
Mimořádná možnost zrušení registrace k DPH do 8.12.2022 

verze bez odkazu na odůvodnění změn zákona o DPH a přechodných ustanovení 

 

Dnes vychází ve Sbírce zákonů pod č. 366/2022 Sb. daňový balíček 2023, jehož oficiální znění je 

dostupné ZDE. 

S daňovým balíčkem 2023 seznamuje přednáška Změny v daních 2022/2023, kterou můžete navštívit 

již příští týden 7.12. v Brně a potom 17.1.2023 ve Zlíně. Pokud dáváte přednost sledování přednášky 

na internetu, pořádáme tuto přednášku 14.12.2022 a 10.1.2023 – tyto přednášky si můžete zakoupit 

buď ve verzi online nebo jako videozáznam. K dispozici je také videozáznam této přednášky 

z 29.11.2022, který si můžete pustit hned po úhradě. Sledování videozáznamu je neomezené jak 

z hlediska času, tak z hlediska počtu přehrání. K videozáznamu nebo online přednášce dostáváte navíc 

i zvukový záznam v mp3, který si můžete stáhnout a poslouchat třeba v autě. I přes výhody 

internetových přednášek se s Vámi rádi uvidíme naživo v Brně a ve Zlíně – tyto přednášky jsou o 200 

Kč + dph levnější oproti internetovým přednáškám, tak Vám to snad alespoň trochu zkompenzuje 

náklady na cestu na přednášku. 

Účinnost daňového balíčku je 1.1.2023 a v podstatě je dost času na seznámení se s jeho obsahem. 

V rámci rozšířeného informačního servisu www.behounek.eu je dostupné úplné znění těch ustanovení 

zákona o DPH, ve kterých dochází od 1.1.2023 ke změnám. Změněná ustanovení a také příslušná 

přechodná ustanovení jsou doplněna o příslušné pasáže důvodové zprávy. Rozšířený informační servis 

vč. uvedeného materiálu získáte objednáním přednášky z aktuální nabídky anebo dobrovolným 

příspěvkem ve výši alespoň 500 Kč. Obdobným způsobem jako změněná ustanovení zákona o DPH bude 

připraveno také úplné znění měněných ustanovení zákona o daních z příjmů. 

Tuto informaci posíláme proto, že dnešní vyhlášení daňového balíčku ve Sbírce zákonů je zásadní pro 

některé plátce kteří chtějí rychle zrušit svojí registraci k DPH – viz také poslední díl podcastu O daních 

z 28.11.2022. Na toto rychlé zrušení registrace je čas jen do čtvrtka 8.12.2022! 

Finanční správa se ke zvláštní úpravě zrušení registrace a k přechodu na nový hodnotový limit obratu 

2 mil. Kč vyjádřila ZDE. 
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Registraci lze zrušit podle bodu 8 čl. II daňového balíčku (přechodná ustanovení k novelizaci zákona o 

DPH): 

8. Plátce, který má sídlo v tuzemsku a který není skupinou, může do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti 

tohoto ustanovení požádat o zrušení registrace, pokud jeho obrat podle § 4a zákona č. 235/2004 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, přesáhl 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl 2 000 000 Kč 

a) za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících dni nabytí účinnosti 

tohoto ustanovení, nebo 

b) za období předcházející kalendářnímu měsíci nabytí účinnosti tohoto ustanovení, ve kterém byl 

osobou povinnou k dani, pokud se stal osobou povinnou k dani po prvním dni dvanáctého 

kalendářního měsíce bezprostředně předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto ustanovení. 

Důvodová zpráva k uvedenému bodu uvádí: 

Toto přechodné ustanovení umožňuje plátcům, kteří mají sídlo v tuzemsku a nejsou skupinou, požádat 

do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto přechodného ustanovení o zrušení registrace, pokud jejich 

obrat za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících dni nabytí účinnosti 

tohoto přechodného ustanovení přesáhl částku 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl částku 2 000 000 Kč. 

