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ÚVODNÍ SLOVO

OKOLO HRANIC ČESKÉ REPUBLIKY NA KOLE

O plánované cestě jsem hovořila několik let, a ještě déle jsem ji jako „tříměsíční absenci v kanceláři“ připravovala. 
Většina věcí se dělá lépe ve dvou, takže já jsem to vymyslela a můj manžel (prostě Náčelník) se chopil technického 
zajištění. Jako novopečený důchodce na to „jako měl čas“. Nakonec – cesta čekala jen na jeho důchod, neboť 
v žádné práci nejsou zvědaví na někoho, kdo si na tři měsíce odjede (pak se totiž zjistí, že se už nemusí vracet). Já 
ale svého Náčelníka doživotně potřebuji, proto jsem ho nejen uvolnila, ale dokonce vzala s sebou.

Začátek cesty byl logicky doma v Liberci, směr jsme zvolili proti směru hodinových ručiček, a to nejbližší 
asfaltovou cestou podél českých hranic. Já vím, že to je srabárna, ale s těžkotonážním kolem na dlouhé cestě 
po horách a s přihlédnutím k prvním dvěma číslovkám v rodném čísle obou aktérů, je to docela pochopitelné. 
Pro neinformované – nejsme „elektrikáři“, tj. jezdíme na vlastní pohon, nezávodíme, nepřekonáváme žádné 
vzdálenostní ani časové rekordy. Užíváme si to.  

Datum odjezdu byl stanoven na velikonoční sobotu 16. 4. 2022. Odjet v dubnu z daňové kanceláře s tím, že se vrátím 
v půlce července, je dost složitá věc, proto není divu, že jsem už od podzimu minulého roku na tom pracovala, a to 
nepřetržitě až do půlnoci Velkého pátku. Na cestu jsem byla sbalená dávno, bo „štěstí přeje připraveným“. Mezi jiným 
vezu taky dvě kila map, které nepotřebují žádné dobíjení ani signál a ukazují vždycky pravdu. Mapy mám fakt ráda. 

Vyřizuji poslední e-mail, definitivně vypínám mobil (beru ho jen pro případ záchrany života) a nakládám brašny 
na kolo jménem Nymeria. Ráno jsou čtyři stupně (nad nulou), které rázně utnuly rozhodování o tom, zda beru 
k lyžařským palčákům také objemnou zimní bundu. Bunda, teplé ponožky a rukavice (vše na sobě v duplicitním 
vydání) mě budou provázet o hodně déle, než si myslím. Představuji si moment, kdy teplou výstroj s radostí 
vyhodím do kontejneru. Nestalo se, dovezla jsem to domů.       

Na metamorfózu z lyžařského oblečení na cyklokraťasy a tričko došlo (bohužel jen na krátkou dobu) až za více 
než dva týdny, stejně tak jsem se těšila na přechod z horkého čaje, rumu a svařáku na orosený půllitr. Problém 
byl především v metamorfóze hospod, a to ze zavřených na otevřené. Šlo to ovlivnit asi tak, jako meteorologové 
dokáží ovlivnit (a občas i předpovídat) počasí. Ale jedeme, už máme za sebou Krušné hory, na mapě vypadají tak 
nevinně, ale občas bylo opravdu krušno, navíc jsou nekonečně dlouhé.

Moji jistou záchranou je Náčelník, který mě občas tlačí do kopce (jako se tlačí malé děti, když se učí jezdit na kole), 
tlačí mi kolo (občas je kopec, který už nemůžu s kolem ani vyjít), najde v dešti přístřešek, sežene pivo a najde 
hospodu na vršku Krušných hor, kde mají svařák, pohár, nebo cokoliv. Kalorie dopadnuvší do žaludku se v této 

části cesty okamžitě vypařuje a nemá 
šanci se kamkoliv uložit. Takže i já, (jen 
tak něco nesním), se láduji různými 
tyčinkami a smaženými brambůrky na 
lavičce v parku a jsem ráda, že neměli 
ve vietnamské večerce zavřeno, nebo 
polední pauzu. Polední pauzy jsou tady 
normální, navíc zavírají třeba ve dvě 
odpoledne, něco jako pracovní doba 
České pošty.

