
Daňové novinky 2023 

verze informace v rámci zdarma poskytovaného informačního servisu www.behounek.eu 

Již od 1.1.2023 je nutné zohlednit zvýšení minimální a zaručené mzdy – viz informace z 22.12.2012 

(obsahuje také zvýšení platby pojistného na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů, 

vyhlášení průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí 2022 a dopad reposazby ČNB na úroky za opožděnou 

úhradu daně). Zvýšení minimální a zaručené mzdy bylo vyhlášeno až 30.12.2022 pod č. 465/2022 Sb. – 

aktuální výši minimální a zaručené mzdy tedy obsahuje nařízení č. 567/2006 Sb. ve znění od 1.1.2023, 

které je dostupné např. ZDE. MPSV se ke zvýšení minimální a zaručené mzdy vyjádřilo v tiskové zprávě 

ze dne 21.12.2022. 

Novinky v působnosti MPSV komentuje tisková zpráva ze dne 16.12.2022. Zásadní novinkou roku 2023 

je zvýšení příjmu rozhodného pro účast na nemocenském pojištění na 4.000 Kč (v roce 2022 a 2021 

tato rozhodná částka činila 3.500 Kč) – viz tisková zpráva ČSSZ ze dne 2.1.2023. 

I v roce 2023 pro měsíční odměny z dohod o provedení práce platí, že do 10 tis. Kč (včetně 10 tis. Kč) 

nepodléhají odvodu pojistného na sociální zabezpečení ani odvodu pojistného na zdravotní pojištění a 

u zaměstnance bez podepsaného prohlášení k dani se použije srážková daň. Připomínáme, že 

z hlediska odvodu pojistného toto pravidlo platí např. i při souběhu se mzdou z pracovního poměru. 

Prohlášení k dani však zaměstnanec u daného zaměstnavatele činí ve vztahu ke všem příjmům 

plynoucím od tohoto zaměstnavatele. Má-li zaměstnanec kvůli pracovnímu poměru na leden 2023 

podepsáno prohlášení k dani a od tohoto zaměstnavatele mu za leden 2023 náleží jak mzda 

z pracovního poměru dosahující alespoň částky 4.000 Kč, tak odměna z dohody o provedení práce 

maximálně 10.000 Kč, tak odvodu pojistného podléhá jen odměna z pracovního poměru, avšak 

zálohovou daň je nutné uplatnit i z odměny z dohody o provedení práce. 

Stále platí, že účast na nemocenském pojištění zakládá již dosažení rozhodného příjmu 4.000 Kč (např. 

odměna jednatele nižší než 4.000 Kč nepodléhá v roce 2023 odvodu pojistného na sociální 

zabezpečení, kdežto odměna ve výši 4.000 Kč již odvodu tohoto pojistného podléhá). Pro uplatnění 

srážkové daně (u zaměstnance bez podepsaného prohlášení k dani) je však rozhodující překročení 

rozhodného příjmu 4.000 Kč – pokud by zaměstnanci od jednoho zaměstnavatele např. plynula jen 

odměna z dohody o pracovní činnosti přesně 4.000 Kč, tak by podléhala odvodu pojistného na sociální 

zabezpečení i odvodu pojistného na zdravotní pojištění, avšak pokud by nebylo podepsáno prohlášení 

k dani, použila by se srážková daň (zálohová daň by se uplatnila až u odměny vyšší než 4.000 Kč). 

 

27.1.2023 POŘÁDÁME ONLINE PŘEDNÁŠKU „ZDANĚNÍ MEZD 2023“ – MOŽNOST 

VIDEOZÁZNAMU     

  

Sazby zahraničního stravného pro rok 2023 obsahuje vyhláška 401/2022 Sb., tuzemské cestovní 

náhrady obsahuje vyhláška 467/2022 Sb. - sazba základní náhrady za 1 km jízdy osobním automobilem 

byla od 1.1.2023 zvýšena na 5,20 Kč/km jízdy (v roce 2022 činila 4,70 Kč/km). 