Pokud například přechodné ustanovení nabyde účinnosti dne 15. prosince 2022, pak plátce, který má 

sídlo v tuzemsku a není skupinou, může do 20. prosince 2022 požádat o zrušení registrace, pokud jeho 

obrat za období prosinec 2021 až listopad 2022 přesáhl částku 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl částku 

2 000 000 Kč. 

V případě osob povinných k dani, které začaly uskutečňovat ekonomickou činnost po tomto datu, tj. 

které ekonomickou činnost vykonávají méně než 12 měsíců, se výše jejich obratu vypočítá za období, 

v němž byly osobami povinnými k dani. Pro účely tohoto přechodného ustanovení se tak neaplikuje 

podmínka pro zrušení registrace uvedená v § 106b odst. 1 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty, a 

to ta, že uplynul 1 rok ode dne, kdy se tento plátce stal plátcem. 

Pokud například plátce začal uskutečňovat svou ekonomickou činnost 1. září 2022 (od tohoto dne je 

osobou povinnou k dani) a jako plátce je registrován od 1. října 2022 a přechodné ustanovení nabyde 

účinnosti dne 15. prosince 2022, pak může podle tohoto přechodného ustanovení požádat do 20. 

prosince 2022 o zrušení registrace, pokud jeho obrat za září 2022 až listopad 2022 přesáhl částku 1 

000 000 Kč, ale nepřesáhl částku 2 000 000 Kč. 

Toto přechodné ustanovení se uplatní i v případě plátce, který se stal plátcem až v průběhu období 12 

po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících dni nabytí účinnosti tohoto 

přechodného ustanovení, ale předtím byl osobou povinnou k dani. Pro účely tohoto přechodného 

období se tak neaplikuje podmínka pro zrušení registrace, že plátce musel mít status plátce po dobu 1 

roku. 

Toto přechodné ustanovení je konstruováno jako nový, speciální titul pro zrušení registrace plátce na 

žádost. Proces zrušení registrace bude probíhat obdobně jako v případě titulů pro zrušení registrace na 

žádost uvedených v § 106b zákona o dani z přidané hodnoty. I v tomto případě se tak uplatní § 106d 

zákona o dani z přidané hodnoty (s výjimkou lex specialis uvedeném v bodě 10 přechodných 

ustanovení). 

 

 



Důvodem pro zrušení registrace může být i to, že OSVČ (zatím plátce DPH) chce vstoupit od roku 2023 

do paušálního režimu podle nové úpravy roku 2023, ke které pořádáme 13.12.2022 přednášku 

Paušální daň a plátcovství DPH 2023 a (online nebo formu videozáznamu). Vstupu do paušálního 

režimu pro rok 2023 by ovšem plátcovství DPH k 1.1.2023 standardně vadilo. Pro tuto situaci ovšem 

daňový balíček obsahuje také přechodné ustanovení. 

Na případné zrušení registrace a vstup do paušálního režimu pro rok 2023 pamatuje bod 3 čl. IV 

daňového balíčku (přechodná ustanovení k novelizaci zákona o daních z příjmů): 

Poplatník, který podal žádost o zrušení registrace k dani z přidané hodnoty podle čl. II bodu 8 nebo 9 a 

kterému nebylo oznámeno rozhodnutí, kterým je mu zrušena registrace, do 31. prosince 2022, se pro 

účely paušálního režimu od 1. ledna 2023 nepovažuje za plátce daně z přidané hodnoty, pokud je 

poplatníkovi oznámeno rozhodnutí, kterým mu je zrušena registrace, do 16. ledna 2023. 

