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DAŇOVÉ NOVINKY
PŘEHLED ZMĚN PRO PODNIKATELE OD 1. 1. 2022
NOVÝ KOMPENZAČNÍ BONUS PRO ROK 2022

Návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 schválil dne 15. 12. 2021 Senát České republiky.
K účinnosti tohoto zákona zbývá ještě podpis prezidenta a jeho zveřejnění ve sbírce zákonů.
V tomto článku Vám přiblížíme podmínky pro jeho čerpání.
Nárok na kompenzační bonus mají znovu osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“), společníci
malých společností s ručením omezeným (dále jen „s.r.o.“), ale i osoby pracující na dohody mimo pracovní
poměr. Malými s.r.o. se rozumí společnosti mající nanejvýš dva společníky. Nově mají nárok i společníci
malých s.r.o., jejichž podíl je představován kmenovým listem.
Bonusové období, za které je možné čerpat kompenzační bonus je rozděleno na dvě období,
a to od 22. listopadu 2021 do 31. prosince 2021 a od 1. ledna 2022 do 31. ledna 2022.
Společníci malých s.r.o. a OSVČ mají nárok na tento kompenzační bonus, došlo-li k úbytku tržeb nejméně
o 30 % ve srovnávaném období oproti průměrné měsíční výši příjmů ve srovnávacím období. Srovnávacím
obdobím je prosinec 2021, příp. leden 2021. Srovnávané období jsou vybrané 3 po sobě jdoucí měsíce
v období od června 2021 do října 2021. Jedná-li se o subjekty se sezónními činnostmi, za srovnávané období
se považuje poslední sezóna před vypuknutím pandemie.
Výše kompenzačního bonusu je 1 000 Kč/den, při karanténě či izolaci OSVČ a dohodářů 500 Kč/den.
U dohodářů, ale i v případě karantény či izolaci OSVČ, musí být splněna podmínka účasti na nemocenském
pojištění, a to minimálně po dobu 3 kalendářních měsíců.
Kompenzační bonus lze nově čerpat současně i s jinými koronavirovými dotacemi – např. Covid 2021 či
Covid nepokryté náklady, ale i s programem Antivirus.
Žádost o kompenzační bonus lze stejně jako u předchozích kompenzačních bonusů podat nejdříve po
skončení bonusového období, nejpozději však 2 měsíce po skončení bonusové období.
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NOVINKY V OBLASTI DATOVÝCH SCHRÁNEK

K 1. lednu 2022 nabyde účinnost novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů.
K tomuto datu bude povoleno zasílání soukromých datových zpráv mezi právnickými osobami
a podnikajícími fyzickými osobami a fyzickými osobami nepodnikateli. V případě právnických osob
a podnikajících fyzických osob dojde k automatickému povolení doručování těchto zpráv, přičemž
přijímající subjekty nebudou mít možnost doručování těchto zpráv vypnout. Fyzické osoby nepodnikající
však mohou požádat o vypnutí doručování těchto zpráv.
Dále bude fikce doručení datových zpráv rozšířena i na tyto soukromé zprávy. V případě, kdy se oprávněná
osoba nepřihlásí do datové schránky do 10 dnů ode dne jejího dodání, je tato zpráva považována za
doručenou tímto desátým dnem.
Na soukromé datové zprávy však bude nahlíženo jako na úkony, které nejsou učiněné písemně a podepsané,
tzn., že při odeslání dokumentu automaticky nedochází k jeho podpisu.
Další důležité změny přinese novela tohoto zákona, která nabyde účinnost od 1. ledna 2023. Fyzickým
osobám podnikajícím, nepodnikajícím bude automaticky zřízena datová schránka, jakmile použijí prostředek
pro elektronickou identifikaci (např. Národní bod pro identifikaci a autentizaci – NIA, mobilní klíč eGov,
bankovní identita). Fyzické osoby však mohou po jejích zřízení požádat o znepřístupnění těchto datových
schránek. Datová schránka bude rovněž automaticky zřízena každé právnické osobě zapsané v registru osob,
kterým se rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek,
obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností. Dosud byla datová schránka zřizována pouze
právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku.
Právnickým osobám nepodnikajícím (neziskové organizace), které k 1. lednu 2023 dosud neměly datovou
schránku, ji zřídí automaticky a bezplatně Ministerstvo vnitra nejpozději do 31. března 2023.

