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1/ DANĚ A POJIŠTĚNÍ 
U PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ
V oblasti daní a pojištění bude rok 2022 opět výrazně odliš-
ný než ten předchozí. U drobných živnostníků, kteří platí 
minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, tyto plat-
by v letošním roce výrazně vzrostou. U minimálních záloh 
na sociální pojištění by nárůst měl představovat 253 korun 
navíc oproti loňskému roku, a to až na celkovou částku 2841 
korun, přičemž u minimálních záloh na zdravotní pojištění 
by nárůst měl být o 234 korun vyšší než v loňském roce, 
a to v celkové částce 2627 korun. Navýšení je ve srovnání 
s minulými lety mnohonásobně vyšší a jeho hlavním důvo-
dem je rychlejší růst průměrné mzdy, která je pro výši záloh 
rozhodná. Živnostníci si v roce 2022 rovněž výrazně připlatí 
na tzv. paušální dani, která by se nově měla vyšplhat na část-
ku 5994 korun měsíčně a kterou mohou od loňského roku na 
dobrovolné bázi využívat především živnostníci, kteří nejsou 
plátci DPH, nenacházejí se v insolvenci a jejichž roční příjmy 
z podnikání nepřevyšují jeden milion korun. 

V souvislosti s DPH lze rovněž zmínit, že Česká republika ke 
konci loňského roku požádala Evropskou komisi o navýšení 
ročního limitu obratu, při jehož překročení vzniká podnika-
teli povinnost stát se plátcem DPH, a to z jednoho na dva 
miliony korun. Pokud by se tato změna v roce 2022 usku-
tečnila, jednalo by se bezesporu o pozitivní zprávu pro řadu 
podnikatelů s příjmy do dvou milionů korun, kteří by tak byli 
schopni na platbách DPH ušetřit nemalé finanční prostředky 
a nabídnout svým zákazníkům příznivější cenové podmínky. 
V rámci daňových změn se v roce 2022 podnikatelé dočka-
jí rovněž navýšení různých daňových odpočtů a slev, jako 
například vyšší daňové slevy na poplatníka, která se pro 
příjmy za rok 2022 navýší na částku 30 840 korun, navýšení 
se dočká také sleva na druhé a další dítě, stejně tak jako 
maximální limit pro slevu na dani za tzv. školkovné, který se 
u příjmů za rok 2022 rovněž zvedne na částku 16 200 Kč.

Pro uplynulé roky 2020 a 2021 došlo rovněž ke zvýšení 
maximální výše odčitatelných položek od základu daně, a to 
konkrétně u darů – tj. bezúplatných plnění. Pro uvedené roky 
byla hranice zvýšena na 30 procent ze základu daně – zde 
je však třeba si dát pozor na to, že zvýšení se týká jen roku 
2020 a 2021.

2/ NOVELA ZÁKONA 
O ELEKTRONICKÝCH 

KOMUNIKACÍCH
Další důležitou legislativní novinkou, která se bezesporu také 
dotkne řady podnikatelských subjektů, je nedávno přijatá 
novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komuni-
kacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“). Tato 
novela do českého právního řádu zavádí mimo jiné změny 
v režimu sběru a užívání tzv. cookies, což jsou malé datové 
soubory ukládané na zařízení uživatele při návštěvě webové 
stránky, které zvyšují uživatelský komfort, a to zejména při 
dalších návštěvách daného webu. Účelem ukládání cookies 
není však jen zvýšení uživatelského komfortu, ale také napří-
klad tvorba cílené reklamy, sledování chování uživatelů na 
webu, sledování počtu návštěvníků webu atd. Sběr a zpra-
cování cookies je tak ze strany provozovatele webu důležitý 
především z obchodního a marketingového hlediska. 