Sazba tuzemského stravného pro časové pásmo 5 až 12 hod pro nepodnikatelskou sféru je od 1.1.2023 

stanovena v rozmezí 129 až 153 Kč – od 1.1. do 19.8.2022 činila 99 až 118 Kč a od 20.8. do 31.12.2022 

činila 120 až 142 Kč; oproti 1.1.2022 tak byla horní hranice stravného pro toto časové pásmo zvýšena 

o 35 Kč. Celodenní tuzemské stravné je pro nepodnikatelskou sféru od 1.1.2023 stanoveno v rozmezí 

307 až 367 Kč - od 1.1. do 19.8.2022 činilo 237 až 283 Kč a od 20.8. do 31.12.2022 činilo 284 až 340 Kč; 

oproti 1.1.2022 tak byla horní hranice stravného pro toto časové pásmo zvýšena o 84 Kč. 
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70 % horní hranice stravného pro časové pásmo 5 až 12 hod je limitem pro maximální částku peněžního 

stravovacího paušálu (peněžitý příspěvek na stravování), který je u zaměstnance osvobozen od daně - 

od 1.1.2023 tento limit činí 107,10 Kč. V případě poskytování stravenek je daňovým nákladem 55 % 

ceny jídla, nejvýše však 107,10 Kč – to odpovídá „daňově optimální“ hodnotě stravenky 194,73 Kč.   

Výklad Finanční správy ke stravovacímu paušálu zatím nebyl aktualizován na podmínky roku 2023, ale 

kromě změny limitů (stravenkový paušál je osvobozen od daně do 107,10 Kč a v případě stravenky je 

daňovým nákladem 55 % ceny jídla, nejvýše však 107,10 Kč) plně platí i v roce 2023. 

V rámci rozšířeného informačního servisu www.behounek.eu je k dispozici praktické vysvětlení  

poskytování zahraničního stravného, jeho krácení a dopadu na kapesné. Rozšířený informační servis 

vč. uvedených materiálů získáte objednáním přednášky z aktuální nabídky anebo dobrovolným 

příspěvkem ve výši alespoň 500 Kč. 

  

DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK ZA POSKYTOVANÉ INFORMACE    

 

Zvýšení limitu obratu rozhodného pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč nepochybně způsobí 

zrušení registrací některých plátců. Na to je potřeba dávat pozor např. při uplatnění režimu přenesení 

daňové povinnosti. Pokud je např. 6.1.2023 poskytnuta stavební a montážní práce osobě, které je 

registrace k DPH zrušena k datu 6.1.2023, tak se uplatní režim přenesené daňové povinnosti – pokud 

by byla registrace zrušena např. k 5.1.2023, tak by se režim přenesené daňové povinnosti neuplatnil. 

Další oblastí změn v DPH od 1.1.2023 je lhůta pro reakci na výzvu k podání následného kontrolního 

hlášení – pokud tuto výzvu finanční úřad vydal v roce 2023 a zaslal ji do datové schránky, tak lhůta pro 

odpověď je 17 dnů od dodání do datové schránky.  

Pokud byla výzva správcem daně odeslána v pondělí 2.1.2023, byla v pondělí 2.1.2023 také dodána do 

datové schránky a od úterý 3.1.2023 běží lhůta 17 kalendářních dnů, která skončí ve čtvrtek 19.1.2023 

o půlnoci. Pokud by byla výzva dodána ve středu 4.1.2023., je 17. kalendářním dnem sobota 21.1.2023. 

– lhůta by tak skončila v pondělí 23.1.2023 o půlnoci. 

Pokud by však finanční úřad výzvu vydal ještě v roce 2022, je třeba na ní reagovat v loňské lhůtě 5 

pracovních dnů od doručení. Např. výzva vydaná a odeslaná správcem daně 30.12.2022 (tento den byla 

také dodána do datové schránky) je doručena dnem, kdy osoba oprávněná ke čtení dokumentů vstoupí 

do datové schránky, nejpozději dnem 9.1.2023; pokud osoba oprávněná ke čtení dokumentů vstoupila 

do datové schránky 3.1.2023, tak od 4.1.2023 běží lhůta 5 pracovních dnů a pokud by oprávněná osoba 

do datové schránky nevstoupila do 9.1.2023, tak lhůta 5 pracovních dnů začne běžet dnem 10.1.2023. 

Kromě lhůty pro reakci na výzvu k podání následného kontrolního hlášení (výzva ke změně, doplnění 

či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení) se od 1.1.2023 dále změnila oblast pokut 

za nesplnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením včetně toho, že je od 1.1.2023 výslovně 

založena povinnost reagovat na výzvu k podání řádného kontrolního hlášení i u plátce, který nemá 

povinnost kontrolní hlášení podat (pod pokutou 50 popř. 25 tis. Kč). 

