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Milí čtenáři,
asi jste si už zvykli, že se na nás s novým rokem 

doslova valí spousta změn, nemám pravdu? Abyste 
se jimi nemuseli prodírat sami, zpracovali jsme opět 
komplexní přehled novinek v účtu a daních. Věříme, že 
vám tím odlehčíme od břemene, které s každým novým 
rokem pořádně zatěžkává naše bedra a někdy prověřuje 
i naši trpělivost.

Kromě nezbytného vzdělávání pro vás máme i malé 
překvapení. Nakupujete rádi? Baví vás chodit na trhy 
a užíváte si té správné nákupní atmosféry? Pokud ano, 
můžete se těšit na náš nový projekt, který je těsně před 
spuštěním. Připravujeme UOL Market, tedy obchodní 
platformu, kde si můžete výhodně nakoupit či poptat, 
co právě potřebujete nebo sami nabízíte. Jak tato 
myšlenka vznikla? Jelikož už máme téměř čtyři tisícovky 
důvěryhodných klientů, kteří by rádi nabídli své služby 
ostatním, řekli jsme si, že jim poskytneme prostor, kde 
budou moct svoje služby inzerovat. Samozřejmě ve 
spojení s výhodami pro naše další klienty. Ať už to bude 
lepší cena, nebo extra servis. Touto a dalšími aktivitami 
se snažíme pomoct překlenout aktuálně složité období.

Přejeme vám lehký a pozitivně naladěný start do 
nového roku. Těšíme se na osobní setkávání a vzájemnou 
podporu. Bez toho všeho bychom byli o mnoho chudší.

Jana Jáčová,  
ředitelka UOL
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Držte si daňové 
klobouky! Jedem

Daňové novinky

S novým rokem přichází mnoho změn v daních a účetnictví.  
Přinášíme vám tradičně aktuální přehled, o který se můžete opřít. 

Mrkněte, jakou nám rok 2023 nachystal bohatou nadílku.

■ Schválen nový limit 
pro DPH! Jestli jste milion 
překročili v listopadu nebo 
prosinci, registrovat se už 
nemusíte.

■ OSVČ, nastavte si nové 
platby. Zdravotní v nové výši 
(2 722 Kč pro hlavní činnost) 
platíte už za leden. Vyšší 
sociální (2 944 Kč) budete 
platit až po podání přehledů.

■ Pozor na částky, 
které se počítají podle 
průměrné a minimální 
mzdy. Od ledna se mění 
například rozhodná částka 
pro účast na sociálním 
(4 000 Kč) nebo hrubá 
mzda, od které platíte 23% 
daň (161 296 Kč měsíčně).

■ Nestihli jste se odhlásit 
od DPH? Pořád máte šanci. 
Odhlásit se můžete, pokud 
máte obrat pod 2 miliony Kč 
a jste plátci minimálně rok.

■ Stát vám brzy zřídí 
datovku. Podnikatelům, 
kteří ji ještě nemají, přijdou 
přihlašovací údaje poštou mezi 
lednem a březnem.

■ Přispěli jste loni na 
Ukrajinu? Nezapomeňte si 
dary odečíst z daní. Novela 
2022 povolila uplatnění darů 
pro ukrajinské organizace, 
firmy i občany.

■ Blíží se sleva na 
sociálním. Slevu 5 % 
uplatníte u zkrácených úvazků 
už od února. Oznámíte ji 
speciálním formulářem. 
Stát povede evidenci, aby 
u jednoho zaměstnance 
neuplatnili slevu dva 
zaměstnavatelé. Vznikne 
nový formulář, který podáte 
datovkou na ČSSZ.

■ Změny v důchodech 
dorazily do Senátu. 
Projednává se například 
snížení důchodu pro bývalé 
komunisty nebo dřívější důchod 
pro záchranáře.

■ On-line platformy od ledna 
hlásí tržby svých prodejců. 
Se začátkem roku nabývá 
účinnosti zákon, který jim 
ukládá povinnost oznamovat 
prodeje na platformě.

■ Poslední tečka za EET.  
EET bylo definitivně zrušeno. 

■ Máte účet u Equa 
bank? Banka teď patří pod 
Raiffeisenbank. Finanční správa 
upozorňuje, že plátci DPH musí 
nahlásit případnou změnu čísla 
účtu.