Jde den za dnem, ubíhají kilometry, 
posouváme se po obvodu republiky, je 
mi dobře, občas kouknu, co je nového 
na e-mailech. Nic moc se neděje, 
vybrala jsem si dobrou dobu, žádné 
velké novely v daních se nekonají, 
všechno čeká, až se vrátím domů. Odjezd
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Sjíždíme ze Šumavy, projedeme Novohradské hory a těšíme se na roviny, už jsme přece dost na jihu. Slyšeli jste 
někdy o České Kanadě? Já ne, ale existuje a rovina to tedy fakt není. Ale roviny přijdou, takové Znojmo, Hodonín, 
Břeclav a Lanžhot… Po pravdě, nakonec mě to vlastně nebaví, je to takové „nenastoupáš, nesjedeš“, navíc vinaři 
ještě spí a nic s nimi není ani v Mikulově.

Je druhá půlka května, už je trochu tepleji, sem tam i otevřená hospoda, ale všude jsme sami, nikde nikdo není, 
občas nějaký turista během víkendu. Je to zvláštní, tam, kde jsou obvykle davy lidí, je prázdno, máme pro sebe 
silničky, hory, louky, cyklostezky. Velkým překvapením byla dlouhá cyklostezka BEVLAVA, která se táhne z Bílých 
Karpat skoro až na Bumbálku (známý přechod na Slovensko u Makovského průsmyku v Beskydech). Projíždíme 
Slezsko, stojím na česko-polském mostu v Českém Těšíně a představuji si „provoz za covidu“, kdy bylo jedno 
město rozříznuté na půlku. Ale zaujaly i nápisy na obchodech. U nás běžně potkáme Potraviny, Maso uzeniny, 
nebo Večerku. V Českém Těšíně převládají na hlavní třídě obchody s hrdým vývěsním štítem Alkohol. Stručné, 
jasné, rozumí tomu i jiné národnosti a není pochyb o rozsahu sortimentu.

Na čem si dáváme záležet, jsou „výběžky“. Vychutnali jsme i ten náš první Šluknovský, zajeli jsme si i na okraj 
Aše a do Lanžhotu, teď máme před sebou dva „severní“ – tj. Osoblažský a Javornický. Kdo sleduje počasí, ví, že 
Osoblažsko je něco jako naše severní Frýdlantsko a je tam jiné počasí, než ve zbytku republiky. Ve těchto dvou 
výběžcích, tj. na pomezí Jeseníků a Rychlebských hor, trávíme tři dny, je totiž potřeba dojet až do posledního 
koutu a neminout takové poklady, jako je třeba Vápenná, Žulová a vystoupat na Ramzovou.

Jak každý večer studuji mapu, tak vidím, jak moc jsme se přiblížili Liberci, jsme v srdci Orlických hor, kde leží opět 
počasově anomální Orlické Záhoří. Orlické hory jsou taky pořádné hory, takže nás čekají zase kopce a sjezdy, moc 
mě to baví, na každodenní dávky kilometrů jsem si dávno zvykla, mám spoustu času na přemýšlení, na odpočinek, 
nebo „jen tak jedu“. Taky sleduji názvy obcí, projeli jsme nespočet různých Hamrů a taky Vod (Dobrá, Hojná, Bílá, 
Stará), Lhot (jen na ukázku Hroznová a Tvarožná) a Lhotek, často jsme v Petrově, Petrovicích, Petrovičkách, taky 
v Janově, Janovicích a teď zrovna v Jánských Lázních na kolonádě na pivu. 

A co následuje po Krkonoších – přece Jizerky a v nich osada Jizerka. Že je to do Liberce kousek? No, bylo by, ale 
ještě čeká celý Frýdlantský výběžek, poctivě do všech částí, kam vede alespoň nějaká silnička, ve vedru a bez 
hospod. Ale pivo už čeká doma. A doma je přece doma. 

