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ÚVODNÍ SLOVO

Krásný den, milé kolegyně, vážení kolegové,

řada skutečností v mém životě je „MIMO MŮJ PLÁN“. 
Je toho opravdu hodně.
Mimo můj plán bydlím v rodných Bohuňovicích, mimo můj plán je tam sídlo naší firmy, mimo můj plán jsem potkala osudové muže 
svého života, mimo můj plán se narodil můj syn Jiřík. A mohla bych pokračovat rozsáhlým výčtem dál.
Protože mám tuto životní zkušenost, jsem velmi ostražitá, když mi do cesty přichází něco zjevně „MIMO MŮJ PLÁN“. Tuším, že to 
není náhoda a že v tom může být skryto více.
Takto neplánovaně mi přišlo před deseti lety TARANI – ajurvedská cesta k napojení na sebe a cesta ke zdraví. Dalo by se říct 
náhoda…
To se dá ještě pochopit, zdraví je priorita, umět se postarat o sebe a druhé bez léků je výhra. 
Když mi ale do spojení daní a účta, poté, co jsem žila Tarani a začala jej sdílet s mojí účetní a daňovou komunitou, přišla před rokem 
Mary Kay, byla jsem opravdu v rozpacích.
Co to je?
Ano, mám ráda péči o sebe, ale sdílení s dalšími oblast kosmetiky? To nemůže být moje cesta. Jaký to má smysl?
Logické argumenty se tlačily do mého vědomí…
Jestli dnes chápu?
Možná ano, možná ne…
Že by svět účetních potřeboval kromě odbornosti a světa zdraví ještě péči o krásu ode mne?
To že je moje poslání?
A co ještě přijde?
Čertíci v hlavě se ozývali a bušili na poplach.
Dnes je to rok a já jedu na Výroční konferenci Mary Kay, která se koná v nádherném secesním Obecním domě v Praze.
Co mne opravdu nadchlo? Filozofie této společnosti a samotné paní Mary Kay Ash.
Je mi blízká. Svět oceňování, dávání pozornosti a důležitosti druhým, výzvy, radost, ocenění… A taky úžasná dekorativní kosmetika, 
nejen…
A co je milé? Když nasadíte naše obvyklé tempo, začnete být vidět. Účetní jsou pracovité včelky.
Takže si dnes jedu pro prvního „čmeláčka“ a ocenění z „Cyklovýzvy“.
Víte, že čmelák by podle svojí fyziologie neměl vůbec létat? Neví to, a tak si v klidu létá…
Jaké to bude? Vím, že krásné a velkolepé.
S respektem ke všemu, co ještě do mého života vstoupí a ke všemu, co z mého života odejde…

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a   Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23 
zkušební komisařka KDP ČR ®
členka Výkonného výboru KA ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

www.pevacoukova.cz
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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE
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Bible, Tob 4,15
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Zrušená pokuta pro zaměstnavatele: Není přestupkem, pokud si zaměst-
navatel se zaměstnancem dohodne splatnost mzdy za práci přesčas až za 
měsíc, v němž zaměstnanec čerpá náhradní volno za práci přesčas

Nejvyšší správní soud rozsudkem potvrdil zrušení pokuty, kterou zaměstnavateli uložily orgány inspekce práce za to, že svým 
zaměstnancům vyplácel mzdu za práci přesčas až za měsíc, v němž za přesčasovou práci čerpali náhradní volno, nikoli již za 
měsíc, v němž přesčasovou práci odvedli. Tiskovou zprávu a rozsudek naleznete v příloze aktuality.

Vláda schválila dřívější odchod záchranářů do důchodu
Kabinet schválil návrh zákona, který snižuje důchodový věk zdravotnickým záchranářům. Úprava má začít platit od 1. ledna 
2023. Obecné řešení snižování důchodového věku u tzv. náročných profesí bude součástí komplexních změn, které by měly 
být předloženy již příští rok. Další úprava týkající se zkrácení potřebné doby důchodového pojištění na 25 let prozatím na 
vládě schválena nebyla a kabinet se k předloze vrátí po další diskusi. Podrobnosti najdete v tiskové zprávě v příloze aktuality.

Zpr@vodaj ČSSZ: Co je dobré vědět o dočasné pracovní neschopnosti
Zpr@vodaj ČSSZ se v měsíci září věnuje pracovní neschopnosti a vysvětluje, co je dobré vědět o pojištění, eNeschopence, 
nemocenském, jak to chodí u lékaře nebo v zaměstnání. O tom všem si můžete přečíst v příloze aktuality.