■ Volá vám finanční úřad? 
Zpozorněte. Podvodníci 
zneužili číslo FÚ Praha a loudili 
z lidí citlivé informace.

■ Kvůli daru nemusíte 
podávat přiznání. 
Zaměstnancům, kteří přispěli 
přes ukrajinské velvyslanectví, 
stačí roční zúčtování daně od 
zaměstnavatele.

■ Nový limit také pro 
zaměstnance. Přiznání 
nebudou muset podávat, pokud 
si mimo zaměstnání vydělají do 
20 tisíc Kč. Pozor, za rok 2022 
je to stále 6 tisíc Kč.

■ Místo občanky mobil, 
důchody on-line. Brzy bude 
možné prokázat věk pomocí 
bankovní identity a zažádat s ní 
o důchod on-line.

■ Chystá se eDokladovka. 
Pomocí nové digitální peněženky 
se prokážete po celé EU. Na 
přelomu let 2023 a 2024 by 
mohla obsahovat 
občanku a řidičák.

■ Další Češi nemusí podávat 
přiznání. Nově nebudou muset 
podávat přiznání lidé s ročními 
příjmy do 50 tisíc Kč (aktuálně 
je to 15 tisíc Kč).

■ Stále platí vyšší limit pro 
dary. Za rok 2022 můžete 
uplatnit dary až do 30 % 
základu daně.

■ Zvýšení limitu pro 
příležitostné příjmy neprošlo. 
Dál platí 30 tisíc Kč.

■ Změny v kontrolním 
hlášení. Pokud vás například 
úřad vyzve k odstranění 
pochybností, máte na reakci 
17 dní od dodání do datovky.

■ Mimořádné odpisy 
pokračují. Daňový balíček je 
prodlužuje na majetek pořízený 
v letech 2022 a 2023.

■ Pracujete při důchodu? 
Nově se vám důchod 
nebude zvyšovat. Místo toho 
dostanete slevu na sociálním. 
To navrhuje Ministerstvo práce 
a sociálních věcí.

■ Prezident podepsal 
zastropování cen energií. 
Bude platit od ledna pro 
domácnosti i firmy.

■ Můžete být jednatelem? 
Ministerstvo spravedlnosti 
navrhuje upravit požadavky 
bezúhonnosti pro jednatele 
a členy představenstev. Také 
chce zřídit evidenci lidí, kteří 
jimi být nesmí.

■ Založte si firmu on-line.  
Nově půjde s. r. o. založit 
zcela elektronicky. 
Vzniknou oficiální vzorové 

společenské smlouvy. 
Novelu schválila 
Poslanecká sněmovna.

■ On-line vložíte i údaje 
do obchodního rejstříku 

a dokumenty do sbírky listin.

■ Vyšší cestovní náhrady, nižší náhrady za benzín.

 Největší změnu pocítí řidiči osobních automobilů, u nichž bude sazba 
základní náhrady za 1 km jízdy zvýšena na 5,20 Kč/km (v roce 2022 
byla sazba 4,70 Kč/km). Tuzemské stravné pro časové pásmo od 
5 do 12 hodin bude pro nepodnikatelskou sféru stanoveno 
v rozmezí 129 až 153 Kč.

 Horní hranici 153 Kč odpovídá „daňově optimální“ 
stravenka ve výši 194,73 Kč.

 Maximální částka peněžního stravovacího paušálu, 
který je pro zaměstnance osvobozen od daně, bude od 
1. ledna 2023 činit 107,10 Kč.
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Co je u nás nového

Zprávám z UOL 
neunikneš
Máme mnoho nápadů, jak vám být co nejblíže a zároveň si 
pomoct a podporovat se. Těšíme se z nich a z vaší důvěry, 
která s každým novým klientem narůstá a posiluje nás. 
UOL Akademie, UOL Market, nový web, UOL Klub – to 
vše nabízíme a zdaleka nejsme u konce s dechem.

Škatulata, hejbejte se
V prosinci minulého roku jsme přestěhovali 
dvě z našich poboček. Pobočku v Liberci 
najdete na nové adrese: nám.  
Sokolovské 310/3, 460 01 Liberec. 
A ve Varech nás nově najdete na adrese: 
Pod Tvrzí 331/2, 360 01 Karlovy Vary. 

Naši pobočku ve Znojmě už nepřehlédnete.

