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Daně 

Rekapitulace zásadních změn, které 

nás čekají od 1.1.2022  

O aktuálních daňových a účetních změnách Vás 

informujeme v průběhu roku, nicméně s blížícím 

se koncem roku bychom Vám rádi zrekapitulovali 

několik těchto zásadních změn a novinek, které 

začnou platit od Nového roku.  

Zvýšení minimální mzdy za rok 2022 

Od ledna 2022 se zvyšuje minimální mzda, a to 

z částky 15 200 Kč na částku 16 200 Kč. Zvýšení 

minimální mzdy v oblasti daní ovlivní např: 

- Maximální výši daňové slevy za umístění 

dítěte (školkovné), které může v roce 

2022 činit maximálně 16 200 Kč, 

- Nárok na daňový bonus za rok 2022 

v případě dosažení příjmů podle § 6 nebo 

§ 7 ZDP alespoň 97 200 Kč (šestinásobek 

minimální mzdy), čemuž odpovídá nárok 

na měsíční daňový bonus od 

zaměstnavatele u příjmu alespoň 

8 100 Kč. 

 

 

Zvýšení základní slevy na poplatníka  

Základní sleva na poplatníka se v roce 2022 zvýší 

z 27 840 Kč na částku 30 840 Kč, což odpovídá 

měsíční slevě ve výši 2 570 Kč. 
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Zvýšení výše paušální daně pro živnostníky 

Nová výše měsíční zálohy na paušální daň bude 

pro rok 2022 stanovena na částku 5 994 Kč. Tato 

částka v sobě zahrnuje minimální zálohu na 

zdravotní pojištění (2 627 Kč), zálohu na minimální 

sociální pojištění navýšené o 15 % (3 267 Kč) a 

zálohu na daň z příjmů ve výši 100 Kč. 

V případě, že by OSVČ chtěla vstoupit do 

paušálního režimu pro rok 2022, musí, kromě 

splnění zákonných podmínek, oznámit vstup do 

tohoto režimu správci daně, a to do 10. ledna 

2022. 

Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění 

pro OSVČ v roce 2022 

Sociální pojištění 

Minimální zálohy pro OSVČ vykonávající hlavní 

činnost se zvýší z 2 588 Kč na 2 841 Kč. Minimální 

zálohy pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost se 

zvýší z 1 036 Kč na 1 137 Kč. 

Zdravotní pojištění 

Minimální zálohy pro OSVČ se zvýší z 2 393 Kč na 2 

627 Kč. Upozorňujeme, že zvýšené minimální 

zálohy na zdravotní pojištění je OSVČ povinna 

platit již od začátku roku 2022, tj. od ledna 2022 se 

splatností do 8. února 2022.  

Závěrkové operace v souvislosti se 

závěry NÚR 

Rádi bychom kromě změn, které začnou platit od 

1.1.2022, upozornili na již platné vydané 

interpretace Národní účetní rady („NÚR“). 

V souvislosti s přípravou účetních závěrek za rok 

2021 upozorňujeme na vydané interpretace NÚR, 

konkrétně I-42 a I-43, které upravují vykazování 

kurzových rozdílů u cizoměnových pohledávek 

s opravnou položkou a u poskytnutých záloh 

vedených v cizí měně. Dle interpretace I-42 by se 

u cizoměnových pohledávek mělo k rozvahovému 

dni účtovat o kurzovém rozdílu pouze k hodnotě 

netto pohledávky.  

U poskytnutých záloh vedených v cizí měně 

v případě, že se neočekává jejich vrácení, ale 

očekává se dokončení transakce dodáním 

předmětu transakce (pořízení majetku, zboží nebo 

služby), kurzové riziko dle NÚR I-43 nevzniká a o 

kurzovém rozdílu by se proto k rozvahovému dni 

také nemělo účtovat. 

covid 

Podpora podnikatelů v souvislosti 

s COVID-19 

V současnosti jsou opět aktivní oba režimy 

programu Antivirus, tj. A i B. 