Výdaje na stravování zaměstnanců při pracovní cestě a cestě mimo 
pravidelné pracoviště z hlediska jejich daňové uznatelnosti

Nedílnou součástí podnikání je i výkon činnosti zaměstnanců na pracovní cestě anebo cestě mimo jejich pravidelné 
pracoviště. Cílem článku v příloze aktuality je seznámit jeho čtenáře se závěry z jednání Koordinačního výboru s Komorou 
daňových poradců ČR ze dne 22. 6. 2022 na výše uvedené téma, neboť zákonné předpisy nedávají na související otázky 
jednoznačné odpovědi.

Životní a existenční minimum
MPSV vysvětluje, jak je to s životním a existenčním minimem. Je důležité si uvědomit, že životní a existenční minimum nejsou 
dávky. Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních 
osobních potřeb. Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění 
výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Osvobození jednorázového příspěvku na dítě od daně z příjmu dle 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů se jedná o příjem od daně osvobozený 
podle § 4 odst. 1 písm. i) – příspěvek z veřejného rozpočtu. Jednorázový příspěvek na dítě nebude započítáván do limitu 
68 000 Kč vlastních příjmů manžela/manželky. Podrobnosti naleznete v příloze aktuality.

Od začátku roku 2023 bude nově k důchodům náležet výchovné ve výši 
500 korun měsíčně

Česká správa sociálního zabezpečení bude od ledna 2023 zvyšovat starobní důchody o 500 Kč za každé vychované dítě. Ná-
rok na výchovné bude mít vždy jen jeden z rodičů, který o dítě pečoval v největším rozsahu. Ženám, které už starobní důchod 
pobírají, bude výchovné náležet automaticky. Výchovné může získat i muž, pokud o dítě pečoval ve větším rozsahu, ale jen 
na základě podané žádosti. Více informací naleznete v příloze aktuality.

Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/

12. 9. 2022

9. 9. 2022

9. 9. 2022

7. 9. 2022

6. 9. 2022

5. 9. 2022

2. 9. 2022

KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Každý den pro Vás vybíráme aktuality

https://www.ucetni-portal.cz/zrusena-pokuta-pro-zamestnavatele-neni-prestupkem-pokud-si-zamestnavatel-se-zamestnancem-dohodne-splatnost-mzdy-za-praci-prescas-az-za-mesic-v-nemz-zamestnanec-cerpa-nahradni-volno-za-praci-prescas-7121-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zrusena-pokuta-pro-zamestnavatele-neni-prestupkem-pokud-si-zamestnavatel-se-zamestnancem-dohodne-splatnost-mzdy-za-praci-prescas-az-za-mesic-v-nemz-zamestnanec-cerpa-nahradni-volno-za-praci-prescas-7121-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zrusena-pokuta-pro-zamestnavatele-neni-prestupkem-pokud-si-zamestnavatel-se-zamestnancem-dohodne-splatnost-mzdy-za-praci-prescas-az-za-mesic-v-nemz-zamestnanec-cerpa-nahradni-volno-za-praci-prescas-7121-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vlada-schvalila-drivejsi-odchod-zachranaru-do-duchodu-7118-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zpr-vodaj-cssz-co-je-dobre-vedet-o-docasne-pracovni-neschopnosti-7115-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vydaje-na-stravovani-zamestnancu-pri-pracovni-ceste-a-ceste-mimo-pravidelne-pracoviste-z-hlediska-jejich-danove-uznatelnosti-7108-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vydaje-na-stravovani-zamestnancu-pri-pracovni-ceste-a-ceste-mimo-pravidelne-pracoviste-z-hlediska-jejich-danove-uznatelnosti-7108-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zivotni-a-existencni-minimum-7104-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/osvobozeni-jednorazoveho-prispevku-na-dite-od-dane-z-prijmu-dle-zakona-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu-7103-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/osvobozeni-jednorazoveho-prispevku-na-dite-od-dane-z-prijmu-dle-zakona-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu-7103-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/od-zacatku-roku-2023-bude-nove-k-duchodum-nalezet-vychovne-ve-vysi-500-korun-mesicne-7098-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/od-zacatku-roku-2023-bude-nove-k-duchodum-nalezet-vychovne-ve-vysi-500-korun-mesicne-7098-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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Úvod