V lednu odstartovala nová pobočka 
v Havlíčkově Brodě a od února 
obsadíme Prostějov.

UOL Akademie: 
Učte se účetnictví 
zábavně
Na přelomu února a března 
zpřístupníme exkluzivní obsah  
v UOL Akademii.

Vydejte se s námi na poutavou 
cestu do světa účetnictví.

V Akademii najdete veškerý náš 
vzdělávací obsah – 150 videokurzů, 
e-booky, podcasty, komiksy, daňový 
kalendář, účetní pexesa… Prostě 
vše, na co si vzpomenete.

Když se zaregistrujete, dostanete 
se do fóra, kde můžete položit 
jakoukoli účetní nebo daňovou 
otázku a my vám na ni zdarma 
odpovíme. Navíc se můžete podívat 
na ukázky kurzů, které vás v tomto 
roce čekají v prémiové verzi.

Nezapomeňte nám dát vědět, 
jak jste spokojení s novou 
UOL Akademií.

www.uolakademie.cz

Účetní videoseriály UOL
Účetnictví není otrava, ale zábava. Proto 
natáčíme hned několik videoseriálů s účetní 
tematikou, které vás nejen obohatí, ale také 
pobaví. A nyní je najdete všechny hezky 
pohromadě na webu UOL Akademie.

Pusťte si třeba záznamy našich webinářů, 
nejnovější díly Talkshow s Janou, vzdělávací 
pořady ze série UOL Akademie nebo naše 
hlavní účetní a daňové zprávy.

www.youtube.com/@uolucetnictvi

Jsme vám  na očíchNaše billboardová kampaň podzim–zima 2022/2023 je tipová. Co na ni říkáte?
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Vánoční besídka
V roce 2004 jsme měli v UOL první 
besídku. Byli jsme tehdy čtyři, 
a protože jsme si chtěli zahrát 
bowling, museli jsme vzít do party 
ještě dva cizí lidi. Postupem času se 
počet účastníků pořád zvyšoval a nyní 
na besídku dorazilo přes 90 lidí. To už 
je tedy pořádný bowling! 

Pět desítek lidí přijelo z dalekých 
končin, těm jsme zajistili ubytování. 
Mám skvělý pocit z toho, že je 
o besídku takový zájem a že jsou lidé 
ochotni dojet až z Ostravy. 

Parádně jsme si to užili. Nechybělo 
skvělé jídlo, fotokoutek, karikaturista, 
večerní diskotéka a nakonec přišel 
i kouzelník. Tak zase příště, přátelé. 
To už nás bude na besídce přes 100!

Kniha Neplaťte daně 
zbytečně III je v prodeji
Naše třetí cesta podnikáním právě začíná! S kolegy účetními a daňaři 
jsme připravili další díl oblíbené knihy Neplaťte daně zbytečně.

Dozvíte se:

■ jak ve firmě začít řídit finance; 
■ k čemu je a jak funguje DIS+ a datová schránka; 
■ jak zaměstnat svého prvního zaměstnance; 
■ co je to obchodní závod a jak je to s jeho prodejem; 
■ jak se účtuje o ochranných známkách a licencích 
■ a spoustu dalšího. 

Připravili jsme pro vás také výhodné balení. Celou trilogii „Neplaťte 
daně zbytečně“ můžete nyní v našem e-shopu koupit za 888 Kč. 
Získáte navíc i dopravu zdarma.

Kupujte tady: shop.uol.cz

UOL Market: 
Tržiště nejen 

pro naše 
klienty

Připravujeme UOL Market. 
Už bylo zkrátka na čase. 
Tuto obchodní platformu 

chceme spustit v průběhu 
února. Máme čtyři tisícovky 
klientů a neustále nás někdo 

žádá, zda bychom mohli 
jeho služby nabídnout našim 

klientům.

I když bychom moc rádi 
vyhověli, prostě to nejde. 
Nemůžeme naše klienty 
spamovat. Proto jsme se 
rozhodli, že vybudujeme 

tržiště.

Chceme našim zákazníkům 
pomoct a vytvořit prostor, 
kde budou mít možnost 
svoje služby inzerovat. 

A zároveň nabídnout nějakou 
tu speciální výhodu našim 
dalším klientům. Ať už to 

bude lepší cena, nebo extra 
servis. 