Závěrem trocha statistiky:

48 dní, 2 305 kilometrů, 30 066 výškových metrů stoupání nahoru a překvapivě taky sjezdů dolů. Tak to je, když 
se jede do kruhu. A naše trasa kruhem 
byla, vyjeli jsme, když ještě nebylo listí 
na stromech a sotva vykukovala tráva. 
Vracíme se za senoseče a červenajících 
třešní. A co se mezitím stalo doma? 
Přece nic, jen my jsme bohatší 
o zeměpisné znalosti, spoustu zážitků a 
asi 300 pečlivě vytříděných fotek. Taky 
jsme vyšetřili proti plánu měsíc času 
navíc, takový třináctý měsíc v roce. Kdo 
by ho nebral. 

A co je nejlepší? Léto je před námi.    

Krásně si ho užijte, všem děkuji za 
podporu, 

zdraví Ivana Pilařová Příjezd
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

   13. 7. 2022    Upozornění k tiskopisu Osvědčení o osvobození od DPH nebo 
spotřební daně (účinný od 1. 7. 2022)

Prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/432 ze dne 15. 3. 2022 byla, s účinností od 1. 7. 2022, nahrazena příloha II nařízení 
Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. 3. 2012, kterým se stanoví prováděcí opatření ke Směrnici o DPH, osvědčení o osvobození 
od DPH nebo spotřební daně, které slouží jako potvrzení, že poskytované plnění splňuje podmínky pro osvobození podle 
čl. 151 Směrnice o DPH, resp. čl. 13 směrnice 2008/118/ES.
Do Osvědčení byly doplněny jako způsobilé (žádající) subjekty ozbrojené síly členského státu, které se účastní činnosti 
Evropské unie v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP).
Další podrobnosti včetně tiskopisu Osvědčení o osvobození naleznete v příloze aktuality.

   12. 7. 2022    Metodický pokyn k posouzení lhůty pro podání žádosti o prominutí 
penále ve vazbě na skončené posečkání

 V souvislosti s určením doby, po kterou neběží lhůta pro podání žádosti o prominutí penále, je-li daň, v důsledku jejíhož 
doměření povinnost uhradit penále vznikla, předmětem rozhodnutí o posečkání, vyvstala otázka, jak posoudit konec 
posečkání v případě, kdy je předmětem jednoho rozhodnutí o posečkání více nedoplatků na dani a není možné rozlišit, kdy 
končí posečkání úhrady konkrétní daně. Metodický pokyn naleznete v příloze aktuality.

    11. 7. 2022    Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců 
ČR ze dne 22. 6. 2022

Zveřejňujeme zápis z Koordinačního výboru ze dne 22. 6. 2022, který obsahuje 2 uzavřené a 3 odložené příspěvky. Zápis 
naleznete v příloze aktuality.

    11. 7. 2022    Metodický pokyn k posečkání
Cílem tohoto metodického pokynu je sjednocení rozhodovací praxe finančních úřadů v rámci České republiky při rozhodování 
podle § 156 daňového řádu, o posečkání úhrady daně nebo o rozložení její úhrady na splátky v rámci zákonem stanovených 
podmínek tak, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Metodický 
pokyn naleznete v příloze aktuality.

    11. 7. 2022    Metodický pokyn k postupu správce daně po vydání výzvy k podání 
dodatečného daňového tvrzení

Upozorňujeme na Metodický pokyn k postupu správce daně po vydání výzvy k podání dodatečného daňového tvrzení, který 
naleznete v příloze aktuality.

     8. 7. 2022    Sdělení k § 6 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, po novelizaci 
provedené zákonem č. 142/2022 Sb.

Novela zásadním způsobem upravuje daň silniční podle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, a mění její strukturu. Ministerstvo 
financí uvádí, že novela měla mimo jiné zrušit § 6 zákona o dani silniční, protože právní úprava sazby daně byla beze zbytku 
nahrazena novou úpravou výše daně podle § 5 zákona o dani silniční a výpočtu daně podle § 12a zákona o dani silniční.