VÍCE INFORMACÍ O SLUŽBĚ VČ. CENÍKU NALEZNETE
NA WEBU ČESKÉ POŠTY ZDE.
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ZMĚNA PODMÍNEK U OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ
Z PRODEJE RODINNÉHO DOMU A „BYTU“

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) přinesla zpřísnění podmínek pro
uplatnění osvobození u příjmů z prodeje rodinného domu nebo bytové jednotky podmíněného vynaložením
získaných prostředků na obstarání bytové potřeby. Tyto zpřísněné podmínky jsou platné již pro zdaňovací
období roku 2021.
Při prodeji rodinného domu nebo jednotky dle § 4 odst. 1 písm. a) ZDP existuje nárok na osvobození
takového příjmu od daně z příjmů fyzických osob, a to i za předpokladu, že prodávající rodinného domu
a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo
komoru, včetně souvisejícího pozemku, v nich měl bydliště před prodejem bezprostředně po dobu kratší
jak 2 roky, a to při splnění dvou podmínek:
•

Použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby a

•

Podání oznámení o získání těchto prostředků ve lhůtě pro podání přiznání za zdaňovací období,
ve kterém poplatník tyto prostředky obdržel, přičemž termín pro podání daňového přiznání se
odvíjí dle způsobu jeho podání.

