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S rokem 2021 přišla řada změn v daňové legislativě, jednou z nich je právě zavedení 23% sazby daně nad 

určitý limit. Přestože tato změna je ve sbírce zákonů více než rok, její aplikace v daňovém přiznání je aktuální 

právě teď, v prvních měsících roku 2022. 

Daňový poplatníci byli zvyklí na tzv. solidární zvýšení daně ve výši 7 %, které platilo pouze pro vybrané 

kategorie příjmů nad 48násobek průměrné mzdy. S výše uvedenou legislativní změnou byla tato solidární 

daň nahrazena právě 23% sazbou daně z příjmů. 

A v čem spočívá rozdíl? 

Solidární zvýšení daně ve výši 7 % se uplatňovalo na tzv. aktivní příjmy, tj. na příjmy ze zaměstnání  

(§ 6 příjmy ze závislé činnosti) a příjmy z podnikání (§ 7 příjmy ze samostatné činnosti). 

Solidární zvýšení daně se aplikovalo na kladný rozdíl mezi součtem dílčích základů daně z § 6 a § 7  

a 48násobkem průměrné mzdy. 

Nově se 23 % sazba daně aplikuje na základ daně přesahující 48násobek průměrné mzdy, přičemž základ 

daně je určen součtem jednotlivých dílčích základů daně § 6 až § 10. Tato 23 % sazba se tedy vztahuje  

na veškeré kategorie příjmů, tj. i na příjmy z kapitálového majetku dle § 8, z nájmu dle § 9 a na ostatní příjmy 

dle § 10. De facto se jedná o zvýšení daňového zatížení, které šlo ruku v ruce se zrušením superhrubé mzdy. 

Daňové přiznání mohou poplatníci daně z příjmů fyzických osob podat nejpozději do 1. 4. 2022 v papírové 

podobě, pokud se poplatníci rozhodnou podat daňové přiznání elektronicky, mají o jeden měsíc lhůtu 

prodlouženu, a to do 2. 5. 2022. V případě, že daňové přiznání podává daňový poradce je lhůta posunuta 

na 1. 7. 2022. 
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Od 1. 1. 2022 dochází dle vyhlášky č. 511/2021 Sb., ze dne 15. 12. 2021 o změně sazby základní náhrady  

za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro 

účely poskytování cestovních náhrad, ke zvýšení cestovních náhrad. 

Vyhláška se vztahuje na zaměstnance vyslané na pracovní cestu zaměstnavatelem, přičemž zaměstnavatel je 

povinen poskytnou svému zaměstnanci náhradu jízdních výdajů, výdajů za ubytování, stravné a nutných 

vedlejších výdajů. 

Tato vyhláška se týká zvýšení sazeb tuzemského stravného, průměrné ceny pohonných hmot a sazby 

základní náhrady za používání silničních motorových vozidel. 

 

Stravné 

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci pracujícímu v podnikatelské sféře stravné podle 

§ 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši: 

• 99 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (dříve 91 Kč) 

• 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (dříve 138 Kč) 

• 237 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (dříve 217 Kč) 

Pro zaměstnance pracující ve státní nebo příspěvkové sféře náleží dle § 176 odst. 1 zákoníku práce za každý 

kalendářní den pracovní cesty stravné ve výši: 

• 99 Kč až 118, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (dříve 91 Kč až 108 Kč) 

• 151 Kč až 182 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin  

(dříve 138 Kč až 167 Kč) 

• 237 Kč až 283 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (dříve 217 Kč až 259 Kč) 

V případě, že zaměstnanci bylo během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, které má charakter 

snídaně, oběda nebo večeře, přísluší zaměstnanci stravné snížené za každé takto poskytnuté jídlo, a to až  

o hodnotu: 

• 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

• 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

• 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

  

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel 

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce při použití vlastního silničního 

motorového vozidla při pracovní cestě činí nejméně u: 

• jednostopých vozidel a tříkolek 1,30 Kč (dříve 1,20 Kč), 

• osobních silničních motorových vozidel 4,70 Kč (dříve 4,40 Kč). 

    CESTOVNÍ NÁHRADY PRO ROK 2022 
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Průměrná cena pohonných hmot 

Náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu určí zaměstnavatel násobkem ceny pohonné hmoty  

a množství spotřebované pohonné hmoty. Cena se prokazuje doklady o nákupu. Neprokáže-li zaměstnanec 

hodnověrným způsobem cenu pohonných hmot, použije se pro výpočet této náhrady průměrné cena 

stanovená vyhláškou, přičemž spotřeba pohonné hmoty se vypočítá z údajů o spotřebě uvedených  

v technickém průkazu použitého vozidla. 

