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PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

Ministerstvo financí předkládá materiál „Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti 
daní a některé další související zákony“ (dále jen „návrh zákona“). Návrh zákona je předkládán 
v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2022 (pozn. zde je uveden pod názvem 
„Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony“) a s Programovým prohlášením vlády. Předpokládá se zařazení 
materiálu na jednání vlády do části B – s rozpravou.
V návrhu zákona jsou obsaženy změny zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané 
hodnoty, daňového řádu a dalších právních předpisů, jejichž změna je vyvolána změnami těchto 
daňových zákonů. Ke změnám má dojít s účinností od 1. ledna 2023, s výjimkou několika 
ustanovení, která nabydou účinnosti v jiný den, a to například z důvodu zjednodušení přechodu 
na novou právní úpravu (např. oblast daně z přidané hodnoty). Zařazením těchto změn do 
jednoho právního předpisu se pro daňové subjekty zvyšuje přehlednost, neboť nejsou 
prováděny řadou samostatných zákonů, ale jsou obsaženy v návrhu jednoho právního předpisu. 
To odpovídá závazku uvedenému v Programovém prohlášení vlády, podle kterého budou 
změny soustavy daňových zákonů prováděny pouze několika málo souhrnnými novelami.
Hlavním cílem návrhu zákona je plnění Programového prohlášení vlády – „Zvýšíme limit pro 
povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč, na stejnou hranici se posune možnost využití režimu 
paušální daně.“, „Parametricky upravíme kontrolní hlášení.“ a „Snížíme byrokratickou zátěž 
při správě daní a poplatků.“. Níže jsou uvedeny hlavní změny obsažené v jednotlivých 
novelách, které jsou součástí návrhu.
Novela zákona o daních z příjmů v návaznosti na navrhované zvýšení limitu pro plátcovství 
daně z přidané hodnoty na 2 mil. Kč se zvyšuje i hranice příjmů ze samostatné činnosti pro 
vstup do paušálního režimu z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Z důvodu, že po navrhovaném zvýšení 
limitu bude moci být daň v paušální výši stanovena poplatníkům daně z příjmů fyzických osob 
s velmi širokým rozpětím příjmů, nebude daň v paušální výši a veřejná pojistná stanovena ve 
stejné výši, ale zavádí se 3 pásma paušálního režimu odvozená od výše a charakteru příjmů 
poplatníka. Další významnou úpravu je prodloužení tzv. mimořádných odpisů i na majetek 
pořízený v roce 2022 a 2023. Zbylé dílčí změny zákona o daních z příjmů jsou vyvolány 
přijetím jiné právní úpravy, či změnou výkladu jiných právních předpisů na základě soudní 
judikatury, přičemž je na dané změny nutné co nejdříve reagovat. 
V oblasti daně z přidané hodnoty se jedná o zvýšení limitu pro vznik plátcovství k dani 
z přidané hodnoty z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Dalším tématem jsou parametrické úpravy 
kontrolního hlášení v oblasti výzev k podání kontrolního hlášení a pokut za porušení povinností 
souvisejících s kontrolním hlášením. Jedná se konkrétně zejména o 

 prodloužení lhůty pro podání následného kontrolního hlášení na 17 kalendářních dnů 
ode dne dodání výzvy správce daně do datové schránky plátce,

 snížení výše pokut vznikajících ze zákona v případě pozdního podání, resp. nepodání 
kontrolního hlášení pro živnostníky a společnosti s ručením omezeným, v nichž je 
fyzická osoba jediným společníkem.

V případě novely daňového řádu se jedná o dílčí technickou změnu ve vztahu k povinnosti 
činit tzv. formulářová podání při správě daní elektronicky.
Mezirezortní připomínkové řízení je zkráceno na 10 pracovních dní. Zkrácení bylo povoleno 
ministrem pro legislativu a předsedou Legislativní rady vlády. 