Zákon o DPH byl od 1.1.2023 ještě změněn ve věcech souvisejících s problematikou prodeje zboží na 

dálku, tedy tzv. one stop shopu uplatňovaného od 1.7.2021 a do zákona o DPH zapracovaného od 1. 

10. 2021. Jedná se o změnu § 8 odst. 2 písm. b) a § 94 odst. 2 zákona o DPH. V § 8 odst. 2 písm. b) je 

reagováno na výklad, podle kterého platí, že při zasílání zboží z jiného členského státu, než ve kterém 

je prodávající usazen, je nutné uplatnit vždy základní pravidlo – tedy uplatnění daně toho státu, ve 

kterém je ukončena přeprava. Výjimka, kdy lze (při nepřekročení prahové hodnoty 10 000 eur, a 

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/zamestnanci-zamestnavatele/obecne-informace#prispevek
https://www.behounek.eu/uhrada-za-poskytovane-informace/
https://www.behounek.eu/katalog/
https://www.behounek.eu/uhrada-za-poskytovane-informace/
https://www.behounek.eu/uhrada-za-poskytovane-informace/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#p8


nejedná-li se o zboží podléhající spotřební dani) stanovit místo plnění ve státě odeslání, platí jen pro 

případy, kdy je zboží odesláno ze státu usazení prodávajícího. V § 94 odst. 2 je řešena registrace plátce 

podle § 6fa, tedy provozovatele elektronického rozhraní. 

Změny DPH od 1.1.2023 lze pro tuzemské plátce shrnout tak, že mají více času pro reakci na výzvu k 

podání následného kontrolního hlášení (resp. si tuto výzvu mohou z datové schránky stáhnou hned po 

dodání, aniž by to mělo vliv na lhůtu pro odpověď) a pokud poruší povinnosti s kontrolním hlášením, 

tak někteří plátci dostanou poloviční pokutu popř. v některých případech pokuta vůbec nebude 

udělena. K žádným změnám sazeb DPH či uplatnění DPH v konkrétních případech od 1.1.2023 nedošlo 

a platí principy vysvětlené ve videozáznamech přednáškách DPH tuzemsko 2022/2023 a DPH zahraničí 

2022/2023. 

Zákonem č. 458/2022 Sb. došlo ke zrušení EET a je třeba počítat s tím, že pokladní systémy již nemohou 

tento systém využívat ani dobrovolně – viz informace finanční správy.  

Novinkám pro rok 2023 byl věnován podcast O daních dne 29.12.2022, příští díl 9.1.2023 bude věnován 

změnám souvisejícím s kontrolním hlášením. 

Na portálu mojedane.cz resp. v rámci EPO je v elektronické podobě dostupný formulář přiznání k dani 

silniční, která se za rok 2022 přiznává na novém formuláři podle zcela nových pravidel. Novou úpravu 

daně silniční vysvětluje videozáznam přednášky Silniční daň 2022, ale i přednášky Změny v daních 

2022/2023. 

Na portálu mojedane.cz resp. v rámci EPO jsou v elektronické podobě dostupné také formuláře 

k přiznání k dani z příjmů fyzických resp. právnických osob – tato podání tak již nyní lze podat 

v elektronické podobě. Pro výklad problematiky daní z příjmů  lze doporučit použití metodiky dle nově 

vydaného pokynu D-59, který nahradil pokyn D-22 – i když tato aktualizace pokynu D-22 není nijak 

převratná, jak vysvětlují videozáznamy přednášek DPFO 2022/2023 a DPPO 2022/2023. 

Fyzické osoby, které nevedou účetnictví a mají příjmy či výdaje v cizí měně, mohou (avšak nemusí) pro 

přepočet použít jednotný kurz – viz praktická informace Jednotný kurz za rok 2022. Jednotný kurz pro 

rok 2022 by měl být vyhlášen v nejbližších dnech, neoficiálně by měl činit 24,54 Kč/EUR a 23,23 Kč/USD. 