Příspěvek pro praxi řeší aplikaci až v průběhu roku 2022 novelizovaného ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) provedeného zákonem č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.  142/2022  Sb.“) 
a účinného od 1. 7. 2022. Zákonodárce uvedenou novelou daňově zvýhodnil případy zdaňování příjmů zaměstnance, jemuž 
zaměstnavatel bezplatně poskytuje k používání pro soukromé i služební účely motorové vozidlo v případě, že se jedná o tzv. 
„nízkoemisní vozidlo“ podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel. Ve výše uvedeném ustanovení částka 
v  obecné výši 1 % vstupní ceny, která se považuje za zdanitelný příjem zaměstnance, byla u nízkoemisních motorových 
vozidel snížena na hodnotu 0,5 %. Kromě novely ZDP byl změněn i zákon o silniční dani (zákon č. 16/1993 Sb., o dani 
silniční, ve znění pozdějších předpisů) a zákon o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů). Základní princip zdanění tohoto benefitu zaměstnanců zůstal nezměněn: příslušná měsíční částka 
zvýší zdanitelný příjem zaměstnance za takto poskytnuté vozidlo za každý, i započatý, kalendářní měsíc, nejméně o částku 
1 000 Kč. Při postupném poskytnutí více vozidel v jednom měsíci se použije příslušná sazba z nejvyšší vstupní ceny, v případě 
současného poskytnutí více vozidel v jednom kalendářním měsíci se za příjem považuje úhrn všech vstupních cen, není-li ve 
vstupní ceně zahrnuta daň z přidané hodnoty, vstupní cena se o tuto daň zvýší apod. Novinkou je, že u nízkoemisních vozidel 
poskytnutých pro služební i soukromé účely se za příjem v roce 2022 nově považuje částka ve výši 0,5 % z úhrnu vstupních cen 
všech nízkoemisních motorových vozidel. Jen pro úplnost informace, i nadále jde o zdanění příjmů zaměstnance z důvodu 
poskytnutí vozidla, které nemusí být v konkrétním měsíci k uvedenému účelu ani použito.

V přechodných ustanoveních novely zákona je i přes jeho faktickou účinnost až od 1. 7. 2022 zakotveno použití popsaného 
daňového zvýhodnění uvedených vozidel pro celé zdaňovací období roku 2022, dále je v přechodných ustanovení přesně 

1

V roce 2022 došlo novelou zákona o daních z příjmů provedenou zákonem č. 142/2022 Sb. k daňovému zvýhodnění 
„nízkoemisních motorových vozidel“, která zaměstnavatel bezplatně poskytuje k používání pro soukromé i služební účely svým 
zaměstnancům, kdy se za zdanitelný příjem zaměstnance u takového vozidla považuje nově jen 0,5 % vstupní ceny namísto 
předchozí sazby 1 %, která tak i nadále platí jen u ostatních vozidel (§ 6 odst. 6 ZDP). Přijatá novela zákona je sice účinná až 
od 1. 7. 2022 (tedy počínaje zdaněním mzdy za měsíc červenec 2022 zaměstnavatel „přidaňoval“ zaměstnanci pouze 0,5 % ze 
vstupní ceny takového vozidla), ale z přechodných ustanovení novely zákona vyplývá, že tato daňové podpora se retroaktivně 
týká i prvního pololetí roku 2022. Zdanění mzdy během prvního pololetí je uzavřeno na mzdovém listu zaměstnance, který 
ovšem nelze zpětně změnit. Z toho, po více diskusích na různých úrovních, vyplynulo, že zaměstnanec s takto poskytnutým 
nízkoemisním motorovým vozidlem může uvedenou úlevu za 1. pololetí 2022 uplatnit pouze svojí vlastní aktivitou, a to 
buď žádostí o provedení ročního zúčtování mzdy za rok 2022 zaměstnavatelem, nebo u správce daně podáním daňového 
přiznání za rok 2022, pro které je povinnou přílohou potvrzení zaměstnavatele o zdanitelné mzdě a sražených zálohách na 
daň. V obou těchto případech ale musí zaměstnavatel bez softwarové podpory upravit vstupní údaje pro vypořádání roční 
daně poplatníka tak, že sníží dani podléhající příjem dosažený v prvním pololetí 2022 v jednotlivých měsících o 0,5% vstupní 
ceny podle skutečného stavu (tj. podle počtu měsíců, pro které bylo motorové vozidlo zaměstnanci poskytnuto a podle 
aktuální výše vstupní ceny včetně DPH za jednotlivé měsíce v případě, že například došlo ke změně vstupní ceny). Touto 
úpravou se snížení daňového zatížení mzdy poplatníka promítne ve výpočtu přeplatku z ročního zúčtování mezd nebo 
v nižší daňové povinnosti poplatníka s podaným přiznáním k dani z příjmů správci daně.
Postup zaměstnavatele a poplatníka je podrobně popsán v příspěvku včetně příkladu na konkrétním vozidle u konkrétního 
poplatníka, včetně v praxi používaných tiskopisů. Příklad je aktuální pouze pro rok 2022, vzhledem k již uvedené retroaktivitě 
daňové úlevy na podporu ekologie za rok 2022, kterou nelze do mzdového listu zpětně promítnout.
Milan Lošťák