 

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí: 

• 37,10 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů (dříve 33,80 Kč), 

• 40,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů (dříve 31,50 Kč), 

• 36,10 Kč za 1 litr motorové nafty (dříve 27,20 Kč), 

• 4,10 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny (dříve 5,00 Kč). 

  

Zdroj: Vyhláška 511/2021 Sb. 

 

 

 

*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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Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR je hrdým partnerem 13. ročníku Ankety Zákon roku.  

V nominační radě zasedly dvě desítky autorit z oblasti práva a podnikání. Legislativní radu MSP v nominační 

radě zastupuje její předseda Kamil Blažek, také zde najdeme dalšího člena této rady Václava Nekvapila. 

Nominační rada po dlouhé debatě vybrala do veřejného hlasování těchto pět nominací: 

Předvídatelnost práva – zveřejňování rozsudků nižších soudů (část novely zákona o soudech a soudcích). 

Anonymizovaná rozhodnutí okresních, krajských i vrchních soudů budou nově zveřejňována ve veřejně 

přístupné on‑line databázi. 

Rekodifikace stavebního práva (nový stavební zákon) - jeden úřad–jedno řízení–jedno razítko. Nová 

komplexní úprava má zásadně zjednodušit a urychlit povolování staveb. 

Milostivé léto (část novely exekučního řádu) - osoby, které uvízly v dluhové pasti, mohly v tříměsíčním 

období uhradit své dluhy vůči státu bez úroků z prodlení a jiného příslušenství. 

Katalog udržitelných ekonomických činností (technická kritéria udržitelnosti) - taxonomie vnáší 

transparentnost do posuzování, které hospodářské činnosti jsou na základě aktuálních vědeckých poznatků 

udržitelné, v tomto případě z hlediska zmírňování změny podnebí a adaptace na ni. 

Digitalizace notářské činnosti (novela notářského řádu) - notářské zápisy třeba o valných hromadách 

sepsané prostřednictvím videokonferencí, zakládání s.r.o. online, usnadnění získávání apostil, ověřování 

elektronických podpisů, webový portál umožňující okamžitě se spojit s jakýmkoli disponibilním notářem. 

Až do 11. dubna 2022 můžete hlasovat v dalším ročníku Ankety Zákon roku. Výsledky Ankety budou 

vyhlášeny 20. dubna 2022. Rozhodněte o nejlepším legislativním počinu, který má pozitivní dopad  

na podnikání v Česku. 

Zdroj: zakonroku.cz 

 

 

PRÁVNÍ NOVINKY 
 

ANKETA ZÁKON ROKU 2021  

 

 

 

    

file:///C:/Users/Zuzana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/38HJI2A7/zakonroku.cz
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Tisková zpráva ze dne 3. února 2022 – Obsáhlé podklady a připomínky dokumentující ekonomické dopady 

koronavirové krize a vládních opatření proti šíření nákazy shromáždila Asociace malých a středních podniků 

a živnostníků ČR (AMSP ČR) a předala je Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO). 

Ministerstvo oznámilo, že nebude pokračovat ve vyplácení kompenzací za předvánoční vlnu restrikcí podle 

pravidel nastavených minulou vládou, má ale připravený nový program. Ten chce vedení resortu projednat 

příští týden na vládě, předtím ale hodlá shromáždit názory a připomínky podnikatelské veřejnosti. 

„Z návrhu, který ministerstvo představilo, je už teď jasné, že na připravovanou podporu by nedosáhla podstatná část postižených 

podnikatelů,“ uvedla členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová. 

Podle Davida Borovky z České eventové asociace došlo v oboru od poloviny loňského listopadu k poklesu 

o 70-90 procent. „V roce bez covidu do našeho oboru patří celkový obrat 115,2 miliard s přínosem pro veřejné rozpočty 

45,1 miliard. Zaměstnáno je v něm 138 tisíc lidí,“ popisuje Borovka. 

Například tržby v oboru gastro klesly v posledních dvou měsících loňského roku ve srovnání se stejným 

obdobím roku 2019, který ještě covidovými restrikcemi zasažen nebyl, na polovinu. „V listopadu a prosinci 

2019 činily zhruba 30 miliard korun, loni maximálně 15 miliard,“ říká Luboš Kastner, člen představenstva  

AMSP ČR a garant projektu Moje restaurace. 