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

https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-24-11-2021-6461-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-tiskopisu-osvedceni-o-osvobozeni-od-dph-nebo-spotrebni-dane-ucinny-od-1-7-2022-6988-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-tiskopisu-osvedceni-o-osvobozeni-od-dph-nebo-spotrebni-dane-ucinny-od-1-7-2022-6988-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/tomas-golan-soudy-si-neumi-predstavit-ze-financni-sprava-lze-a-ona-opravdu-lze-casto-6907-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/metodicky-pokyn-k-posouzeni-lhuty-pro-podani-zadosti-o-prominuti-penale-ve-vazbe-na-skoncene-poseckani-6983-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/metodicky-pokyn-k-posouzeni-lhuty-pro-podani-zadosti-o-prominuti-penale-ve-vazbe-na-skoncene-poseckani-6983-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/tomas-golan-soudy-si-neumi-predstavit-ze-financni-sprava-lze-a-ona-opravdu-lze-casto-6907-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-22-6-2022-6984-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-22-6-2022-6984-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-24-11-2021-6461-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/metodicky-pokyn-k-poseckani-6980-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/metodicky-pokyn-k-postupu-spravce-dane-po-vydani-vyzvy-k-podani-dodatecneho-danoveho-tvrzeni-6979-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/metodicky-pokyn-k-postupu-spravce-dane-po-vydani-vyzvy-k-podani-dodatecneho-danoveho-tvrzeni-6979-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/metodicky-pokyn-k-postupu-spravce-dane-po-vydani-vyzvy-k-podani-dodatecneho-danoveho-tvrzeni-6979-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-24-11-2021-6461-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/sdeleni-k-6-zakona-c-16-1993-sb-o-dani-silnicni-po-novelizaci-provedene-zakonem-c-142-2022-sb-6977-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/sdeleni-k-6-zakona-c-16-1993-sb-o-dani-silnicni-po-novelizaci-provedene-zakonem-c-142-2022-sb-6977-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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160
hodin výuky

12 expertů na účto a daně, 
z toho 9 zkušebních komisařů

20
dnů

PRÁVĚ NATOČENO | IHNED K DISPOZICI | 9. ročník

unikátní 20denní vzdělávací program 
Online s možností pokládání dotazů – záznam tzv. „navždy“

PROGRAM ROZDĚLEN NA DVĚ ČÁSTI  
S MOŽNOSTÍ KOUPIT SAMOSTATNĚ

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

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. 

» »

DAŇOVÝ SPECIALISTA
ONLINE 2022
Jen 20 dnů s námi
a Váš odborný posun  
je zaručen

Připravujete se na zkoušky daňového poradce? 
Chcete získat kvalitní oporu do praxe pro každý den? 

»  intenzivní příprava na zkoušky daňového poradce KDP ČR

»  volíte si vlastní tempo a formu studia

»  získáte audio i video tzv. "navěky"

» dárek: e-book Daň z příjmů 2022 – vyřešené příklady

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

https://www.ucetni-portal.cz/danovy-specialista/2022/
https://www.ucetni-portal.cz/danovy-specialista/2022/
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DPH SPECIALISTA 2021
ONLINE

IHNED K DISPOZICI | 1. ROČNÍK

VÝBORNÁ ONLINE PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY DAŇOVÝCH PORADCŮ  |  JISTOTA DO PRAXE

14
dnů

5
lektorů

1.–2. DEN  ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie – tuzemsko § 1 – § 13 ZDPH

3.–4. DEN ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie – tuzemsko § 13 – § 36 ZDPH

5.–6. DEN  ing. Jiří Klíma –  Daň z přidané hodnoty – teorie – dodávky zboží a služeb do/z JČS –  
§ 4 – § 18, § 64 ZDPH

