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V oblasti daní z příjmů se pro nízkoemisní vozidla snížilo dodanění bezúplatného použití 

služebního vozidla pro soukromé účely z 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý 

kalendářní měsíc poskytnutí vozidla na 0,5 % vstupní ceny nízkoemisního motorového 

vozidla. Použije se již pro rok 2022. 

Od roku 2022 se platí daň silniční pouze za vybraná vozidla s největší povolenou hmotností 

12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více. Zároveň 

se omezuje okruh případů, kdy je nutné vůbec vozidlo do přiznání uvést. Poplatníkem daně 

již zpravidla nebude zaměstnavatel, neboť osobní automobily a přípojná vozidla nejsou  

od zdaňovacího období roku 2022 předmětem daně. Taktéž se odstraňuje povinnost 

minimálního podílu biopaliv. 

V souvislosti s energetickou krizí se odkládá termín zákazu provozu starých 

neekologických kotlů o dva roky, platit tedy bude až od 1. 9. 2024. 

Novela zákona o platebním styku přináší dílčí změny v licenčních požadavcích pro 

poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz 

malého rozsahu, úpravu přístupu k platebním účtům nebankovními poskytovateli 

platebních služeb a zavedení veřejnoprávní sankce při porušování podmínek poskytování 

služby dynamické směny měn a zároveň pak i zavedení nové licencované kategorie 

poskytovatele této služby. Taktéž se rozšiřuje působnost finančního arbitra. Dále jsou 

novelizace technického typu, kdy je reagováno na problémy, které vyplynuly z aplikační 

praxe zákona. 

Účinnost k 1. července nabyla také čtveřice nařízení vlády a 10 vyhlášek, výčet je dostupný 

např. ZDE. 

 

 

 

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. 

 

  ZMĚNY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH TÝKAJÍCÍCH SE PODNIKATELŮ  

OD 1. ČERVENCE 2022 
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