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Stávající limit pro plátcovství DPH ve výši 1 mil. Kč ročně vychází z částky 35 000 eur 

vyjednané při našem vstupu do EU v roce 2004 a nezměnil se už 18 let navzdory 

významnému růstu cenové hladiny. MF předpokládá, že se osvobození od DPH nově 

dotkne zhruba 105 tisíc poplatníků, až 80 tisíc z nich by se mohlo ze systému DPH reálně 

odhlásit. 

Podle čl. 287 bodu 7 směrnice o DPH může Česká republika poskytnout osvobození  

od daně osobám povinným k dani, jejichž roční obrat je nejvýše roven ekvivalentu  

v národní měně částky 35 000 EUR při kurzu platném ke dni přistoupení České republiky 

k Evropské unii. Tato částka odpovídá stávající výši obratu ve výši 1 000 000 Kč.  

V souladu s čl. 395 směrnice o DPH požádala Česká republika o zvýšení této hranice na 

85 000 EUR. 

Navrhovaná úleva pro malé podniky je rovněž v souladu s cíli Evropské unie  

pro malé podniky, jak uvádí sdělení Komise „Zelenou malým a středním  

podnikům“ – „Small Business Act“ pro Evropu, které vyzývá členské státy, aby při tvorbě 

právních předpisů zohlednily specifické podmínky malých a středních podniků,  

a zjednodušily díky tomu stávající regulační prostředí. 

Při navýšení limitu ročního obratu na 85 000 EUR lze očekávat, že by na základě 

celoročních údajů z roku 2020 vzrostl počet nových osob povinných k dani osvobozených 

od uplatňování daně z přidané hodnoty o cca 105 tis. Tyto nově vzniklé osoby povinné  

k dani přiznaly v roce 2020 daň ve výši 8,2 mld. Kč. Předpokládaný nárůst počtu osob 

osvobozených od uplatňování daně z přidané hodnoty by měl být cca ve výši 11%, přičemž 

maximální výpadek na výnosu DPH by měl činit 10 mld. Kč na úrovni veřejných rozpočtů 

(z toho 6,4 mld. Kč na úrovni státního rozpočtu, 2,6 mld. Kč na úrovni obcí, 1 mld. Kč  

na úrovni krajů). 

 

S Asociací za novým právem… bezpečně a pohodlně 
Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 
Právní zpravodaj je rozesílán pravidelně v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 
 

Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz. 
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