Zvýhodnění zdanění nízkoemisního 
motorového vozidla poskytnutého 
zaměstnanci pro služební i soukromé 
účely od roku 2022
Autor: ing. Milan Lošťák

Zvýhodnění zdanění nízkoemisního motorového vozidla poskytnutého za-
městnanci pro služební i soukromé účely od roku 2022

ing. Milan Lošťák

24. 8. 2022

https://www.codexisuno.cz/dc1?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/dc1?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-142-2022-sb-kterym-se-meni-zakon-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-zakon-c-16-1993-sb-o-dani-silnicni-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-201-2012-sb-o-ochrane-ovzdusi-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-2896-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-142-2022-sb-kterym-se-meni-zakon-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-zakon-c-16-1993-sb-o-dani-silnicni-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-201-2012-sb-o-ochrane-ovzdusi-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-2896-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-142-2022-sb-kterym-se-meni-zakon-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-zakon-c-16-1993-sb-o-dani-silnicni-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-201-2012-sb-o-ochrane-ovzdusi-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-2896-x.html
https://www.codexisuno.cz/dc2?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/dc2?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-142-2022-sb-kterym-se-meni-zakon-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-zakon-c-16-1993-sb-o-dani-silnicni-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-201-2012-sb-o-ochrane-ovzdusi-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-2896-x.html
https://www.codexisuno.cz/dc1?lang=cs
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definováno nízkoemisní motorové vozidlo následující definicí. „Nízkoemisním motorovým vozidlem pro účely daní z příjmů 
do dne nabytí účinnosti zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek 
a veřejných služeb v přepravě cestujících se rozumí silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní 
limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska 
emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění.“

Názorný příklad zpětného promítnutí daňového 
zvýhodnění nízkoemisního vozidla v roce 2022

Postup zaměstnavatele a zaměstnance s poskytnutým nízkoemisním vozidlem v roce 2022 je demonstrován na následujícím, 
pro účely příkladu zjednodušeném, konkrétním příkladu s tímto zadáním:

Zaměstnavatel zaměstnanci s pravidelnou měsíční hrubou mzdou ve výši 60 000 Kč po celý rok 2022 poskytoval bezplatně 
k  použití pro služební i soukromé účely nízkoemisní motorové vozidlo se vstupní cenou (§ 29 odst. 1 až 9 ZDP) včetně 
DPH 1 800 000 Kč. V průběhu 1. pololetí 2022, tj. před účinností uvedené novely ZDP, bylo poskytnutí vozidla podle pro 
toto období platného znění ZDP do zdanitelného příjmu zaměstnance zahrnuto v měsíční částce 18 000 Kč (1 % ze VC 
1 800 000 Kč, nejméně částka 1 000  Kč). Po účinnosti novely zákona, řešené v tomto příspěvku, se od 1. 7. 2022 změnila 
(snížila) měsíční částka považovaná za příjem zaměstnance pro účely zdanění na 9 000 Kč (0,5 % ze VC 1 800 000 Kč). Zdanění 
mzdy zaměstnance po celý rok 2022 je vyjádřeno ve zjednodušeném mzdovém listu (pro účely tohoto příkladu) následovně:

ř. Text Algoritmus 
výpočtu

Rok 2022

Měsíce 
01 až 06

1. pol. 
celkem

Měsíce  
07 až 12

2. pol. 
celkem Celý rok

1 Hrubá mzda - 60 000 360 000 60 000 360 000 720 000

2
Fiktivní příjem  
z poskytnutého vozidla

VS = 1 800 000 Kč
18 000 

(1 % ze VC)
108 000

9 000 
(0,5 % ze VC)