Na základě novely zákona o elektronických komunikacích 
je od 1. ledna 2022 sběr a zpracování cookies nově založe-
no na tzv. „opt-in“ principu, což znamená, že uživatel webu 
bude muset se sběrem a zpracováním cookies poskytnout 
svůj předchozí výslovný souhlas. Výjimku budou předsta-
vovat pouze tzv. technická neboli nezbytná cookies, bez 
kterých by webové stránky nemohly fungovat. Zpracování 
všech ostatních typů cookies (např. marketingových, prefe-
renčních nebo statistických) však již bude podléhat výslov-
nému souhlasu uživatele. Provozovatelé webů by tak měli 
od nového roku mít na svých webových stránkách umístěn 
souhlas se zpracováním cookies (tzv. cookies lištu), jenž 
bude uživatele o existenci cookies a nutnosti udělit souhlas 
s jejich využíváním patřičně informovat. Souhlas s užíváním 
cookies nadto musí splňovat veškeré požadavky klade-
né na souhlas se zpracováním osobních údajů nařízením 
GDPR (zejména pak jeho na svobodu, určitost, vědomost 
a informovanost), jelikož zpracováním cookies bude větši-
nou docházet také ke zpracování osobních údajů uživatelů. 
V neposlední řadě je třeba dbát na to, aby udělení souhlasu 
s využíváním cookies bylo zpětně prokazatelné, s ohledem 
na případnou kontrolu ze strany dozorového orgánu – toto 
by mělo být vzato v úvahu zejména při volbě technického 
řešení.

Novela zákona o elektronických komunikacích nezavá-
dí pouze změnu v „opt-in“ režimu při sběru a zpracování 
cookies. Stejnou změnu totiž zavede i u tzv. telemarketingu, 
který by tomto roce mohl v důsledku zmíněné novely téměř 
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Rok 2022 přináší celou řadu legislativních novinek, a to od 
dílčích změn v daních a platbách na sociální a zdravotní 
pojištění, přes změny týkající se telemarketingu nebo sběru 
„cookies“ dle zákona o elektronických komunikacích, až po 
změny v oblasti zprostředkování dodávek energií nebo v oblasti 
ochrany tzv. „whistleblowerů“.



zaniknout. Právní úprava telemarketingu se týká veřejných 
seznamů osob (např. telefonních seznamů), do se každý 
může nechat dobrovolně zapsat. Až do konce loňského roku 
platilo, že každá osoba zapsaná v takovémto seznamu měla 
možnost požadovat, aby nebyla kontaktována pro účely tele-
marketingu. Předchozí režim tedy fungoval na základě prin-
cipu „opt-out“, ten se však od nového roku změnil v princip 
„opt-in“. Subjekty, které nabízejí své produkty nebo služby 
prostřednictvím telemarketingu tak budou moci volat pouze 

těm osobám, které s takovým voláním poskytnou mobilnímu 
operátorovi svůj předchozí souhlas. Bez takovéhoto souhla-
su tedy již nově nebude možné dané osoby v souladu se 
zákonem kontaktovat s obchodní nabídkou. Samozřejmě 
se může stát, že dotyčný subjekt bude mít zájem obchod-
ní nabídky získávat i nadále, v takovém případě však bude 
muset sám výslovně oznámit svému operátorovi, že má 
o podobné telefonáty zájem.

3/ NOVÝ ZÁKON O OCHRANĚ  
OZNAMOVATELŮ
V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR je v současné době 
projednáván návrh zbrusu nového zákona o ochraně ozna-
movatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), neboli 
tzv. whistleblowerů, jehož účelem je transponovat do české-
ho právního řádu příslušnou evropskou směrnici týkající se 
ochrany oznamovatelů. Jednou z nejdůležitějších novinek, 
kterou by měl uvedený zákon do českého právního řádu 
zavést, je povinnost zřídit tzv. vnitřní oznamovací systém, 
který by umožnil podávat oznámení o porušení zákona ze 
strany oznamovatelů. Povinnost zřídit vnitřní oznamovací 
systém by podle návrhu zákona o ochraně oznamovate-

lů měli mít především zaměstnavatelé, kteří zaměstnáva-
jí v průměru alespoň 25 zaměstnanců, dále také některé 
orgány veřejné moci, poskytovatelé či zprostředkovatelé 
spotřebitelských úvěrů, zaměstnavatelé podléhající dohledu 
České národní banky nebo pojišťovny či zprostředkovatelé 
pojištění.