Důvodová zpráva k uvedenému bodu uvádí: 

Přechodné ustanovení navazuje na přechodné ustanovení v čl. II bodech 8 a 9, podle kterých může z 

důvodu zvýšení limitu obratu plátce daně z přidané hodnoty podat žádost o zrušení registrace již před 

1. lednem 2023, tedy přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud správce daně poplatníkovi 

oznámí rozhodnutí, kterým je mu registrace zrušena, do 31. prosince 2022, přestane být podle 

přechodného ustanovení v čl. II bodu 10 plátcem daně z přidané hodnoty dne 1. ledna 2023. V takovém 

případě splní podmínku pro vstup do paušálního režimu uvedenou v § 2a odst. 1 písm. a) bodě 3 zákona 

o daních z příjmů, že k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období není plátcem daně z přidané 

hodnoty. Pokud však správce daně neoznámí rozhodnutí, kterým je registrace k dani z přidané hodnoty 

zrušena, do 31. prosince 2022, je poplatník i od 1. ledna plátcem daně z přidané hodnoty a nemůže tedy 

vstoupit do paušálního režimu. Proto se v tomto přechodném ustanovení stanoví, že pro účely 

paušálního režimu se poplatník, který do 31. prosince 2022 podal žádost o zrušení registrace k dani z 

přidané hodnoty, nepovažuje od 1. ledna 2023 za plátce daně z přidané hodnoty, pokud je mu 

oznámeno rozhodnutí, kterým je mu zrušena registrace, do 16. ledna 2023. Poplatník tak může vstoupit 

do paušálního režimu, protože na základě této fikce splní podmínku neplátcovství daně z přidané 

hodnoty k prvnímu dni zdaňovacího období. 

Podle § 2a odst. 1 písm. a) bodu 3 zákona o daních z příjmů je podmínkou vstupu do paušálního režimu 

i skutečnost, že poplatník nemá k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období registrační povinnost k 

dani z přidané hodnoty. Registrační povinnost vzniká podle § 94 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty 

překročením hranice obratu stanovené pro plátcovství daně z přidané hodnoty. Vznik, resp. neexistenci 

registrační povinnosti v souvislosti s nabytím účinnosti zvýšené hranice pro plátcovství daně z přidané 

hodnoty řeší přechodná ustanovení v čl. II bodech 2 až 5, podle kterých poplatníkovi, který za nejvýše 

12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci prosinec 

2022 nebo leden 2023 sice přesáhl 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl 2 000 000 Kč, registrační povinnost 

nevzniká a nestává se plátcem daně z přidané hodnoty. Díky tomu tedy takovému poplatníkovi nevzniká 

překážka ke vstupu do paušálního režimu. 
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Zrušení registrace s případnou vazbou na vstup do paušálního režimu vysvětlují následující příklady 1 

až 4. Při zrušení registrace je nutné počítat s tím, že zrušení registrace může způsobit povinnost odvést 

DPH (např. ze zásob, pokud byl při jejich pořízení uplatněn odpočet daně) – viz např. videozáznam 

přednášky DPH 2022/2023-tuzemsko. Přechod na nový limit pro plátcovství DPH vysvětluje příklad 5: 

Příklad 1 – zrušení registrace plátce, který je plátcem dobu kratší než 12 měsíců – žádost podaná do 

8.12.2022 

Plátce DPH se stal plátcem daně z důvodu překročení obratu 1 mil. Kč za období 11/2021 až 10/2022 

k 1.12.2022 a od 1.12.2022 je plátcem daně. 

Pokud podá dotyčný plátce daně žádost o zrušení registrace nejpozději 8.12.2022, ve které uvede za 

období 12/2021 až 11/2022 obrat v rozmezí 1 až 2 mil. Kč, bude mu registrace k DPH zrušena podle 

bodu 8 přechodných ustanovení novelizace zákona o DPH daňovým balíčkem. 

Žádost o zrušení registrace se podává elektronicky na standardním formuláři pro zrušení registrace  na 

portálu mojedane.cz v části Registrace – formulář Žádost o zrušení registrace, ve kterém zaškrtne, že 

žádá o zrušení registrace k DPH. V kolonce důvod pro zrušení registrace uvede např. bod 8 čl. II zákona 

366/2022 Sb. a uvede obrat za předchozích 12 měsíců (tedy za 12/2021 až 11/2022) v rozmezí 1 až 2 

mil. Kč. 

