků rodinných firem nad 

aktuálními tématy a problémy rodinného podnikání  

a nástupnictví v předvánoční atmosféře, nasdílet  

s námi Vaše plány do dalšího roku a užít si pohodovou 

přátelskou atmosféru. 
 

Vstup pouze pro nástupníky rodinných firem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONLENE SETKÁNÍ NÁSTUPNÍKŮ 7. 12. 2021    

REGISTRACE ZDARMA ZDE 

https://amsp.cz/registrace-na-predvanocni-online-setkani-nastupniku/
https://amsp.cz/registrace-na-predvanocni-online-setkani-nastupniku/
https://amsp.cz/registrace-na-predvanocni-online-setkani-nastupniku/
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V souvislosti s náhlým ukončením dodávek energií  

od Bohemia Energy a dalších společností, ke kterému 

došlo napříč celou Českou republikou, bychom Vás 

rádi za Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 

seznámili s možnou pomocí ze strany Úřadu práce (ÚP 

ČR), kterou je možné využít v rámci poradenské 

činnosti Vaší organizace. Do režimu dodavatelů 

poslední instance (DPI) se dostalo zhruba 20 % všech 

domácností.  

V gesci MPSV je možné pro podporu občanů, kteří se 

vlivem vysokých záloh a růstu cen energii ocitli  

v nouzi, využít zejména následujících nástrojů: 

Mimořádná okamžitá pomoc (MOP): jedná se  

o jednorázovou dávku ze systému pomoci v hmotné 

nouzi; informační leták zasíláme k případnému využití 

v příloze. Podrobné informace lze nalézt ZDE. 

 

 

 

Dovolujeme si vám připomenout, že AMSP ČR 

zveřejňuje a průběžně doplňuje všechny nové 

informace týkající se problematiky COVID-19  

na webových stránkách. Účastníme se všech klíčových  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MOP – vyúčtování DPI: směřuje zejména  

na domácnosti, které přešly do standardního režimu  

(tj. mají již běžnou smlouvu na dodávku energií), při 

konečném vyúčtování u DPI jim byly vyměřeny 

nedoplatky a na tyto nedoplatky nemají dostatek 

vlastních prostředků, případně by je úhrada dostala  

do stavu hmotné nouze. 

MOP: je určena zejména pro osoby, které zaplatily 

vysoké zálohy a nezbývá jim dostatek prostředků na 

zajištění dalších základních potřeb (nájem, zimní 

oblečení, atd.) 

Více informací naleznete ZDE. 

 

 

 

 

jednání na ministerstvech. Aktuální informace 

naleznete v banneru COVID - 19 na úvodní straně 

webu www.amsp.cz (viz níže obrázek). 

 

 

 
  

 

 

 

   
  

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

MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC V SOUVISLOSTI  
S NÁHLÝM UKONČENÍM DODÁVEK ENERGIÍ 

SLEDUJTE NÁŠ BANNER COVID-19 NA WWW.AMSP.CZ 

https://amsp.cz/jak-pripravit-firmu-na-koronavir-preventivni-doporuceni-amsp-cr-2/?utm_source=Quanda&utm_medium=email&utm_campaign=RC%3A+informace+o+banneru+COVID+19++&utm_content=Sledujte+nas+banner+COVID-19+na+www.amsp.cz
https://www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii
https://amsp.cz/mimoradna-okamzita-pomoc-v-souvislosti-s-nahlym-ukoncenim-dodavek-energii/
https://amsp.cz/jak-pripravit-firmu-na-koronavir-preventivni-doporuceni-amsp-cr-2/?utm_source=Quanda&utm_medium=email&utm_campaign=RC%3A+informace+o+banneru+COVID+19++&utm_content=Sledujte+nas+banner+COVID-19+na+www.amsp.cz
mailto:amsp@amsp.cz
http://www.amsp.cz/