7.–8. DEN ing. Igor Pantůček  – Souvislý celodenní příklad na DPH

9. DEN ing. Mgr. Olga Hochmannová – Aktuální informace, velká novela ZDPH 2021

10. DEN ing. Mgr. Olga Hochmannová – Praktické příklady

11. DEN Marek Reinoha – DPH a dodací podmínky INCOTERMS

12. DEN Marek Reinoha – DPH a celní předpisy

13. DEN ing. Pěva Čouková – Příklady v návaznosti na účetnictví

14. DEN ing. Igor Pantůček, ing. Jiří Klíma, moderuje ing. Pěva Čouková – Panelová diskuze

ucetni-portal.cz/dph-specialista/

Podívejte se na ukázku 
14. den – 1. část

Panelová diskuze s Igorem Pantůčkem  
a Jiřím Klímou, moderuje Pěva Čouková

• záznam tzv. „navždy“

• možno zastavovat, vracet se zpět

• výukové materiály součástí

• dárek: e-book Komentář k DPH 
s příklady 2021 

Celý DPH specialista 2021 je připravený způsobem                              ,  
tj.  s minutami v popisku pro snadné vyhledávání, s bodíky přímo ve videu, na VIMEO.

https://danovy-specialista.eu/
https://www.ucetni-portal.cz/dph-specialista/
https://www.ucetni-portal.cz/dph-specialista/
https://www.youtube.com/watch?v=JujB2uIO6c0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=VffUs94iYPs&t=27s
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ONLINE ÚČETNÍ AKADEMIE 2020
Pěva Čouková a hosté: Doc. ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., ing. Libor Vašek, Ph.D.

NA SPRÁVNĚ VEDENÉM ÚČETNICTVÍ PROSTĚ ZÁLEŽÍ.

ucetni-portal.cz/ucto-academy/

Den Lektor a téma Den Lektor a téma

1.

Doc. ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
Poslání, uživatelé, vypovídací schopnost účetnictví, 
koncepční rámec českého účetnictví a IFRS, regulace 
účetnictví v EU a v ČR

9.
ing. Pěva Čouková
Cenné papíry, podíly

2.
ing. Pěva Čouková
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

10.
ing. Pěva Čouková 
Cenné papíry, podíly

3.
ing. Pěva Čouková
Pohledávky, opravné položky, odpisy pohledávek, 
insolvence

11.
ing. Libor Vašek, Ph.D. 
IFRS – vybrané oblasti a hlavní rozdíly vůči českým 
předpisům

4.
ing. Pěva Čouková
Cizí měna v účetnictví – kurzové rozdíly

12.
ing. Libor Vašek, Ph.D.
Konsolidace, co by Vám nemělo uniknout

5.
ing. Pěva Čouková 
Zásoby, banka, pokladna 

13.
ing. Pěva Čouková
Přeměny

6.
ing. Pěva Čouková
Rezervy, opravné položky k veškerému majetku

14.
ing. Pěva Čouková
Inventarizace krok za krokem, podstatné skutečnos-
ti k účetnictví

7.
ing. Pěva Čouková
Vlastní kapitál

15.
ing. Pěva Čouková
Účetní závěrka, výkazy, příloha,  
odložená daň, cash flow8.

ing. Pěva Čouková
Operace s obchodním závodem

záznam 15denního vzdělávacího kurzu | IHNED K DISPOZICI

LZE KOUPIT SAMOSTATNĚ – ZDE

LZE KOUPIT SAMOSTATNĚ – ZDE

LZE KOUPIT SAMOSTATNĚ – ZDE

» naše zlato | stále platné informace «

NOVÝ KURZ PLÁNUJEME V ROCE 2024 K NOVÉMU ZÁKONU O ÚČETNICTVÍ

https://www.ucetni-portal.cz/ucto-academy/
https://www.ucetni-portal.cz/poklady-ucetniho-portalu///
https://www.ucetni-portal.cz/poklady-ucetniho-portalu///
https://www.ucetni-portal.cz/poklady-ucetniho-portalu///
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LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK? 
A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

  ZNÁTE NAŠE PŘÍKLADY?