Osoby, kterým by podle návrhu zákona měla vzniknout 
povinnost zřídit vnitřní oznamovací systém, budou mít 

současně povinnost ustanovit konkrétní osobu pro příjem 
a posuzování důvodnosti přijatých oznámení a plnit řadu 
dalších zákonných povinností. Se zřízením a vedením 
vnitřního oznamovacího systému tak budou bezesporu 
souviset nezanedbatelné administrativní náklady. Návrh 
zákona o ochraně oznamovatelů pamatuje i na ochranu 
oznamovatelů proti tzv. odvetným opatřením ze strany 
osob, vůči kterým oznámení směřuje. Za takováto odvet-
ná opatření zákon považuje například skončení služebního 
poměru, rozvázání pracovního poměru nebo neprodlou-
žení pracovního poměru na dobu určitou, odvolání z místa 
vedoucího zaměstnance, uložení kárného opatření, sníže-
ní mzdy, platu nebo odměny, služební hodnocení nebo 
pracovní posudek, neumožnění odborného rozvoje, diskri-
minaci a další. Pokud by měla být oznamovatelům odvet-
ným opatřením způsobena újma, měli by mít oznamova-
tel a další osoby podílející se na podání oznámení právo 
získat přiměřené zadostiučinění. Nadto pokud by ozna-
movatel měl oprávněný důvod se domnívat, že oznáme-
ní bylo nutné pro odhalení protiprávního jednání, nemělo 
by se takovéto oznámení považovat za porušení případ-
ně sjednané smluvní povinnosti mlčenlivosti, bankovního 
tajemství, či zákonné povinnosti mlčenlivosti (s výjimkou 
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POLICISTÉ NA ZÁKLADĚ NOVELY ZÁKONA O POLICII 
ZÍSKALI OPRÁV- NĚNÍ POŽADOVAT PO ŘIDIČI UHRAZENÍ 
NEZAPLACENÉ POKUTY V HOTOVOSTI NEBO KARTOU, 
PŘIČEMŽ V PŘÍPADĚ, KDYBY ŘIDIČ NEDOPLATEK NA 
MÍSTĚ NEUHRADIL, MOHOU MU JEDNODUŠE PŘIKÁZAT, 
ABY VOZIDLO ODSTAVIL NA NEJBLIŽŠÍM VHODNÉM 
MÍSTĚ (Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI 
PROVOZU), NA KTERÉM ŘIDIČI NÁSLEDNĚ MAJÍ 
MOŽNOST BUĎ ODEBRAT TABULKU STÁTNÍ POZNÁVACÍ 
ZNAČKY, NEBO NASADIT TZV. BOTIČKU A INFORMOVAT 
O TOM PROVOZOVATELE VOZIDLA. 
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mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, státního zástupce, 
advokáta, soudního exekutora, soudce, lékaře atp.).

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů nezapomíná ani na 
sankce související s jeho případným porušením. Přestupků 
by se podle návrhu zákona mohli dopustit jak oznamovatelé, 
tak příslušné pověřené osoby i samotné povinné subjekty. 
Například oznamovatelům by za vědomě nepravdivé ozná-
mení mělo být možné uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. 
Pověřené osoby by se mohly dopustit přestupku třeba tím, 
že by odepřely přijetí oznámení, neposoudily jeho důvodnost 
nebo zveřejnily totožnost oznamovatele. Povinné osoby by 
se pak mohly provinit například v případech, kdy by neza-
bránily, aby oznamovatel byl vystaven odvetnému opatření, 
neustanovily by příslušnou pověřenou osobu, nezajistily, aby 
oznamovateli bylo umožněno podat oznámení prostřednic-
tvím vnitřního oznamovacího systému atp., a to pod hrozbou 
sankce až do výše jednoho milionu korun nebo pěti procent 
z čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní 
období. Vzhledem k tomu, že návrh zákona o ochraně ozna-
movatelů je stále na samém počátku legislativního procesu, 
lze jen těžko předpovídat datum nabytí jeho platnosti a účin-
nosti – jelikož však transpoziční lhůta k jeho přijetí uplynula 
již s koncem roku 2021, dá se důvodně očekávat přijetí záko-
na ve finální podobě ještě v roce 2022.