Pro klienty bude služba 
zcela zdarma. Časem dáme 
možnost nabídnout zajímavé 

služby našim zákazníkům 
i třetím stranám. Zde bude 

přístup zpoplatněn.

Portál právě budujeme, 
takže pokud vás to zaujalo, 
podněty a náměty rozhodně 
vítáme. Čeká nás nelehká 

doba, tak si pojďme pomoct.



Daň z nemovitosti
Máte nemovitost nebo nákup plánujete? 
Pak je tento e-book pro vás. Termín pro 
podání přiznání a placení daně. 
Kdy musíte přiznání podat? 
Kam se podává?
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Co je u nás nového

Z té druhé strany
My účetní často píšeme o tom, co dlužíte 
státu. O daních, poplatcích, pokutách. Pojďme 
to pro jednou vzít z té druhé strany. V tomto 
e-booku si povíme, na co máte od státu nárok 
vy. Projdeme spolu důležité dávky, jejich 
podmínky a vše, co o nich potřebujete vědět.

Prosvištíme: 
■ důchody, 
■ dávky pro rodiče, 
■ nemocenské a ošetřovné, 
■ dávky pro nezaměstnané, 
■ pomoc v hmotné nouzi, 
■ dávky pro osoby se zdravotním postižením, 
■ příspěvky pro pěstouny a děti 
v pěstounské péči. 

E-book připravili účetní a daňoví specialisté 
z UOL. Když vás při čtení napadne jakákoli 
otázka, ozvěte se nám.

Ochranné známky 
a licence
Máte ochrannou známku? Ať už odpovíte 
ano, nebo ne, tento e-book je pro vás. 
Spojili jsme síly s MACEK.LEGAL a podívali 
jsme se na zoubek ochranným známkám. 
Pojďte se s námi naučit:

■ k čemu je vlastně ochranná známka dobrá; 
■ jak ji můžete poskytnout někomu dalšímu; 
■ jak se chová v účetnictví 
■ a jak danit příjmy z licencí. 

UOL Klub
Poslední setkání UOL Klubu v roce 2022 je za námi. 
A bylo to perfektní. Obzvlášť jídlo a pan Kovanda. 
První letošní setkání proběhlo v druhé polovině 
ledna. O přednášku se postaral pan Ivo Toman, poté 
opět následovaly diskusní skupiny.

Teď se ale podívejte, jak jsme si to užili 
v předvánočním UOL Klubu.

O klubu se dozvíte víc na stránce www.uolklub.cz.

Tento a všechny naše další 
e-booky najdete nově ke 
stažení na webu UOL.

Nový web UOL je na světě
Hurá! A je konečně venku – nový web UOL. Teď už 
najdete všechny naše e-booky a vzdělávací videa na 
jednom místě. A taky získáte jasnou představu, jak 
funguje naše služba a co všechno je v ceně. 
 
Podívejte se na náš nový web a napište nám, jak se vám 
líbí. Budeme moc rádi za všechny postřehy a komentáře.

www.uol.cz
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Daň z nemovitosti

Vlastníte 
nemovitost? 
Zpozorněte

Daň se skládá ze dvou samostatných daní, 
které ale přiznáváte a platíte najednou:

1. daň z pozemků,
2. daň ze staveb.

Na rozdíl od většiny daní se daň z nemovitých 
věcí přiznává vždy dopředu na daný rok, a to 
podle stavu k 1. lednu daného roku.

Přiznání k dani
Existuje několik typů přiznání, která můžete 

podat.
1) Řádné přiznání

Základní typ. Je to první přiznání, které 
podáváte na daný rok, i kdybyste ho podali 
pozdě. Vyplníte v něm všechny nemovitosti pro 
daný kraj.
2) Dílčí přiznání

Alternativa k řádnému přiznání. Použijete ho, 
pokud podáváte první přiznání v daném roce, ale 
část nemovitostí už jste vlastnili dřív. Vyplňujete 
jen změny.
3) Dodatečné přiznání

Oprava řádného přiznání po termínu jeho 
podání. Vyplňujete všechny nemovitosti.
4) Dodatečné zkrácené přiznání

Alternativa k dodatečnému přiznání. 
Vyplňujete jen změny.
5) Opravné přiznání

Oprava některého z výše uvedených přiznání. 
Podáváte v termínu pro podání řádného přiznání.