Antivirus A 

Tento program se vztahuje na ty případy, kdy je 

zaměstnanci nařízena karanténa nebo izolace 

z důvodu onemocnění COVID-19. Výše příspěvku 

je stanovena jako 80 % uznatelných nákladů 

(náhrada mzdy), maximálně však 39 tis. Kč na 

zaměstnance za měsíc. Tato podpora byla 

prodloužena až do konce února 2022. 

Antivirus B 

Tento program byl znovu obnoven pro období od 

01.11.2021 do 28.02.2022 a má pomoci firmám, 

které se v důsledku pandemie ocitli v režimu 

překážek v práci na straně zaměstnavatele. Výše 

příspěvku je pak 60 % vyplacené náhrady mzdy, vč. 

pojistného, maximálně však 29 tis. Kč měsíčně za 

zaměstnance. 

Pro více informací, či jiné daňové záležitosti, nás 

neváhejte kontaktovat.  

 

MAREK MAULE 

partner NSG MORISON 

marek.maule@nsgmorison.cz 

tel: +420 2234 800 930 mob:+420 737 431 802 
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JAN MLČÁK  
partner advokátní kanceláře 

jan.mlcak@nsgmorison.cz 

tel:     + 420 224 800 930 

mob: + 420 734 510 243 

 

právo 

Možný přelom v poskytování služeb 

Airbnb v Česku 

Provozovatelům služeb Airbnb by rozhodně 

nemělo uniknout nedávné zásadní rozhodnutí 

Magistrátu hlavního města Prahy. V březnu 2021 

udělil Stavební úřad městské části Praha 1 pokutu 

vlastníkovi bytové jednotky provozujícímu zde 

službu Airbnb, jelikož tato bytová jednotka měla 

podle kolaudačního rozhodnutí sloužit jako byt, 

nikoliv jako ubytovací zařízení. Jinými slovy, 

stavební úřad posoudil přenechání bytu k užívání 

třetím osobám v rámci služby Airbnb jako rozpor 

s účelem, pro který byla daná jednotka 

zkolaudována. 

Majitel bytové jednotky proti rozhodnutí 

stavebního úřadu podal odvolání. Svou 

argumentaci postavil na skutečnosti, že užívání 

bytu třetími osobami nevybočuje z účelu 

vymezeném kolaudačním rozhodnutím, neboť je 

podle něj nepodstatné, jestli je byt užíván 

k dlouhodobému nebo krátkodobému přebývání 

osob. 

Magistrát ale jako odvolací orgán potvrdil 

rozhodnutí Stavebního úřadu městské části Praha 

1, přičemž odkázal na prováděcí vyhlášky a 

nařízení, které definují byt jako bytovou jednotku 

sloužící k trvalému bydlení. Právě tato definice 

podle magistrátu rozlišuje pojem bydlení od 

pojmu ubytování. 

Stanovisko magistrátu je dalším z řady rozhodnutí, 

které sledují trend regulace služby Airbnb. 

Zástupci hotelových a ubytovacích služeb 

dlouhodobě upozorňují na skutečnost, že byť 

Airbnb vykazuje stejné nebo podobné znaky jako 

například hotelové ubytování, vyhýbají se jejich 

provozovatelé povinnostem vyplývajícím ze 

správních předpisů (například předpisy 

protipožární ochrany apod.). Tento trend bylo 

v nedávné době možné pozorovat rovněž na 

rozhodnutí Městského soudu v Praze, který učinil 

přítrž tomuto dvojímu metru, co se daňových 

povinností týče, když rozhodl o povinnosti zdanění 

příjmů z těchto krátkodobých pronájmů. 

Závěrem je třeba podotknout, že přelomové 

rozhodnutí magistrátu nevycházelo z iniciativy 

z řad hoteliérů, ale od zástupců druhé vlivné 

skupiny, která usiluje o zvýšení regulace služeb 

Airbnb. Podnět k zahájení správního řízení totiž 

podal spolek Snesitelné bydlení v centru Prahy. Je 

rozumné přitom předpokládat, že budoucí 

podněty k zahájení obdobných správních řízení 

s provozovateli služeb Airbnb budou vycházet 

rovněž z řad nespokojených sousedů. 