4/ NOVELA ENERGETICKÉHO  
ZÁKONA
Ukončení dodávek energií ze strany Bohemia Energy, 
jakožto ještě donedávna jednoho z největších dodavatelů 
energií na českém trhu s bezmála jedním milionem klien-
tů, se logicky pokusili zneužít tzv. „energošmejdi“. Před 
jejich praktikami by však měla ochránit novela zákona 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu stát-
ní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpi-
sů (dále jen „energetický zákon“), která nabývá účinnosti 
právě v nadcházejícím roce 2022. Hlavní devízou nove-
ly energetického zákona bude zavedení nového druhu 
podnikatelské činnosti, kterou bude zprostředkovatelská 
činnost v energetice. Tato činnost bude moci být vyko-
návána výhradně na základě oprávnění od Energetického 
regulačního úřadu (ERÚ), přičemž každý zprostředkova-
tel bude veden ve veřejném registru, který ERÚ zveřejní 
prostřednictvím dálkového přístupu. Tímto by mělo dojít 
k výraznému omezení činnosti ze strany podvodných 
subjektů, kteří pod záštitou levného zprostředkovatele 
dodávek energií mohou své klienty dostat do značných 
finančních potíží. Zejména pak v dnešní době konstantně 
zvyšujících se cen energií. 

Nadto v případě, že se změní ceny dodávek energií, bude 
mít podle novely energetického zákona klient právo za 
stanovených podmínek vypovědět smlouvu o dodávkách 
elektřiny nebo plynu, a to bez jakékoli sankce. Klienti, kteří 
jakožto spotřebitelé uzavřou s dodavatelem smlouvu mimo 
jeho pobočku (např. telefonicky či e-mailem), budou ji moci 
bez sankce vypovědět do 15 dnů od zahájení dodávky. 

Spotřebitel bude mít rovněž možnost do 15 dnů od zaháje-
ní dodávky vypovědět smlouvu s dodavatelem uzavřenou 
za něho zprostředkovatelem. 

5/ NOVELA ZÁKONA O POLICII
Od 1. ledna 2022 nabyla účinnosti rovněž novela zákona 
č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky (dále jen „zákon 
o policii“), která zavádí vcelku zásadní změny v pravomo-
cích policejních orgánů. Na základě novely zákona o policii 
má Policie ČR od nového roku právo odebírat státní pozná-
vací značku nebo nasazovat tzv. botičku na vozidla těch 
řidičů, kteří budou mít nezaplacený dluh za svůj předchozí 
dopravní přestupek.
Policisté na základě novely zákona o policii získali opráv-
nění požadovat po řidiči uhrazení nezaplacené pokuty 
v hotovosti nebo kartou, přičemž v případě, kdyby řidič 
nedoplatek na místě neuhradil, mohou mu jednoduše 
přikázat, aby vozidlo odstavil na nejbližším vhodném místě 
(z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu), na kterém 
řidiči následně mají možnost buď odebrat tabulku státní 
poznávací značky, nebo nasadit tzv. botičku a informovat 
o tom provozovatele vozidla. Policisté budou mít na zákla-
dě zmíněné novely současně přístup do evidence nedo-
platků za dopravní přestupky. Předmětná změna zákona 
o policii je odůvodněna především nízkou vymahatelností 
nedoplatků za dopravní přestupky, a to mimo jiné i ze stra-
ny zahraničních řidičů.

6/ NOVELA ZÁKONA O ZVLÁŠTNÍCH 
ŘÍZENÍCH SOUDNÍCH
Novelou zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 
soudních, v platném znění došlo od 1. ledna 2022 také 
k důležitým změnám v oblasti vydávání předběžných 
opatření, upravujících poměry nezletilého dítěte, zejména 
pak v případech, kdy se dítě nachází ve stavu nedostat-
ku řádné péče, nebo je-li jeho život, normální vývoj či jiný 
důležitý zájem vážně ohrožen.
O návrhu na předběžné opatření bude mít nově soud povin-
nost rozhodnout doslova bezodkladně, přičemž rozhod-
ne-li soud po uplynutí 24 hodin od zahájení řízení, uvede 
v odůvodnění rozhodnutí skutečnosti, pro které nebylo 
možné rozhodnout dříve. Trvání předběžného opatření 
bude nově soud povinen určovat vždy na nezbytně nutnou 
dobu, a to v délce nepřesahující tři měsíce od jeho vykona-
telnosti. Novelou zákona tak dochází k zavedení jednotné 
úpravy pro určení doby trvání předběžného opatření a jeho 
prodlužování ve všech případech, bez ohledu na to, zda se 
bude jednat o svěření dítěte do pěstounské péče nebo do 
jiného výchovného prostředí.
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