Kastner odhaduje, že o kompenzace z připravovaného programu by mohlo žádat 40 procent 

podnikatelských subjektů, na něž dopadla vládní omezení. „Bavíme se o tržbovém potenciálu pro kompenzace ve výši 

cca šesti miliard korun,“ upřesňuje. 

Původně přislíbené kompenzace z programů COVID – 2021 a COVID – Nepokryté náklady měly 

podnikatelům zajistit, aby pro nejzasaženější obory nebyl poslední masivní lockdown likvidační. Pomoci měl 

i kompenzační bonus pro OSVČ. Zatímco vyplácení kompenzačního bonusu pokračuje, byť s problémy 

zaviněnými nejednotným přístupem úředníků v jednotlivých regionech, ostatní vládní sliby zůstaly jen na 

papíře. 

 

Více informací naleznete ZDE. 

 

 

„RŮZNÉ“ 
 

AMSP ČR POSKYTLA MINISTERSTVU PODKLADY  

A PŘIPOMÍNKY K PŘÍPRAVĚ NOVÉHO  

KOMPENZAČNÍHO PROGRAMU 

 

 Změnili jste již nastavení cookies n 

https://amsp.cz/amsp-cr-poskytla-ministerstvu-podklady-a-pripominky-k-priprave-noveho-kompenzacniho-programu/
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Tisková zpráva ze dne 24. ledna 2021 – Anonymní bleskový průzkum mezi svými členy uskutečnila Asociace 

malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR) poté, co vyšlo najevo, že Finanční 

správa (FS) v některých regionech brzdí vyplácení kompenzačního bonusu za období od 22. listopadu do 

31. prosince, podmiňuje je doplněním žádosti o další údaje, nebo se rovnou snaží přimět podnikatele  

k jejímu stažení – to vše v rozporu se zákonem. 

„Výsledek bohužel nebyl nijak překvapivý, tyto signály se nám potvrdily,“ uvedla členka představenstva a generální 

ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová. 

„Zeptali jsme se, jaké mají podnikatelé a živnostníci zkušenosti s čerpáním kompenzačního bonusu a zda podle jejich názoru 

probíhá adekvátně,“ popisuje Svobodová. 

„Finanční správa se na jedné straně chlubí, kolik žádostí už kladně vyřídila a vyplatila na jejich základě peníze, takhle to 

ale může vypadat, jako by v tichosti realizovala interní pokyn co nejvíc na kompenzačních bonusech ušetřit,“ konstatuje 

předseda představenstva AMSP ČR Josef Jaroš. 

Podle něj tyto kroky korespondují s neochotou vlády vyplatit dříve schválené kompenzace provozovatelům 

adventních trhů a dalším, koho postihly předvánoční covidové restrikce. 

„Kompenzační bonus je vyměřen ex lege bez jakéhokoli autoritativního potvrzení správce daně,“ upozorňuje daňový expert 

poradenské skupiny PKF Apogeo Martin Bortlík. 

„Není tudíž co zastavit, jak mylně činí Finanční správa. Řízení totiž již úspěšně skončilo. A to pravomocně, jak vyplývá  

z ustanovení § 140 odst. 4 Daňového řádu,“ vysvětluje Bortlík. 

Svou zkušenost s postupem finančního úřadu vylíčila podnikatelka, která se zabývá prodejem sportovních 

pohárů a organizačním zajištěním akcí. 

„Pracovnice finančního úřadu zavolala, že po přečtení žádosti a shlédnutí mých živnostenských oprávnění nemám na 

kompenzační bonus nárok. Doporučila mi prostudovat opatření vlády č. 1037 z 19. listopadu 2021 a podle něj přesně 

zformulovat moji dotčenou činnost,“ svěřila se. 

 

Více informací naleznete ZDE. 

 

 

 

 

 

 

 

PRŮZKUM AMSP ČR POTVRDIL, ŽE FS NEPŘISTUPUJE  

K ŽÁDOSTEM O KOMPENZAČNÍ BONUS PODLE ZÁKONA 
 Změnili jste již nastavení cookies na webu?   

https://amsp.cz/pruzkum-amsp-cr-potvrdil-ze-fs-nepristupuje-k-zadostem-o-kompenzacni-bonus-podle-zakona/
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Rádi bychom Vám nabídli možnost zapojení do dotačního projektu AMSP ČR „Učením rosteme″, který 

máte s námi se 100% dotací na vzdělávání. Vzdělávání a administraci tohoto projektu řeší pro Vaši firmu 

vzdělávací společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., neřešíte ji vy.   