54 000 162 000

3 Zdanitelný příjem celkem ř. (1 + 2) 78 000 468 000 69 000 414 000 882 000

4 Záloha na daň 15 % z ř. 3 11 700 70 200 10 350 62 100 132 300

5 Základní sleva na dani
(§ 35ba odst. 1 
písm. a) ZDP)

2 570 15 420 2 570 15 420 30 840

6 Daň po slevě ř. (4 - 5) 9 130 54 780 7 780 46 680 101 460

7
Zaměstnanci sražené sociální  
a zdravotní pojistné

6,5 % a 4,5 % z ř. 3 8 580 51 480 7 590 45 540 97 020

8 Čistá mzda Ř. (1 - 6 - 7) 42 290 253 740 44 630 267 780 521 520

Aby bylo zdanění zaměstnance v roce 2022 uzavřeno optimálně (s promítnutím vlivu zpětně uplatněného 50% snížení 
fiktivního příjmu z bezplatně poskytnutého nízkoemisního vozidla pro služební i soukromé účely), zaměstnanec i bez 
povinnosti vyplývající ze ZDP má dvě možnosti – může z vlastního rozhodnutí zvolit jednu z následujících možností: 

1. požádat o provedení ročního zúčtování za rok 2022 svého zaměstnavatele, nebo
2. podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022 správci daně. 

Ad 1) Provedení ročního zúčtování za rok 2022 (§ 38ch ZDP)
Vstupní podmínky:

  Zaměstnanec není povinen podat za rok 2022 přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

  Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za uplynulý rok u poplatníků splňujících 
podmínky pro jeho provedení je institutem zásadně dobrovolným (bez žádosti zaměstnance zaměstnavatel roční 
zúčtování neprovede).

  Zaměstnanec měl v uplynulém roce 2022 zdanitelné příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho nebo od více postupných 
zaměstnavatelů, u kterých podepsal Prohlášení poplatníka a neměl jiné zdanitelné příjmy podle § 7 až § 10 ZDP v ročním 
úhrnu vyšší, než 6 000 Kč.

2

Zvýhodnění zdanění nízkoemisního motorového vozidla poskytnutého za-
městnanci pro služební i soukromé účely od roku 2022

ing. Milan Lošťák

https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-evropskeho-parlamentu-a-rady-es-c-715-2007-o-schvalovani-typu-motorovych-vozidel-z-hlediska-emisi-z-lehkych-osobnich-vozidel-a-z-uzitkovych-vozidel-euro-5-a-euro-6-a-z-hlediska-pristupu-k-informacim-o-opravach-a-udrzbe-vozidla-170-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-evropskeho-parlamentu-a-rady-es-c-715-2007-o-schvalovani-typu-motorovych-vozidel-z-hlediska-emisi-z-lehkych-osobnich-vozidel-a-z-uzitkovych-vozidel-euro-5-a-euro-6-a-z-hlediska-pristupu-k-informacim-o-opravach-a-udrzbe-vozidla-170-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-evropskeho-parlamentu-a-rady-es-c-715-2007-o-schvalovani-typu-motorovych-vozidel-z-hlediska-emisi-z-lehkych-osobnich-vozidel-a-z-uzitkovych-vozidel-euro-5-a-euro-6-a-z-hlediska-pristupu-k-informacim-o-opravach-a-udrzbe-vozidla-170-w.html
https://www.codexisuno.cz/dc3?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/dca?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/dca?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/dc5?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/dc6?lang=cs
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  Zaměstnanec požádá zaměstnavatele písemně o provedení ročního zúčtování za rok 2022 (obvykle na tiskopisu MFin 
5457/B) nejpozději do 15. 2. 2023 a současně předloží potvrzení o zdanitelných příjmech od případných předchozích 
zaměstnavatelů a všechny další doklady ke snížení jeho základu daně a samotné daně (např. sleva na manželku nebo na 
školkovné a odpočty darů, úroků, penzijních produktů, životních pojistek apod.).

  Zaměstnavatel je povinen provést roční zúčtování zaměstnanci nejpozději se mzdou za měsíc březen 2023 a současně 
vrátit přeplatek na dani vyšší, než 50 Kč. Případný nedoplatek na dani se od poplatníka nevybírá. 