Termín pro podání daňového přiznání za rok 2021 je 1. 4. 2022, v případě podání elektronicky 2. 5. 2022
nebo v případě, že přiznání podává daňový poradce do 1. 7. 2022.
Neoznámení této skutečnosti správci daně do konce této lhůty, má za následek nemožnost použít výše
zmíněné osvobození od daně z příjmů fyzických osob.
První podmínka se považuje za splněnou za předpokladu, že prostředky získané z prodeje jsou použity
na obstarání bytové potřeby do konce zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím
období, ve kterém poplatník dané prostředky získal či použitím částky odpovídající získaným prostředkům
na obstarání vlastní bytové potřeby před jejich získáním, avšak nejdříve ve zdaňovacím období
bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém poplatník tyto prostředky získal.
Závěrem je nutné upozornit, že povinnost podat oznámení je také podmínkou pro možnost uplatnění
osvobození od daně z příjmů fyzických osob i v případě dalších osvobození, které jsou podmíněny
vynaložením získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby. Např. pokud prodejce nenaplní
10letý časový test mezi dobou nabytí a prodejem nemovitosti dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) ZDP nebo
osvobození náhrady za uvolnění bytu dle § 4 odst. 1 písm. v) ZDP.
Více informací naleznete ZDE.
*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
KONEC KALENDÁŘNÍHO ROKU JAKO POVINNOST A PŘÍLEŽITOST
Pro většinu podnikatelů je konec kalendářního roku, tak i začátek roku nového, spjat zejména s daňovou
povinností, kromě toho je třeba za celý uplynulý kalendářní rok zvládnout souhrnné přehledy pro Českou
správu sociálního zabezpečení, pro zdravotní pojišťovny a samozřejmě doplatit odvody. Kromě finanční
zátěže tyto úkony znamenají také zátěž administrativní, a právě konec tohoto období je ideální se
rozhodnout, jestli tuto administrativní zátěž nadále zvládat v rámci společnosti nebo ji přesunout do rukou
profesionální účetní společnosti.
Uplynutí kalendářního roku je také důvodem k oslavám, neboť část dokumentů již není třeba archivovat
a mohou směřovat do odpadních košů nebo do skartovacích zařízení. Důkladným dohledem nad
skartačními lhůtami se samotnému podnikateli mohou snížit náklady, neboť již nebude třeba pronajímat
velké místnosti s názvem „archiv“, ale bude postačovat již jen několik skříní.
Pokud mluvíme o konci kalendářního roku, tak je nutné zaměřit se na další konce, a to zejména v oblasti
různých licencí nebo povolení. Je zaplacen antivirový program, zaplaceny webové stránky a e-maily na další
období? Není třeba poslat služební auto na STK?
Zkontrolovat všechna pojištění, pokud je zrovna výročí smlouvy a v případě auta nezapomenout na povinné
ručení. Proškolit řidiče, zaměstnance na PO nebo BOZP se hodí také spojit s koncem roku.
Vlastníte ochranné známky, užitné vzory nebo patenty? Nebude vám u těchto průmyslových práv expirovat
ochrana? Konec a začátek roku je neodmyslitelně spjat s vyhodnocováním uplynulého a plánováním
nadcházející roku. Splnili jste všechny plány, které jste si vytyčili? Výborně, pak v následujícím roce je třeba
cíle zvýšit.
V lednu je také čas přijít s novinkami a zákazníky oslovit se zlepšením, vyšší efektivitou nebo nižší cenou.
Naplánujte si s obchodními partnery setkání, které narozdíl od vánočních bude věcné a posune vaše
podnikání dál.
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S PŘIHLÁŠENÍM K PAUŠÁLNÍMU REŽIMU JE TŘEBA SPĚCHAT
– TERMÍN JIŽ 10. LEDNA 2022
Paušálního režimu může využít osoba samostatně výdělečně činná, která není plátcem DPH, není
dlužníkem, vůči kterému bylo zahájeno insolvenční řízení, není společníkem v osobní obchodní korporaci
a příjmy ze samostatné činnosti nepřevýšily v uplynulém zdaňovacím období 1 milion korun.
Oznámení o vstupu do paušálního režimu podané po výše uvedené lhůtě, tj. u již podnikajících poplatníků
po 10. lednu a u nově začínajících podnikatelů po dni zahájení činnosti, je neúčinné.
Podání oznámení o vstupu do paušálního režimu je nutnou podmínkou pro to, aby poplatník byl považován
za poplatníka v paušálním režimu.
Poplatník je současně nejpozději v poslední den lhůty pro podání oznámení o vstupu do paušálního režimu
povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob.
Záloha poplatníka v paušálním režimu tak činí v zálohovém období roku 2022 měsíčně částku 5 994 Kč.
Paušální záloha zahrnuje zálohu poplatníka v paušálním režimu na daň z příjmů (tato činí ze zákona
100 Kč, zálohu na pojistné na důchodové pojištění ve výši 3267 Kč, zálohu na pojistné na zdravotní pojištění
ve výši 2 627 Kč.
Pro již registrované subjekty je třeba změnit výši trvalého příkazu u záloh pro rok 2022, a to na výši
5 994 Kč z částky 5 469 Kč, která platila pro rok 2021.
Hlavními znaky paušálního režimu jsou významné snížení administrativní náročnosti pro poplatníky
ve vazbě na povinnosti související s daní z příjmů a s tzv. veřejnými pojistnými (pojistné na důchodové
pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění) a také splnění
povinnosti k dani z příjmů a veřejným pojistným bez nutnosti podávat daňové přiznání a pojistné přehledy.
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a

ZMĚNILI JSTE JIŽ NASTAVENÍ COOKIES NA WEBU?

Z právního hlediska je tato problematika řešena evropskou směrnicí o soukromí a elektronických
komunikacích. Současná právní úprava požaduje, aby provozovatelé získali od návštěvníků webových
stránek souhlas s využitím cookies.
Bohužel v současné právní úpravě byl nebyl požadavek na souhlas přesně definován a postupně si jej
provozovatelé webů vyložili principem “co výslovně neodmítnu, to dostávám”.
Od nového roku se tato praxe zcela mění schválením novely zákona o elektronických komunikacích, kdy
jsou s účinností k 1. lednu 2022 odstraněny jakékoli nejasnosti.
Jednotliví správci webových stránek mohou shromažďovat osobní údaje návštěvníků těchto stránek pouze
na základě jejich prokazatelného souhlasu. Nově nesmí být udělení souhlasu automaticky nastaveno, ale
musí být prokazatelné aktivní jednání návštěvníka webové stránky.
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů ve svých Pokynech č. 05/2020 k souhlasu připouští možnost
získat souhlas prostřednictvím nastavení prohlížeče, ovšem za podmínek, že souhlas splňuje požadavky
obecného nařízení. Podle něj musí být souhlas svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný.
Dosavadní používání fráze „setrváním na webových stránkách souhlasíte s ukládáním cookies“ proto nelze
považovat za souhlas v souladu s obecným nařízením, a proto řada provozovatelů webových stránek musí
tento způsob udělení souhlasu změnit.
Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů
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„RŮZNÉ“
ROK NOVÝCH TECHNOLOGIÍ 2022
ANEB CO VÁS ČEKÁ V ROCE 2022