PROČ VZDĚLÁVAT ZAMĚSTNANCE? 

• Dělat věci lépe a efektivněji. 

• Vědět, jak a co mohu dělat s lepšími výsledky. 

• Najít inspiraci a motivaci do další práce i v těžké době. 

• Zvýšit svou odolnost v zátěži a stresu. 

• Zvýšit obchodní výsledky a energii do práce. 

  

PRO KOHO? Dotace pro vzdělávání jednatelů a zaměstnanců – 100 % 

Management, obchodníci, účetní, pracovníci marketingu, pracovníci ve výrobě, vedoucí prodejen, 

prodavačky a ostatní zaměstnanci členů AMSP ČR. 

  

AMSP ČR administruje a řeší dotaci pro své členy, dodavatelem je PROFIMA. 

 

Jak? Prezenční i online formou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Změnili jste již nastavení cookies na  
ZAPOJTE ZDARMA SVÉ ZMĚSTNANCE  

DO VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU AMSP ČR 
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Široká nabídka kurzů manažerských dovedností např.: 

Management - Strategické řízení společnosti, projektové řízení, stres management, řízení změn, 

osobní odolnost, brainjogging, zvyšování osobní produktivity. 

Obchod - Obchodní dovednosti, argumentace, typologie zákazníka, psychologie prodeje, prezentační 

dovednosti. 

Výroba - Kvalita a neustálé zlepšování, TPM, efektivita procesů, průmyslové inženýrství, štíhlá výroba. 

  

Ekonomické, právní a účetní kurzy např.: 

• Pracovní právo pro mistry i pro management 

• Obchodní právo, smlouvy 

• Změny v DPH 

• Daňové a účetní novinky 

IT kurzy např.: 

MS Office (Word, Excel, Outlook) - různé úrovně, MS Project 

  

Jazykové kurzy např.: 

Obecná angličtina, němčina, ruština, španělština, francouzština pro úplné začátečníky až pro pokročilé. 

Čeština pro cizince. 

  

Vznikla ve vztahu k současné situaci ve Vaší firmě potřeba proškolit zaměstnance  

v tématech, které nemáte možnost realizovat v rámci jiných dotačních projektů? 

  

 

POZVÁNÍ NA ONLINE SETKÁNÍ 

 

Rádi bychom Vás pozvali na online seznámení s projekty, které jsou financovány z ESF, mají širokou 

nabídku vzdělávacích témat a nepřinesou Vaší firmě takovou administrativní zátěž. 

  
Pokud máte zájem, sdělíme Vám výhody i podmínky zapojení do vzdělávání na některém z těchto 

online setkání: 

 

Termíny online setkání: 

čtvrtek 10. 2. 2022   |  úterý 22. 2. 2022   

od 9:30 h do 10:00 h základní informace, od 10:00 h podrobné informace, diskuze 

 

POZVÁNKA KE STAŽENÍ ZDE 

S potvrzením účasti nebo s dotazy se neváhejte obrátit na projektovou manažerku  

Ing. Janu Vlčkovou, projektová manažerka projektu AMSP ČR  

tel.: 734 244 449, e-mail: jana.vlckova@profima.cz. 

https://amsp.cz/wp-content/uploads/2022/01/AMSP_POZV%C3%81NKA-NA-INFORMATIVN%C3%8D-SETK%C3%81N%C3%8D-%C3%BAnor-2022-3.pdf?utm_source=Quanda&utm_medium=email&utm_campaign=SP+Vsichni%3A+Pozvanka+na+online+seminar+k+zapojeni+do+projektu+AMSP+-+unor+2022+&utm_content=Zapojte+zdarma+sve+zmestnance+do+vdelavaciho+pojektu+AMSP++CR
https://amsp.cz/wp-content/uploads/2022/01/AMSP_POZV%C3%81NKA-NA-INFORMATIVN%C3%8D-SETK%C3%81N%C3%8D-%C3%BAnor-2022-3.pdf?utm_source=Quanda&utm_medium=email&utm_campaign=SP+Vsichni%3A+Pozvanka+na+online+seminar+k+zapojeni+do+projektu+AMSP+-+unor+2022+&utm_content=Zapojte+zdarma+sve+zmestnance+do+vdelavaciho+pojektu+AMSP++CR
mailto:jana.vlckova@profima.cz
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Dovolujeme si Vás informovat o natočení čtyřicátého podcastu naší asociace, tentokrát na téma 

„Margareta Křížová je dáma, která nakazí své okolí svou energií a entuziasmem“. Podcast jsme 

nahráli v rámci projektu Podnikavá žena. 