Žádost o roční zúčtování záloh

Zvýhodnění zdanění nízkoemisního motorového vozidla poskytnutého za-
městnanci pro služební i soukromé účely od roku 2022

ing. Milan Lošťák

https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob-ze-zavisle-cinnosti-priznani-vzor-c-26-296-g.html
https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob-ze-zavisle-cinnosti-priznani-vzor-c-26-296-g.html
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městnanci pro služební i soukromé účely od roku 2022

ing. Milan Lošťák
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Zaměstnanec řešený v příkladu tohoto příspěvku požádal včas (do 15. 2. 2023) o provedení ročního zúčtování, jehož postup 
v jednotlivých krocích a výsledek v podobě vrácení přeplatku na dani bude následující:

Zaměstnavatel v důsledku účinnosti zákona č. 142/2022 Sb. až od 1. 7. 2022 a přechodných ustanovení k tomuto zákonu, která 
o 50 % snižují fiktivní zdanitelný příjem z poskytnutého nízkoemisního motorového vozidla i za 1. pololetí roku 2022, musí údaj 
úhrnu zúčtovaných zdanitelných příjmů z ročního mzdového listu vstupující do ročního základu daně 2022 až po skončení roku 
dodatečně upravit následovně (zpětně nelze upravovat mzdový list, ale pouze jeho úhrnné hodnoty za celý rok):

Redukci údajů vstupujících do ročního základu daně v důsledku dodatečného snížení fiktivního zdanitelného příjmu 
zaměstnance za rok 2022 provede zaměstnavatel následovně:

Položky, kterých se týká úprava pro zjištění redukovaného základu daně za rok 2022 Kč

Základ daně (hrubá mzda) před provedením úpravy (převzato z uzavřeného mzdového listu 2022) 882 000

Promítnutí vlivu zpětně uplatněného 50% snížení fiktivního příjmu z bezplatně poskytnutého nízkoemisního vozidla 
pro služební i soukromé účely za šest měsíců 1. pololetí 2022 (6 × 9 000 Kč)

- 54 000

Základ daně po úpravě v důsledku zpětné účinnosti zákona č. 142/2022 Sb., o daních z příjmů 828 000

Výpočet ročního zúčtování záloh za rok 2022 a zjištění přeplatku na dani:

ř. Text Zdroj a algoritmus výpočtu Kč

1
Úhrn příjmů (s výjimkou příjmů, z nichž se daň vybírá srážkou 
podle zvláštní sazby daně)

Roční mzdový list 828 000

2 Nezdanitelné části základu daně § 15 ZDP 0

3 Snížený základ daně ř. (1 - 2) 828 000

4 Vypočtená daň § 16 odst. 1 písm. a) ZDP 124 200

5 Základní sleva na poplatníka § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP 30 840

6 Ostatní slevy na dani § 35 odst. 4 a § 35ba odst. 1 ZDP 0

7 Slevy na dani celkem ř. (5 + 6) 30 840

8 Daň po slevě na dani podle § 35ba ZDP ř. (4 - 7) 93 360

9
Úhrn skutečně sražených záloh na daň  
(po slevě na dani)

Roční mzdový list 101 460

10 Přeplatek na dani ř. (9 - 8) + 8 100

Pozámka:  Pro účely příkladu jde o schematicky zjednodušený tiskopis (čísla a skladba řádků v tabulce neodpovídají struktuře 
oficiálního tiskopisu MFin 5460/1)

Zaměstnavatel vrátí zaměstnanci přeplatek daně z ročního zúčtování za rok 2022 ve výši 8 100 Kč současně s vyúčtováním 
mzdy za březen 2023.

Ad 2)  Příklad podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022  
po provedení a vypořádání ročního zúčtování 

Pokud by zaměstnanec až po provedení výše uvedeného RZ a obdržení přeplatku od zaměstnavatele ve výši 8 100 Kč 
dodatečně navíc zjistil, že má jakýkoliv důvod podat řádné DAP (povinně nebo i dobrovolně), požádá zaměstnavatele 
o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech, které je povinnou přílohou daňového přiznání. Zaměstnavatel je povinen 
potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň z těchto příjmů vystavit do 10 dnů od 
podání žádosti (§ 38j odst. 3 ZDP).

Zvýhodnění zdanění nízkoemisního motorového vozidla poskytnutého za-
městnanci pro služební i soukromé účely od roku 2022

ing. Milan Lošťák

https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-142-2022-sb-kterym-se-meni-zakon-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-zakon-c-16-1993-sb-o-dani-silnicni-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-201-2012-sb-o-ochrane-ovzdusi-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-2896-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-142-2022-sb-kterym-se-meni-zakon-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-zakon-c-16-1993-sb-o-dani-silnicni-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-201-2012-sb-o-ochrane-ovzdusi-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-2896-x.html
https://www.codexisuno.cz/dc8?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/dc9?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/dca?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/dcb?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/dca?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/dc7?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob-ze-zavisle-cinnosti-priznani-vzor-c-26-296-g.html
https://www.codexisuno.cz/dcc?lang=cs
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Tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za období 1–12/2022
Tiskopis Potvrzení zaměstnavatele po provedení ročního zúčtování zaměstnavatel vyplní již redukovanými údaji k dalšímu 
přepočtu daňové povinnosti za rok 2022 v daňovém přiznání.