Dovolujeme si Vás informovat o spuštění nového hlavního projektu asociace
„Rok nových technologií 2022“ (www.rnp2021.net). Hlavními tématy jsou: robotizace,
automatizace, digitalizace a cirkulární ekonomika. Na co konkrétně se v projektu
zaměříme naleznete ve videu ZDE. Ke startu tohoto projektu zároveň vyhlašujeme
"výběrové řízení" unikátně mezi našimi členy, ke spolupráci na tomto projektu.
Hledáme MSP a živnostníky z těchto cílových skupin:

Soubor ke stažení:
Přihláškový formulář RNT 2022.docx
Rádi vás zapojíme do těchto aktivit projektu:
• Přednášky a semináře prezenčně/online

• Propojení na všechny další projekty AMSP ČR

• Workshopy prezenčně/online
• Podcasty

• Poskytování záštity AMSP ČR na podobné
akce, spolupořadatelství apod.

• Edukační kampaně a videa

• Propagace v blogu projektu a na sociálních sítích

• Čtvrtletní hlavní konference

• Soutěž o Cenu AMSP ČR

• Setkání Univerzitní platformy
• Články, tiskové zprávy, rozhovory
REGISTRACE DO PROJEKTU ZDE

VÍCE INFORMCÍ NALEZNETE ZDE
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STUDIE MEZI RODINNÝMI FIRMAMI
"PRŮZKUM KVALITY RODINNÉHO PODNIKÁNÍ"

Dovolujeme si Vám představit nově zpracovanou STUDII mezi rodinnými firmami
pro rok 2021 s názvem "Průzkum kvality rodinného podnikání". Ve studii se dozvíte
např. meziroční porovnání výsledků soutěže Národní cena ČR za kvalitu v rodinném
podnikání, představení problematik prostřednictvím literární rešerše existujících
teoretických názorů, hodnocení kvality rodinného podnikání formou dotazníkového šetření či doporučení
pro zvýšení kvality rodinného podnikání v ČR.
Celou studii si můžete zdarma stáhnout ZDE.

PODNIKATELKY, REGISTRUJTE SE
DO PROJEKTU PODNIKAVÁ ŽENA

Rádi bychom Vás informovali, že projekt Podnikavá žena, který dříve
zajišťovala společnost Ženy s. r. o., kompletně organizačně a administrativně
přechází pod správu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.
S převodem také souvisí změna zaměření projektu. Projekt Podnikavá žena se nyní bude zejména věnovat
oblasti podnikání – rozjezd podnikání, sdílení podnikatelských zkušeností a užitečné informace pro
podnikatelky. Dále se také můžete těšit na pravidelná setkání podnikatelek jak v Praze, tak po jednotlivých
krajích a další zajímavé akce. V rámci projektu budou také natáčeny zajímavé podcasty s úspěšnými
podnikatelkami a mnoho dalšího.
Pokud máte zájem být registrovány v projektu Podnikavá žena a dostávat všechny informace od AMSP ČR
týkající se projektu, začínajících podnikatelů, akcí organizovaných pro tuto cílovou skupinu a další, tak Vás
poprosíme o vyplnění nové registrace do projektu (odkaz níže).
Také nás sledujte na sociálních kanálech:
• Facebook Podnikavá žena ZDE
• LinkedIn Podnikavá žena ZDE

REGISTRACE DO PROJEKTU ZDE

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