Pokud bude rozhodnutí o zrušení registrace plátci doručeno do 31.12.2022 – např. 20.12.2022 – 

přestane být dotyčný plátcem k 31.12.2022 a od 1.1.2023 již nebude plátcem a může tedy (pokud chce 

a pokud splňuje další podmínky) vstoupit do 10.1.2023 do paušálního režimu pro rok 2023. 

Pokud by rozhodnutí o zrušení registrace bylo doručeno až v roce 2023, byla by registrace zrušena ke 

dni doručení rozhodnutí o zrušení registrace – část roku 2023 by tedy byl dotyčný ještě plátcem daně. 

Avšak podle bodu 3 přechodných ustanovení k novele zákona o daních z příjmů daňovým balíčkem, 

pokud bude rozhodnutí o zrušení registrace doručeno do 16.1.2023, není pro něj plátcovství daně 

k 1.1.2023 překážkou pro vstup do paušálního režimu – může se tedy do 10.1.2023 přihlásit pro rok 

2023 k paušálnímu režimu. 

Příklad 2 – zrušení registrace plátce, který je plátcem dobu kratší než 12 měsíců – žádost podaná po 

8.12.2022 

Plátce DPH z příkladu 1 nestihne od 8.12.2022 požádat o zrušení registrace postupem popsaným 

v příkladu 1. 

V tomto případě bude možné požádat o zrušení registrace podle § 106b, a to nejdříve v prosinci 

12/2023 – plátcem DPH tak může přestat být (pokud pokračuje v ekonomické činnosti a uskutečňuje 

zdanitelná plnění) nejdříve v průběhu prosince 2023. 
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Příklad 3 – zrušení registrace plátce, který je plátcem dobu delší než 12 měsíců – žádost podaná 

v prosinci 2022 

Plátce DPH s obvyklým obratem v rozmezí 800 tis. Kč až 1,5 mil. Kč chce využít nového obratu 2 mil. 

Kč rozhodného pro registraci k DPH a zrušit registraci k DPH. 

Pokud má tento plátce za období 12/2021 až 11/2022 obrat v rozmezí 1 až 2 mil. Kč, může postupovat 

úplně stejně jako plátce v příkladu 1 (ovšem nejpozději 8.12.2022) a vše bude stejné jako v příkladu 1. 

Pokud by obrat za 12/2021 až 11/2022 nepřesáhl 1 mil. Kč, může plátce standardně požádat o zrušení 

registrace – nemusí tak učinit do 8.12.2022. Jako důvod pro zrušení registrace by byl uveden § 106b. 

Pokud by bylo rozhodnutí o zrušení registrace doručeno např. 20.12.2022, byl by plátcem naposledy 

20.12.2022 a mohl by požádat o vstup do paušálního režimu pro rok 2023. Pokud by bylo rozhodnutí o 

zrušení registrace doručeno např. 3.1.2023, byl by plátcem naposledy 3.1.2023 a pro rok 2023 by 

nemohl vstoupit do paušálního režimu.  

 

Příklad 4 – zrušení registrace plátce, který je plátcem dobu delší než 12 měsíců – žádost podaná v roce 

2023 

Plátce DPH s obvyklým obratem v rozmezí 800 tis. Kč až 1,5 mil. Kč chce využít nového obratu 2 mil. 

Kč rozhodného pro registraci k DPH a zrušit registraci k DPH, avšak nestihne postup dle přechodného 

ustanovení, tedy nepožádá o zrušení registrace do 8.12.2022. 

Pokud obrat za 12/2021 až 11/2022 přesáhl 1 mil. Kč, avšak nikoli 2 mil. Kč a žádost o zrušení registrace 

by byla podána v prosinci po 8.12.2022, byla by tato žádost zamítnuta. 