OSVČ musí reagovat na novou výši minimálních záloh pro rok 2023. Pro pojistné na důchodové 

pojištění platí pro OSVČ s hlavní činností v roce 2023 minimální záloha 2.944 Kč – zvýšení z minimální 

zálohy 2.841 Kč pro rok 2022 je nutné zohlednit až počínaje měsícem následujícím po měsíci podání 

přehledu o příjmech a výdajích resp. měsícem následujícím po měsíci, ve kterém má být přehled podán 

nejpozději. Ke změnám výše záloh na důchodové pojištění viz informace ČSSZ. Pokud je OSVČ 

dobrovolně účastna nemocenského pojištění, činí počínaje lednem 2023 minimální výše pojistného 

168 Kč; pojistné za leden je splatné do konce ledna a úhrada nižšího než minimálního pojistného by 

znamenala zánik účasti na pojištění – viz též informace ČSSZ. Minimální výše pojistného na nemocenské 

pojištění je u OSVČ navázána na dvojnásobek částky zakládající u zaměstnanců účast na nemocenském 

pojištění – pro rok 2022 tedy byl vyměřovací základ 7.000 Kč (2 x 3.500 Kč) shodný s vyměřovacím 

základem roku 2021 a pojistné ve výši 2,1 % vyměřovacího základu činilo nejméně 147 Kč; od 1.1.2023 

však minimální vyměřovací základ stoupl na 8.000 Kč (2 x 4.000 Kč). 

Zatímco novou výši minimálních záloh na důchodové pojištění musí OSVČ změnit až v návaznosti na 

podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2022, pro zdravotní pojištění je novou výši minimální 

zálohy změnit již počínaje zálohou za leden 2023 (splatná do 8.2.2023). Minimální výše pojistného na 

zdravotní pojištění u OSVČ, pro kterou je stanoven minimální vyměřovací základ, v roce 2022 činila 

2.627 Kč a od 1.1.2023 byla zvýšena na 2.722 Kč. 
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OSVČ, které byly v roce 2022 v paušálním režimu a tento u nich nebyl ukončen (mimo jiné tedy jejich 

příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP v roce 2022 nepřesáhly 1 mil. Kč), mohou v roce 2023 

pokračovat v 1. pásmu paušálního režimu – tyto OSVČ nemusí finančnímu úřadu nic oznamovat, jen 

musí počínaje zálohou za leden (splatná do 20. ledna) změnit výši paušálních záloh z loňských 5.994 Kč 

na 6.208 Kč. 

OSVČ, které do paušálního režimu nově vstupují od 1.1.2023 (týká se i OSVČ, které byly v roce 2022 

v paušálním režimu a jejich příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP přesáhly 1 mil. Kč), mohou do 

paušálního režimu pro rok 2023 vstoupit nejpozději 10.1.2023 – vstup do paušálního režimu je vhodné 

oznámit na elektronickém formuláři – formuláře Daň z příjmů fyzických osob / Oznámení o vstupu do 

paušálního režimu. Formulář je dostupný také na portálu mojedane.cz a lze jej učinit i prostřednictvím 

daňové informační schránky příslušné OSVČ. 

Zásadní koncepční změnou paušální daně od roku 2023 je zavedení 3 pásem paušálního režimu – viz 

také poslední díl podcastu O daních z 12.12.2022 a především videozáznam přednášky Paušální daň a 

plátcovství DPH 2023 ze dne 13.12.2022. Pokud by bylo nahlášeno špatné pásmo paušálního režimu 

(např. OSVČ má za rok 2022 příjmy odpovídající 2. pásmu paušálního režimu a v oznámení o vstupu by 

nahlásila 1. pásmo), OSVČ by do paušálního režimu vůbec platně nevstoupila.  Finanční správa novou 

úpravu paušální daně komentuje ZDE a v odpovědích na dotazy č. 53 až 58. 

Stanovení pásem paušálního režimu vysvětluje krátké video, které je spolu s podkladovým materiálem 

dostupné v rámci rozšířeného informačního servisu www.behounek.eu. Rozšířený informační servis vč. 

přístupu k uvedenému videu získáte objednáním přednášky z aktuální nabídky anebo dobrovolným 

příspěvkem ve výši alespoň 500 Kč. 
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https://www.behounek.eu/uhrada-za-poskytovane-informace/
https://www.behounek.eu/uhrada-za-poskytovane-informace/
https://www.behounek.eu/katalog/
https://www.behounek.eu/zaznamy/


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 – Zlín 17.1.2023 - online nebo videozáznam 10.1.2023 – videozáznam ze 

14.12.2022 

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 – videozáznam z 13.12.2022 

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 
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Pěkný rok 2023 přejí       Ingrid a Pavel Běhounkovi 

         3.1.2023 

Sledujte náš WEB       FACEBOOK O DANÍCH 

https://www.behounek.eu/silnicni-dan-2022/
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