Potvrzení zaměstnavatele o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň

Zvýhodnění zdanění nízkoemisního motorového vozidla poskytnutého za-
městnanci pro služební i soukromé účely od roku 2022

ing. Milan Lošťák
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Změna okolností v osobních poměrech zaměstnance majících vliv na jeho daňovou povinnost za rok 2022, které jsou 
důvodem pro podání nepovinného daňového přiznání zaměstnance:

Proti vstupům zaměstnance do ročního zúčtování poplatník dodatečně zjistil, že si v ročním zúčtování za rok 2022 
u zaměstnavatele opomenul uplatnit odpočet příspěvku na svoje doplňkové penzijní spoření ve výši 12 000 Kč (§ 15 odst. 5 
ZDP) a zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění v maximální uznatelné výši 24 000 Kč (§ 15 odst. 6 ZDP).

Zaměstnanec proto podá správci daně řádné přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022 s povinnou přílohou 
potvrzení o zdanitelných příjmech, sražených zálohách na daň zaměstnavatele a vypořádáním přeplatku z ročního zúčtování. 
V daňovém přiznání poplatník uplatní dodatečně zjištěné odpočty ze základu daně doloženými potvrzeními penzijního 
fondu a pojišťovny.

ř.
ř. MFin 
5405/D

Údaj v tiskopisu Algoritmus – zdroj Kč

1 22, 24 Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů (= základ daně) ř. 1, 2 Potvrzení zaměstnavatele 828 000

2 27 Příspěvky na doplňkové penzijní spoření Potvrzení penzijního fondu 12 000

3 28 Pojistné na soukromé životní pojištění Potvrzení pojišťovny 24 000

4 31 Úhrn nezdanitelných částí základu daně ř. (2 + 3) 36 000

5 32 Základ daně snížený o nezdanitelné části (zaokrouhlený) ř. (1 - 4) 792 000

6 33 Daň § 16 ZDP 118 800

7 36 Základní sleva na poplatníka § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP 30 840

8 37 – 43 Ostatní slevy na dani § 35ba ZDP 0

9 44 Úhrn slev na dani ř. (7 + 8) 30 840

10 45 Daň po uplatnění slev na dani ř. (6 - 9) 87 960

11 52
Úhrn sražených záloh na daň (zálohy na daň snížené 
o vrácený přeplatek z ročního zúčtování zaměstnavatelem)

101 460 - 8 100 
z potvrzení zaměstnavatele

93 360

12 55 Přeplatek na dani k vrácení ř. (11 - 10) + 5 400

Poznámka:  Pro účely příkladu jde o schematicky zjednodušený tiskopis (čísla a skladba řádků v tabulce ve sloupci 2 odpovídají 
struktuře oficiálního tiskopisu MFin 5405/D platného za rok 2021).

Správce daně tedy na základě žádosti o vrácení přeplatku na dani, která je nedílnou součástí tiskopisu daňového přiznání, 
vrátí podle dispozic uvedených poplatníkem částku 5 400 Kč na jím určený bankovní účet.

Zvýhodnění zdanění nízkoemisního motorového vozidla poskytnutého za-
městnanci pro služební i soukromé účely od roku 2022

ing. Milan Lošťák

MZDOVÁ KONFERENCE
2023

PŘIPRAVUJEME NA 7. 3. 2023

https://www.codexisuno.cz/dcd?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/dcd?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/dce?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/dcD?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/dca?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/dc7?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob-priznani-vzor-c-27-292-g.html
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Závěr

Uvedený příspěvek řešil v nejjednodušší možné formě příklad retroaktivního uplatnění slevy na 50 % snížení fiktivního 
příjmu z bezplatně poskytnutého nízkoemisního vozidla pro služební i soukromé účely) zaměstnavatelem za první pololetí 
roku 2022, tedy před účinností novely ZDP zákonem č. 142/2022 Sb., účinným až od 1. 7. 2022.