Přiznání k dani z nemovitostí podáváte 
jen tehdy, když u vás došlo ke změně. Pokud 
jste například před 10 lety koupili dům, 
podali přiznání a od té doby jste nenabyli 
žádnou novou nemovitost, přiznání podávat 
nemusíte.

Jakému finančnímu 
úřadu přiznání podat

Přiznání podáváte úřadu podle adresy 
nemovitosti, ne vaší adresy. Podávejte vždy 
za kraj, kde nemovitost stojí. Máte několik 
nemovitostí v jednom kraji? Pak vyplňte jen jedno 
daňové přiznání. Pokud vlastníte nemovitosti ve 
více krajích, podáváte za každý kraj zvlášť. 

Kdo daň z nemovitých 
věcí platí

Poplatníkem daně je v naprosté většině 
vlastník. Ale neplatí to vždy. U pozemků 
zatížených právem stavby platí daň stavebník, 
v některých případech ji platí uživatel, nájemce 
nebo pachtýř.

Co je to pacht
Pacht je podobný vztah jako nájem, ale 

s jedním rozdílem. Pachtýř může nemovitost 
nejen užívat, může z ní mít i výnos. Pachtuje se 
typicky zemědělská půda.

Pachtýř ji může obdělávat a prodávat plodiny, 
které vypěstuje.

A co když je více majitelů 
jedné nemovitosti

Pak máte dvě možnosti:
1. Daň přizná a zaplatí jen jeden spoluvlastník 

za všechny.
2. Daň přizná každý za svůj podíl.

Pokud některý ze spoluvlastníků podá 
přiznání do konce ledna jen za svůj podíl, musí 
to udělat všichni spoluvlastníci.

V roce 2022 koupil Josef 3 byty: v Hradci 
Králové, Pardubicích a ve Vrchlabí. Vlastní 
ještě byt v Praze a chatu v Jičíně. Přiznání 
bude v lednu 2023 podávat dvě – v Krá-
lovéhradeckém a Pardubickém kraji. Za 
Prahu podávat přiznání nemusí, finanční 
úřad mu daň vyměří podle dřívějšího 
přiznání. Za Královéhradecký kraj podá 
přiznání buď řádné, kde uvede všechny tři 
nemovitosti, nebo dílčí, kam uvede pouze 
nově pořízené nemovitosti.

Příklad:

V roce 2022 zdědili Petr, Pavel a Karel 
každý část domu. Zapomněli se ale 
domluvit, jak podají přiznání. Petr podal 
25. ledna 2023 přiznání za celý dům. 
Pavel podal přiznání jen za svůj podíl 
28. ledna 2023. V tomto případě se musí 
daň vyměřit každému jen ve výši jeho 
podílu. Petr a Karel podají dodatečné 
přiznání jen na svůj podíl.

Příklad:

Nezapomeňte do 31. 5. 2023 uhradit daň z nemovitosti. 
Daň z nemovitých věcí patří mezi majetkové daně. Platit 
ji musíte, už když nemovitost vlastníte. Nezáleží na tom, 
jestli s ní nějak nakládáte.
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Martin a David bydlí v jednom pražském 
domě, každý v ateliéru o ploše 30 m². 
David ho má pronajatý od firmy A-B real, 
s. r. o., Martin je vlastníkem. Daň za 
Martinův ateliér je 370 Kč, za ateliér firmy 
A-B real 1 110 Kč. Proč se daň liší? Pro-
tože ateliér není byt. Ateliér ve vlastnictví 
firmy A-B real se tedy považuje za nemo-
vitost k podnikání.

Příklad:
Sousedé Vladimír a Jiří vlastní své domy 
již několik let. Vladimír provedl v roce 
2022 rekonstrukci, v rámci níž zařídil nové 
odpady a předělal koupelnu. Jiří chce 
ke svému domu udělat přístavbu. Zatím 
nezačal, ale v roce 2022 získal stavební 
povolení na rozšíření stavby o 30 m². 
V lednu 2023 Vladimír přiznání podávat 
nemusí, Jiří ano.

Příklad:

V jednom domě v Praze je byt a kancelář, 
oboje o ploše 50 m². Daň za kancelář je 
1 830 Kč, daň za byt je 610 Kč. Za stejně 
velký byt v jiné části Prahy zaplatíte daň 
1 220 Kč, naopak v Milovicích je daň za 
takový byt 244 Kč. V malých obcích to 
může být ještě méně.