ing. Pěva Čouková

  POD Třída 3 – 001 – Tvorba a používání opravných položek „nový režim tvorby opravných položek

  POD Třída 3 – 002 – Opravné položky v cizí měně „nový režim tvorby opravných položek

  POD Třída 3 – 003 – Tvorba a používání opravných položek „nový režim tvorby opravných položek

  POD Třída 3 – 004 –  Cizoměnová pohledávka s opravnou položkou a její vývoj ve třech variantách 
(Interpretace I-42)

  POD Třída 0 FIN – 018 – Převod podílu s opravnou položkou

  POD Korporace– 010 –  Vznik nové obchodní korporace - nepeněžitý vklad – pohledávka s opravnou položkou 
(Interpretace I-2)

  POD Korporace – 021 – Kapitalizace pohledávky s vytvořenou opravnou položkou

  POD Přeměny – 011 – Mezidobí fúze sloučením Postoupení pohledávky s opravnou položkou

PRO ČLENY OD BALÍČKU GOLD

PŘINÁŠÍME VÁM NOVÝ, MODERNÍ PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH Z POHODLÍ DOMOVA

TEORIE A UKÁZKA KONTROL NA KLIENTOVI V PRAXI 

Co vše musíme znát a na jaké nejdůležitější kroky je nutné se zaměřit?
Kde se nejčastěji dělají chyby a jak se jim vyvarovat?

Jak krok za krokem procházet hlavní knihu a co lze vyčíst z jednotlivých účtů?
Jak mají správně vypadat výstupy účetní závěrky?

Kurz obsahuje 42 videí uspořádaných přehledně do 3 částí. Pod každým videem  
najdete ihned  materiály ke stažení a odkazy na příslušnou legislativu.

ucetni-zaverka-spevou.cz

Český účetní standard pro podnikatele č. 005 – Opravné položky
ing. Pěva Čouková

https://www.ucetni-portal.cz/tvorba-a-pouz-i-va-ni-opravny-ch-poloz-ek-novy-rez-im-tvorby-opravny-ch-poloz-ek-2956-p.html
https://www.ucetni-portal.cz/opravne-poloz-ky-v-cizi-me-ne-novy-rez-im-tvorby-opravny-ch-poloz-ek-2957-p.html
https://www.ucetni-portal.cz/tvorba-a-pouz-i-va-ni-opravny-ch-poloz-ek-novy-rez-im-tvorby-opravny-ch-poloz-ek-2958-p.html
https://www.ucetni-portal.cz/cizomenova-pohledavka-s-opravnou-polozkou-a-jeji-vyvoj-ve-trech-variantach-interpretace-i-42-2964-p.html
https://www.ucetni-portal.cz/prevod-podilu-s-opravnou-polozkou-3113-p.html
https://www.ucetni-portal.cz/vznik-nove-obchodni-korporace-nepene-z-ity-vklad-pohleda-vka-s-opravnou-poloz-kou-interpretace-i-2-3253-p.html
https://www.ucetni-portal.cz/kapitalizace-pohledavky-s-vytvorenou-opravnou-polozkou-3264-p.html
https://www.ucetni-portal.cz/mezidobi-fuze-sloucenim-postoupeni-pohledavky-s-opravnou-polozkou-3229-p.html
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/17/
https://1url.cz/kKF71
https://ucetni-zaverka-spevou.cz/
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Změny v dani silniční v roce 2022
Autor: Jana Zajíčková

Přehledný článek paní Jany Zajíčkové nás seznámí s podstatnými změnami, které se zpětnou účinností od 1. 1. 2022 přinesla 
novela silničního zákona. 
Jana

Úvod

V roce 2022 měla zůstat daň silniční beze změny, nicméně z důvodů prudkého zvýšení cen pohonných hmot došlo nejprve 
ke zrušení plateb záloh na daň silniční a následně ke schválení vládního balíčku, jehož součástí je zrušení silniční daně 
u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun.
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, byly provedeny změny ve zdaňování vozidel.
Tento zákon nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije za celé zdaňovací období 
2022, tj. má zpětnou účinnost od 1. 1. 2022.