I když nejde v praktickém životě o masivní případy takto zvýhodněných vozidel benefitně poskytnutých zaměstnancům 
a jedná se o retroaktivní optimalizaci daňové povinnosti pouze za rok 2022 po jeho skončení, věříme, že v probíhající expanzi 
podpory změn ekologických segmentů vztahu k životnímu prostředí si i tento aktuální příspěvek najde své uživatele.

3

Zvýhodnění zdanění nízkoemisního motorového vozidla poskytnutého za-
městnanci pro služební i soukromé účely od roku 2022

ing. Milan Lošťák

Více na ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/

NAŠE ONLINE SEMINÁŘE
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

Mzdové účetnictví 2023,  
novinky od ledna 2023  

v teorii a příkladech

ing. Olga Krchovová 
26. 10. 2022

Se záznamem tzv. "navěky":
 » možno sledovat v den živého vysílání
 » možno sledovat zpětně  
  ze záznamu

https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-142-2022-sb-kterym-se-meni-zakon-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-zakon-c-16-1993-sb-o-dani-silnicni-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-201-2012-sb-o-ochrane-ovzdusi-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-2896-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-sestka-pro-zacatecniky-70-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/
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Mzdy správně a jistě

88
hodin výuky

5  
špičkových lektorů

11
dnů

Ihned k dispozici – záznam tzv. „navždy“

unikátní 11denní vzdělávací program | 4. ročník

S minutami v popisku pro snadné vyhledávání / s bodíky přímo ve videu / na VIMEO.   
Také jste někdy hledali, co bylo řečeno, a našli jste až v posledních pěti minutách poslední části? 
Náš nástroj je velmi nápomocný. 

MZDOVÝ SPECIALISTA
ONLINE 2022

Jeden kurz, a víte vše.

PŘIPRAVENO KE STUDIU!

Získejte podporu pro svoji každodenní práci mzdové účetní –  
88 hodin inspirace, vychytávek a příkladů. 

»  mzdová problematika od základů až po složitější případy

»  výpočty komplexních příkladů

»  vhodné i pro daňové poradce a auditory

ONLINE PŘÍSTUP 24/7 // VRACEJTE SE // OPAKUJTE // PROCVIČUJTE

ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista/2022/

https://www.ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista/2022/
https://www.ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista/2022/
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Webinář: Střípky ze Mzdové konference 2022 

Olga Krchovová
Pěva Čouková
8. 3. 20221 h 27 min

Webinář: Roční zúčtování daně 2021 

Milan Lošťák
Pěva Čouková
24. 2. 2022

1 h 49 min

Webinář: Výhodnost ročního vyúčtování  
u zaměstnance versus podání  
daňového přiznání 
Olga Krchovová
Pěva Čouková
7. 4. 2022

1 h 38 min

Webinář: Problémy a otázky ze mzdové oblasti 

Olga Krchovová
Pěva Čouková
29. 3. 2022

1 h 25 min

Webinář: Mzdové novinky s Olgou Krchovovou 

Olga Krchovová
Pěva Čouková
25. 10. 2022

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

MZDOVÝ MĚSÍČNÍK ÚČETNÍHO PORTÁLU www.ucetni-portal.cz
Číslo 8–9/2022 | Vydáno 16. 9. 2022 v Bohuňovicích. 
Vydavatel: Účetní Portál a.s., V Drahách 39, 783 14 Bohuňovice | IČ 053 14 674

MÁTE OTÁZKY? ZEPTEJTE SE NÁS

Infolinka: +420 730 585 423 | +420 731 604 979 
E-mail: podpora@ucetni-portal.cz

WEBINÁŘE – NAŠE PODPORA SVĚTU DAŇAŘŮ A ÚČTAŘŮ
ing. Pěva Čouková a hostéwww.ucetni-portal.cz/videa/eshop

Webináře zdarma v den konání pro všechny. Chcete záznam? Je k dispozici členům GOLD a ALL IN.

PŘIPRAVUJEME

https://www.ucetni-portal.cz/webinar-stripky-ze-mzdove-konference-2022-8-3-2022-19-00-251-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-rocni-zuctovani-dane-2021-24-02-2022-19-00-249-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-vyhodnost-rocniho-vyuctovani-u-zamestnance-versus-podani-danoveho-priznani-07-04-2022-19-00-256-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-problemy-a-otazky-ze-mzdove-oblasti-utery-29-03-2022-19-00-255-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/mzdove-novinky-utery-25-10-2022-19-00-273-V.html
http://www.ucetni-portal.cz/videa/eshop
https://www.ucetni-portal.cz/balicky/17/
https://www.ucetni-portal.cz/balicky/21/