Příklad:

Kolik 
zaplatíte

Výše daně se 
v každé obci liší. 
Obec, ve které máte 
nemovitost, může 
daň upravovat pomocí 
koeficientů. Základní sazby 
daně podle typů nemovitostí uvádí zákon. Obec 
si může v určitém rozsahu volit koeficient. 
Z toho důvodu je velmi těžké určit výši daně 
bez všech informací. Dvě zdánlivě stejné 
nemovitosti můžou mít úplně jinou daň. Ale 
nebojte, jestli platíte jen za svůj dům, nečeká 
vás žádná „pálka“. U běžných nemovitostí 
k bydlení se částka obvykle pohybuje v rozmezí 
několika set, maximálně několika tisíc korun. 
Na statisícové částky se daň může vyšplhat 
u rozsáhlých podnikatelských komplexů.

Ne za všechny nemovitosti se daň platí. 
Předmětem daně nejsou například některé druhy 
lesů a většina vodních ploch (mimo rybníků, které 
slouží k intenzivnímu chovu ryb). Existuje řada 
dalších důvodů k osvobození, které mají většinou 
tu podmínku, že nemovitost neslouží k podnikání, 
nájmu ani pachtu.

Osvobozeny jsou:
• všechny nemovitosti patřící České republice 

a pozemky obce nebo kraje, kde se tyto 
nemovitosti nacházejí,

• církevní nemovitosti,
• nemovitosti sloužící neziskovým organizacím,
• školy,
• muzea,
• knihovny,
• zdravotnická a sociální zařízení,
• nemovitosti sloužící čističkám vod,
• nemovitosti sloužící ke sběru odpadů,
• nemovitosti sloužící některým elektrárnám,
• některé chráněné oblasti,
• pozemky komunikací
• a řada jiných.

Nemovitost v obchod-
ním majetku a daň

Nemovitosti v obchodním majetku vždy 
vykazujete jako nemovitosti k podnikání. Výjimku 
mají pouze byty, stavby k bydlení a garáže, pokud 
je nepoužíváte k podnikání. Kdyby si vaše firma 
zřídila kancelář v bytě (a tedy používala byt 
k podnikání), danili byste byt jako nemovitost 
k podnikání.

Co je dobré vědět
Někdy dochází ke sporu ve výkladu, co znamená 

užití k podnikání.

Kdy zaplatit
Daň platíte každý rok do konce května. 

Pokud je vyšší než 5 000 Kč, uhradíte ji ve dvou 
stejných splátkách. Jednu do konce května, 
druhou do konce listopadu. Platíte vždy za ty 
nemovitosti, které vlastníte k 1. lednu daného 
roku. Rozhodující jsou právní účinky vkladu do 
katastru. Ke změnám během roku se nepřihlíží. 
To znamená, že když během roku 2022 koupíte 
dům, daň za něj zaplatíte až v roce 2023, a to do 
konce května.

Kdo nemovitost ve stejném roce koupí i prodá, 
neplatí daň vůbec. Pozor, splatnost daně je sice až 
v květnu, ale přiznání musíte podat už do 31. ledna. 
Přiznání nepodáváte každoročně, ale jen tehdy, 
pokud proběhla změna. Pokud jste například koupi-
li nebo zdědili nemovitost, změny přiznáte jednou 
a v dalších letech vám finanční úřad vyměří daň 
podle údajů z předchozích období. Finanční úřad 
zpravidla posílá složenky s údaji k platbě, není to 
však jeho povinnost. Údaje k dani z nemovitostí si 
můžete nechat zasílat i e-mailem nebo je najdete 
v datové schránce.

V lednu 2023 musíte přiznání po-
dat, pokud jste v roce 2022:

• koupili, zdědili nebo dostali novou nemovitost,
• darovali nebo prodali nemovitost a zároveň 

vlastníte ve stejném kraji další nemovitost,
• provedli změny na své nemovitosti. Obvykle 

jde o stavební povolení, zahájení výstavby, 
kolaudaci stavby apod.,

• provedli změnu ve způsobu užití nemovitosti,
• danou nemovitost začali používat k podnikání 

nebo jste ji pronajali podnikateli (a tato skuteč-
nost je platná i k 1. lednu 2023)

• a v některých dalších případech.