Zálohy na daň silniční v roce 2022

V souvislosti s připravovanou novelou zákona o dani silniční došlo na základě rozhodnutí ministra financi ze dne 24. 3. 2022 
o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události ke zrušení povinnosti platit zálohy na daň 
silniční v roce 2022 (https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2022-c-06.pdf). Jedná se o zálohy, které jsou 
splatné 19. dubna 2022, 15. července 2022, 17. října 2022 a 15. prosince 2022. Poslední zálohou na daň silniční byla záloha 
splatná dne 15. 12. 2021.
Zrušení platby záloh se týká všech vozidel a všech poplatníků daně silniční.
Pokud byla záloha v roce 2022 zaplacena, jedná se o přeplatek na dani, o jehož vrácení či použití na úhradu jiné daně 
(případně podle uvážení ponechání na svém účtu jako platbu na případnou daňovou povinnost daně silniční pro auta nad 
12 tun) lze finanční úřad požádat.

Předmět daně silniční po schválené novele zákona o dani silniční

Osobní automobily včetně autobusů již nejsou předmětem daně.
Nově jsou předmětem daně silniční v roce 2022 pouze nákladní automobily kategorie N2 a N3 nad 3,5 tuny a jejich přívěsy 
kategorie O3 a O4.
Výše daně pro zdanitelná vozidla bude stanovena až pro vymezená nákladní vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun 
a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více.
Kategorie vozidla a další parametry rozhodné pro daň se zjišťují primárně z technického průkazu.
Daň silniční za rok 2022 budou platit jen provozovatelé těžkých nákladních automobilů a přívěsů s největší povolenou 
hmotností od 12 tun a tahačů, a to do konce ledna 2023.
U těchto těžkých nákladních automobilů také dochází k poměrně významnému snížení daňové povinnosti, u tahačů 
a přívěsů došlo ke změně koncepce zdanění. Výše daně silniční je uvedena v příloze k zákonu č. 16/1993 Sb., o dani silniční, 
(dále jen „zákon o dani silniční“).
Od daně silniční jsou osvobozena vybraná zdanitelná vozidla uvedená v § 3 zákona o dani silniční.

1

2

3

Změny v dani silniční v roce 2022
Jana Zajíčková

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.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2022-c-06.pdf
https://www.codexisuno.cz/d8g?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d7e?lang=cs
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Poplatník daně silniční

Poplatníkem daně silniční je ten, kdo je jako provozovatel zdanitelného vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla, kdo 
užívá zdanitelné vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla 
zrušena.
Poplatníkem daně silniční je rovněž osoba, která používá zdanitelné vozidlo určené jako státní hmotná rezerva, organizační 
složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.
Je-li u téhož zdanitelného vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.

Daňové přiznání

Poplatník je povinen podat řádné daňové přiznání k dani silniční, pokud v něm uvádí alespoň jedno zdanitelné vozidlo, a to 
nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období.
V daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo, za které je dílčí daň vyšší než 0 Kč, za které se uplatňuje sleva na dani 
nebo které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč.
Dochází ke zrušení plateb záloh.
Od 1. 1. 2025 bude povinnost podávat daňové přiznání pouze elektronicky.

Zrušení registrace

Novela zrušuje povinnost zaregistrování se k dani silniční. Registrační povinnost vzniklá před nabytím účinnosti novely zaniká 
dnem 1.  ledna 2022 ze zákona. Poplatník nemusí za účelem zrušení registrace činit žádné úkony a rozhodnutí o  zrušení 
registrace se v takovém případě nevydává.

Zdroj:
Sněmovní tisk 204 – Novela z.o daních z příjmů – EU
Zákon č. 16/1993 Sb. Zákon o dani silniční
Finanční správa

Článek byl zveřejněn na webu bnt.eu – Právní novinky.