 

Moderátorkou podcastu je Štěpánka Duffková, Business kouč a mentorka. Pozvání do podcastu 

AMSP ČR přijala Margareta Křížová, Vedoucí NEWTON Business Accelerator a byznys mentorka. 

 

Co se dozvíte v našem podcastu? 

• Návod na úspěšné podnikání a šťastný život? 

• Proč je Margareta užitečná v prodeji a nakupování firem, ale i rozjezdu nových firem? 

• Co dělá, když nikdo nekouká? 

• Proč její credo je It is better done than perfect? 

• A mnoho dalších rad a tipů od inspirativní podnikatelky Margarety Křížové 

 

 

 

 

 

 

 

 

#40 PODCAST AMSP ČR K PROJEKTU PODNIKAVÁ ŽENA:  

„MARGARETA KŘÍŽOVÁ JE DÁMA, KTERÁ NAKAZÍ SVÉ 

 OKOLÍ SVOU ENERGIÍ A ENTUZIASMEM“ 

    

PODCAST NALEZNETE ZDE 

https://amsp.cz/40-podcast-amsp-cr-k-projektu-podnikava-zena-margareta-krizova-je-dama-ktera-nakazi-sve-okoli-svou-energii-a-entuziasmem/
https://amsp.cz/40-podcast-amsp-cr-k-projektu-podnikava-zena-margareta-krizova-je-dama-ktera-nakazi-sve-okoli-svou-energii-a-entuziasmem/
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Rádi bychom Vás jménem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 

pozvali na nadcházející Setkání podnikavých žen v Praze, které se uskuteční  

v rámci projektu Podnikavá žena. 

 

Máte podnikatelský nápad, který byste chtěla rozvíjet, ale nevíte jak v této oblasti začít podnikat? Nebo jste 

již v tomto oboru začala podnikat a ve svém podnikání řešíte otázky, na které složitě hledáte odpověď? 

Chcete se vyhnout strastiplné cestě pokus – omyl?  

 

 

Téma: Podnikáte nebo toužíte podnikat v oblasti módy? 
 

KDY: středa 16. 2. 2022, od 9:00 h do 12:00 h 
 

KDE: prostory AMSP ČR, Sokolovská 100/94  

(Meteor Centre Office Park B), Praha 8 – Karlín 
 

 

Inspirujte se na dalším setkání Podnikavé ženy, tentokrát s Rehanou Ježkovou, která má již tuto cestu  

za sebou a svůj nápad, který vznikl při mateřské dovolené, proměnila v úspěšnou značku Angel Wings. Dnes 

Rehana provází módní tvůrkyně na jejich cestě ke svobodnému a úspěšnému podnikání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETKÁNÍ PODNIKAVÝCH ŽEN V PRAZE     

https://www.podnikavazena.cz/
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Program: 

• Sdílení cesty Rehany Ježkové, tipy do začátku i dalšího rozvoje podnikání v oblasti módy 

• Nejčastěji se opakující témata, na které módní tvůrkyně narážejí. 

• Osobní život, rodina a podnikání – jde to dohromady? 

• Sdílení vlastních zkušeností 
 

Symbolická cena (bez DPH): 

• 350 Kč pro členy AMSP ČR 

• 500 Kč pro nečleny 

 

Zvýhodněné vstupné platí pouze pro řádné a čestné členy AMSP ČR  

(více informací o členství ZDE), ne členy jednotlivých projektů. 

  

Pro účast na akci je nutné zakoupení vstupenky přes následující odkaz: 

 

 

 

  

Kontaktní osoba: 

Iveta Kocmanová | Event manažerka AMSP ČR a koordinátorka projektů  

e-mail: kocmanova@amsp.cz | tel.: +420 604 306 800 

Sokolovská 100/94, METEOR Centre Office Park B 

www.amsp.cz 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
  

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

VSTUPENKA ZDE 

http://q15000445.amsp.cz/newsletter/deb430936f77e6a035efa5644a5dd078f3df2f3640d2c9bb8c8ec5996d126fe8/
https://www.amsp.cz/
mailto:amsp@amsp.cz
http://www.amsp.cz/
https://eshop.amsp.cz/setkani-podnikavych-zen-v-praze-16--2--2022/
https://eshop.amsp.cz/setkani-podnikavych-zen-v-praze-16--2--2022/