Naopak jen proto, že se změnily koeficienty, ze 
kterých se daň vypočítává, přiznání podávat nemu-
síte. Stačí změnit výši platby.

Co je dobré vědět
Změny v rámci spoluvlastnictví přiznáváte jen 

v případě, kdy osoba, která přiznávala daň dosud, 
už žádný podíl na nemovitosti nevlastní.

A
ut

o
r:

 O
nd

ře
j Š

tě
d

rý



Jak se „pojistit“ 
proti nečekaným 
překvapením
Přechod na vedlejší činnost

Pokud si stále chcete nechat 
živnostenské oprávnění, ale zároveň 
máte pracovní poměr, svou živnost 
musíte uvést jako vedlejší. Vedlejší 
činnost také nejčastěji vznikne, 
pokud máte nárok na invalidní 
důchod, starobní důchod nebo 
rodičovský příspěvek.

Nejpozději do osmi pracovních 
dnů se tato skutečnost musí ohlásit 
zdravotní pojišťovně a České správě 
sociálního zabezpečení (ČSSZ), 
jinak hrozí sankce z neoznámení. 
Při vedlejší činnosti a zaměstnání 
není povinnost platit zálohy, 
je ale potřeba počítat s tím, že 
následující rok budete muset podat 
přehledy, a je tedy možné, že nějaký 
nedoplatek budete muset uhradit.

Pokud vedlejší činnost vznikla 
na základě podmínky, kdy za vás 
zdravotní pojištění hradí stát, 
první rok zálohy neplatíte. Při 
vyhotovení přehledů se ale stanoví 
záloha, která již bude muset být 
hrazena od druhého roku podnikání.

U sociálního pojištění je zase 
stěžejní váš příjem. Pokud je 
příjem nižší než 93 387 Kč, 
nevznikne povinnost sociální 
pojištění hradit. Pokud bude ale 
příjem vyšší než tato částka, po 
podání přehledů se určí nedoplatek 
a nová výše zálohy.

Přerušení živnosti
Je tady možnost přestat pouze 

vykonávat ekonomickou činnost, tak 
se ale nezbavíte povinnosti hradit 
zálohy na sociálním a zdravotním 
pojištění. Této povinnosti se 
můžete zbavit přerušením živnosti. 
Přerušení živnosti se může ohlásit 
na živnostenském úřadu, který by 
tuto skutečnost rovnou oznámil 
i u zdravotní pojišťovny a ČSSZ.

Pozastavení živnosti můžete 
učinit i on-line formou, což vám ale 
neumožní nahlásit změnu na více 
institucích. Změnu byste pak museli 
ohlásit sami každé instituci zvlášť. 
Přerušení živnosti není nijak časově 
omezené a přerušenou živnost je 
možné kdykoli zase obnovit.

Zrušení živnosti
Pokud víte, že se k živnosti již 

opravdu vracet nebudete, živnost 

můžete i zrušit. Zrušení živnosti 
se musí ohlásit na živnostenském 
úřadu. Živnost se tak zruší ke dni 
doručení žádosti o zrušení. Je 
potřeba myslet na to, že pokud 
byste se chtěli k živnostenskému 
oprávnění vrátit, je nutné živnost 
znovu založit a s tím jsou spojené 
i stejné poplatky.

Ještě nemáte 
datovou 
schránku?
Výhody datové schránky

Datová schránka má 
spoustu výhod. Abyste předešli 
problémům, je dobré ji pravidelně 
kontrolovat:
• Při komunikaci se státními 

institucemi (finanční úřad, ČSSZ 
atd.) se za komunikaci nic neplatí.

• Ihned po odeslání datové zprávy 
se může stáhnout doručenka, 
při doručování tedy nevznikají 
časové prodlevy.

• Došlá korespondence je na 
jednom místě. Došlé písemnosti 
jsou doručeny okamžikem 
přihlášení do datové schránky. 
Případně desátým dnem od přijetí 
zprávy.

• Datová schránka je jednoduchá 
a přehledná.

• S datovou schránkou se stačí 
pouze přihlásit, vyplnit adresáta, 
předmět, přílohy a zprávu odeslat.