4

5

6

ZNÁTE NAŠE PŘÍKLADY?
ucetni-portal.cz/priklady/  |  SOUČÁST BALÍČKU GOLD

Změny v dani silniční v roce 2022
Jana Zajíčková

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=207363
https://www.codexisuno.cz/d7f?lang=cs
https://www.financnisprava.cz/
https://bnt.eu/cs/pravni-novinky/
https://www.ucetni-portal.cz/balicky/17/
https://www.ucetni-portal.cz/priklady/
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96
hodin výuky

5 
špičkových lektorů:

ing. JIŘÍ KLÍMA

ing. EVA NEDOROSTKOVÁ

ing. OTAKAR MACHALA, QUD

ing. IVANA PILAŘOVÁ

ing. PĚVA ČOUKOVÁ

12
dnů

28. 2. 2022 – 6. 10. 2022 | 1. ročník

unikátní vzdělávací program s příklady
Naživo & online s možností pokládání dotazů – záznam tzv. „navždy“

NOVINKA

ucetni-portal.cz/pravnicke-osoby/

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. 

» »
Připravujete se na zkoušky daňového poradce? 
Chcete získat kvalitní oporu do praxe pro každý den? 

»  intenzivní příprava na zkoušky daňového poradce KDP ČR

»  volíte si vlastní tempo a formu studia

»  získáte audio i video tzv. "navěky"

»  dárek: e-book Daň z příjmů 2022 – vyřešené příklady

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

12

28. 2.
SPECIALISTA 
PRÁVNICKÉ OSOBY  
NAŽIVO & ONLINE 2022
Skvělých 12 dnů s námi
a právnické osoby máte v malíčku

https://www.ucetni-portal.cz/pravnicke-osoby/
https://www.ucetni-portal.cz/pravnicke-osoby/
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WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU
ing. Pěva Čouková a hostéwww.ucetni-portal.cz/videa/eshop
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Vydavatel: Účetní Portál a.s., V Drahách 39, 783 14 Bohuňovice | IČ 053 14 674 | infolinka: +420 730 585 423, +420 731 604 979 | podpora@ucetni-portal.cz

Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?
Sledujte videa na Účetním Portálu a naše pozvánky.

Časté chyby fyzických osob 
při zdaňování a řešení dopadů 
situace na Ukrajině

1 h 45 m
in

Otakar Machala
Pěva Čouková

2. 6. 2022

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Problematika fyzických osob 
se Zuzanou Rylovou

2 h 09 m
in

Zuzana Rylová
Pěva Čouková

9. 6. 2022

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

DPH v otázkách a odpovědích -  
3. část

2 h 06 m
in

Olga Hochmannová
Pěva Čouková

23. 6. 2022

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Zkoušky daňových poradců – 
příběh Martiny

1 h 33 m
in

Martina Nýčová
Pěva Čouková

19. 5. 2022

WEBINÁŘ

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY

Pod pokličkou – účetní kancelář, 
online svět klientů, zkoušky 
daňových poradců a členství  
ALL IN s Janou Matouškovou

1 h 35 m
in

Jana Matoušková
Pěva Čouková
16. 6. 2022

WEBINÁŘ

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY

Poslední webinář s Pěvou před 
prázdninami

1 h 52 m
in

Pěva Čouková

30. 6. 2022

WEBINÁŘ

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY

http://www.ucetni-portal.cz/videa/eshop
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-caste-chyby-fyzickych-osob-pri-zdanovani-a-reseni-dopadu-situace-na-ukrajine-ctvrtek-02-06-2022-19-00-264-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-problematika-fyzickych-osob-se-zuzanou-rylovou-ctvrtek-09-06-2022-19-00-265-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-v-otazkach-a-odpovedich-3-cast-23-06-2022-19-00-267-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-zkousky-danovych-poradcu-pribeh-martiny-19-05-2022-19-00-262-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-pod-poklickou-ucetni-kancelar-online-svet-klientu-zkousky-danovych-poradcu-a-clenstvi-all-in-s-janou-matouskovou-16-06-2022-19-00-266-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/posledni-webinar-s-pevou-pred-prazdninami-30-06-2022-19-00-268-V.html