Pokud by byl obrat v rozmezí 1 až 2 mil. Kč i za období 01 až 12/2022, byla by zamítnuta i standardní 

žádost o zrušení registrace podaná v lednu 2023. 

Platně by bylo možné požádat o zrušení registrace při obratu vyšším než 1 mil. Kč a nepřekračujícím 2 

mil. Kč až v únoru 2023 (v této žádosti by byl uveden obrat za 02/2022 až 01/2023). 

 

Příklad 5 – obrat za 12/2021 až 11/2022 překročil 1 mil. Kč, avšak nikoli 2 mil. Kč 

Jak je to s registrací dosavadního neplátcem daně, který za 12/2021 až 11/2022 překročil 1 mil. Kč, 

avšak nikoli 2 mil. Kč? 

Do 15.12.2022 není povinnost podat přihlášku k registraci k DPH. Pokud ji podá, stane se plátcem od 

1.1.2023 jen v případě, pokud výslovně potvrdí svůj záměr stát se plátcem daně – např. do textové 

přílohy přihlášky k registraci k DPH uvede „Potvrzuji svůj záměr stát se plátcem daně z přidané 

hodnoty“. 

 

 

 

 

 

 

 



NABÍDKA PŘEDNÁŠEK    

 

NABÍDKA VIDEOZÁZNAMŮ STARŠÍCH PŘEDNÁŠEK    

 

DOBROVOLNÁ ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ INFORMACE    

 

 

Aktuální nabídka přednášek a komentářů  

Silniční daň 2022 – videozáznam z 10.6.2022 

Schválení účetnictví a rozdělení zisku – videozáznam z 20.4.2022  

Daňové přiznání elektronicky – videozáznam z 18.2.2022 

Změny v daních 2022/2023 – Brno 7.12.2022, Zlín 17.1.2023; online 29.11., 14.12.2022, 10.1.2023 – 

z online přednášek je možné zakoupit videozáznam 

DPH tuzemsko 2022/2023 – videozáznam z 1.11.2022; cenově zvýhodněný komplet s přednáškou 

DPH zahraničí 2022/2023 

DPH zahraničí 2022/2023 – videozáznam z 2.11.2022; cenově zvýhodněný komplet s přednáškou DPH 

tuzemsko 2022/2023 

Daň z příjmů fyzických osob 2022/2023 – videozáznam z 8.11.2022; cenově zvýhodněný komplet 

s přednáškou Daň z příjmů právnických osob 2022/2023 

Daň z příjmů právnických osob 2022/2023 – videozáznam z 9.11.2022; cenově zvýhodněný komplet 

s přednáškou Daň z příjmů fyzických osob 2022/2023 

Paušální daň a plátcovství DPH 2023 – online 13.12.2022 – možnost zakoupení videozáznamu 

Zdanění mezd 2023 – online 27.1.2023 – možnost zakoupení videozáznamu; navíc bonus Penzijní a 

životní spoření (pojištění) a videozáznam Zdanění mezd 2022 

Dlouhodobý majetek – odpisování 2021/2022 – videozáznam z 14.1.2022 

Internetové obchody v EU – DPH – záznam z 05/2021 je stále aktuální 

Rozdělování a zdaňování zisku v sro – komentář v pdf, vzor valné hromady a rozhodnutí jediného 

společníka o rozdělení zisku; evidence skutečných majitelů. Materiál je poskytován zdarma 

k videozáznamu přednášky Schválení účetnictví a rozdělení zisku 

 KALENDÁŘ AKTUÁLNÍCH PŘEDNÁŠEK 

 PDF KOMENTÁŘE 

VIDEOZÁZNAMY STARŠÍCH PŘEDNÁŠEK    

 

 

 

Krásné adventní dny přejí      Ingrid a Pavel Běhounkovi 

         2.12.2022 
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