Datová schránka dokáže ušetřit 
i několik hodin času. Například 
u přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob bylo bez datové schránky 
nutné přiznání vytisknout, podepsat 
a osobně zanést na finanční 
úřad nebo na poštu. A nesmíme 
zapomínat ani na odesílání přehledů 
o příjmech pro zdravotní pojišťovnu 
a okresní správu sociálního 
zabezpečení. To už je cesta na tři 
různé instituce.

Datová schránka je tedy užitečný 
nástroj, který šetří spoustu práce 
a času.
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OSVČ

Jaké změny 
přináší rok 2023 
pro OSVČ
Každý den nás může potkat spousta nenadálých 
situací, které mohou ovlivnit naše osobní 
i pracovní životy. Co když jste OSVČ a nějaký 
nečekaný zvrat se začne týkat i vás? Jaké jsou 
možnosti změn u živnostenského oprávnění? 
Od ledna 2023 stát automaticky vytváří datové 
schránky pro podnikající subjekty, které ji ještě 
nepoužívají. Jaké jsou její výhody? A poslední 
článek nenechá některé podnikatele v klidu spát. 
Jak z daňové kontroly vyjít co nejlépe? To vše 
přehledně na jednom místě.

A
ut

o
r:

 A
nd

re
a 

Ž
iž

ko
vá



11

Zaměstnanec: Klára Nováková Útvar: Typ PP: HPP
08/2022

Zaměstnavatel: Dobrá společnost, s.r.o. ZP: 111 Evid. číslo: 10

Fond pracovní doby: Odpracované dny: 23 Průměr
PPÚ:

222,85

Dovolená
nárok:
200

Dovolená
čerpaná:

56

Dovolená
zůstatek:

144
184/23 Odpracované hodiny: 184

Základní mzda: 37 000

Osobní ohodnocení: 1 000 Hrubá mzda: 40 000

Mimořádná odměna: 2 000 Nákladová mzda zaměstnance: 53 520

Sociální poj. fi rmy: 9 920 Záloha na daň: 6 000 Čistá mzda: 33 437

Zdravotní poj. fi rmy: 3 600 Sleva na poplatníka: 2 570 Srážky: 0

Sociální poj. zam.: 2 600 Ostatní slevy: (1 dítě) 1 267
K výplatě na účet: 33 437 Kč

Zdravotní poj. zam.: 1 800 Daň po slevě: 2 163

Noční můra 
každého 
podnikatele
Odstranění pochybností

Pokud správce daně pojme 
podezření, může se s vámi spojit 
i jinak než hned kontrolou. Může 
vám zavolat nebo napsat e-mail, 
kde bude žádat o vyřešení 
určitých nejasností. Pokud ale 
nebudete spolupracovat nebo 
dostatečně nedoložíte podklady, 
přijde vám do datové schránky 
postup k odstranění pochybností 
s určenou lhůtou, do kdy byste 
měli reagovat. Pokud se ani 
v tomto kroku nepodaří nejasnosti 
doložit, přijde na řadu daňová 
kontrola.

Požadavek 
o prodloužení lhůty

Daňová kontrola je komplexní 
prověření daňových povinností. 
Jedna daňová kontrola může 
kontrolovat pouze jednu daň 
v jednom období, může ale 
probíhat více daňových kontrol 
najednou. Do datové schránky vám 
dorazí oznámení o zahájení daňové 
kontroly, které obsahuje datum, do 
kdy se musí reagovat, a rozsah 
kontroly.

Doporučujeme při obdržení 
oznámení o zahájení kontroly 
požádat o prodloužení lhůty.

Pokud zvládnete podklady do 
konce lhůty zaslat, správce doklady 
prověří. Pokud budou stále nějaké 
informace chybět, může přijít 
výzva k prokázání skutečností. 
V této výzvě je výčet dokladů, 
které ještě doloženy nebyly, a lhůta, 
do které máte podklady doložit.

V momentě, kdy jsou body 
výzvy splněny, má finanční úřad 
prostor na výsledek kontrolního 
zjištění, ke kterému máte čas 
se vyjádřit. Pokud výsledek 
kontrolního zjištění nerozporujete, 
přijde vyjádření do datové schránky 
v podobě tzv. plaťáku neboli 
platebního výměru, ke kterému 
se můžete v případě nesouhlasu do 
30 dnů odvolat.

Zaostřeno