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů k této 

problematice se na nás neváhejte obrátit.  
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Ocenění firem  

Ocenění českých lídrů zná své vítěze 

Letošní 5. ročník soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ - zná své vítěze. Ti vzešli z 1529 tuzemských podniků s 
nejlepšími ekonomickými výsledky. Vavříny v této soutěži sbírají úspěšné a transparentní české firmy s ročním 
obratem přes 200 milionů korun a nejméně 50 zaměstnanci. 

118 finalistů bylo letos vybráno z 1529 společností, které vyhověly kritériím soutěže. Většinu z nich tvořily  

i v tomto ročníku rodinné firmy. Ty jsou páteří ekonomiky a během covidové krize ukázaly svou odolnost. 

Částky, které chtějí v současnosti zástupci rodinného byznysu investovat do svého rozvoje, jsou příslibem 

 k oživení tuzemské ekonomiky.  

Zakladatele a organizátorem projektu je AGENTURA HELAS.  

Více o soutěži na http://www.oceneniceskychlidru.cz 

 

NSG MORISON JE HRDÝM PARTNEREM SOUTĚŽE OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ A ZÁROVEŇ 

JEDNÍM Z POROTCŮ  SOUTĚŽÍCÍCH FIREM. 

 

 

Vítězové jednotlivých regionů 

 1. – 3. místo  GRATULUJEME ! 

 

Vítězem za kraj Hlavní město Praha se stala společnost FAST KOVOŠROT s.r.o., na druhém místě skončila 
Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. a pomyslný bronz patří společnosti S E T O S spol. s r.o.  
 
Jihočeský kraj ovládla firma AGRA GROUP a.s., druhé místo získala BANES, spol. s r.o. a na třetím místě se 
umístila společnost KAFKA TRANSPORT a.s. 
 
Jihomoravskému kraji vévodí společnost TestLine Clinical Diagnostics s.r.o., následována společnostmi 
LOMAX & Co s.r.o. na druhém místě a společností ARTIN, spol. s r.o.na místě třetím. 
 
V Karlovarském kraji zvítězila společnost SUAS Servisní s.r.o. 
 
Královéhradecký kraj ovládla firma SERVISBAL OBALY s.r.o., druhé místo získala Dřevoterm, s.r.o. a na 
třetím místě se umístila společnost STYLBAU, s.r.o. 
 
Vítězem za Liberecký kraj se stala společnost TITAN - Multiplast s.r.o., na druhém místě skončila RAVY CZ 
a.s. a pomyslný bronz patří společnosti MOCCA, spol. s r.o. 
 
Moravskoslezský kraj ovládla firma Motor Lučina spol. s r.o., druhé místo získala RT TORAX, s. r. o. a na 
třetím místě se umístila společnost MROZEK  a.s. 
 
Olomouckému kraji vévodí společnost FARMAK, a.s., následována společnostmi LASKI, s.r.o. na druhém 
místě a společností SULKO s. r. o.na místě třetím. 
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V Pardubickém kraji zvítězila společnost Isolit-Bravo, spol. s r.o., na druhém místě skončila SANITINO s.r.o. 
a třetí místo patří společnosti ERA-PACK s.r.o. 
 
První místo v Plzeňském kraji získala společnost Tank ONO, s.r.o., na druhém místě skončila ASP GROUP 
s.r.o. a třetí místo patří společnosti PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o.  
Středočeský kraj ovládly firmy ALBA CR spol. s r.o. na prvním místě a společnost ENERGON Dobříš, s.r.o. na 
místě druhém. 
 
Vítězem za Ústecký kraj se stala společnost SALTEK s.r.o., na druhém místě skončila MEVA s.r.o. a pomyslný 
bronz patří společnosti CHVALIS s.r.o. 
 
Kraj Vysočina ovládla firma SEPOS, spol. s r. o., druhé místo získala IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. a na třetím 
místě se umístila společnost ADW FEED, a.s. 
 
Zlínskému kraji vévodí společnost mmcité a.s., následována společnostmi Sběrné suroviny UH, s.r.o. na 
druhém místě a společností TVD-Technická výroba, a.s. na místě třetím. 
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