
Ing. Vladimír Šretr – daňový poradce 

Nové právní předpisy pro rok 2023 

 

V závěru roku 2022 byly vyhlášeny a vydány některé nové právní předpisy, platné od 
1.1.2023, na které touto informací upozorňujeme. 

 

Zákonem č. 458/2022 Sb. ze dne 28.12.2022 byl s účinností od 1.1.2023 zrušen dosavadní 
zákon 112/2016 Sb. o evidenci tržeb (EET) a současně byla zrušena i všechna ustanovení 
týkající se evidence tržeb, příp. slev za evidenci tržeb nebo související účtenkové loterie, která 
jsou uvedena v zákoně 586/1993 Sb. o daních z příjmu v platném znění. 

 

Dne 30.12.2022 byla vydána vyhláška 467/2022 Sb., kterou jsou stanoveny sazby základní 

náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravného při tuzemských pracovních 
cestách a průměrné ceny PHM pro účely cestovních náhrad v r. 2023. 

 

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí od roku 2023 
nejméně u  

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,40 Kč (v r. 2022 bylo 1,30 Kč), 

b) osobních silničních motorových vozidel 5,20 Kč (v r. 2022 bylo 4,70 Kč). 

 

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 
zákoníku práce ve výši  

a) 129 Kč až 153 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (dříve 120 až 142,- Kč),  
b) 196 Kč až 236 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 

(dříve 181 až 219,- Kč),  
c) 307 Kč až 367 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (dříve 284 až 340,- Kč). 

 

Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí  

a) 41,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů (dříve 44,50 Kč),  
b) 45,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů (dříve 51,40 Kč),  

c) 44,10 Kč za 1 litr motorové nafty (dříve 47,10 Kč),  
d) 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny (dříve také 6,- Kč). 

 

 

 

 



Ministerstvo financí ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím zveřejnilo dne 
29.12.2022 ve Finančním zpravodaji č. 19/2022 nový pokyn D – 59 k jednotnému postupu 

při uplatňování některých ustanovení zákona 586/1922 Sb. o daních z příjmu v platném 
znění. Tento pokyn D-59 nahrazuje z účinností od 1.1.2023 dosud platný pokyn D-22 z roku 
2015. 

K seznámení s hlavními změnami uvedenými v pokynu D-59 proti původnímu pokynu D-22 
bude připravena v nejbližší době podrobnější samostatná metodická informace. 

Celé znění nového pokynu D-59 naleznete na webových stránkách MFČR nebo GFŘ: 

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/2022-12-29_Financni-zpravodaj-cislo-19-2022.pdf 

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-
poplatku/Pokyn_c_%20GFR_D_59.pdf 

 

 
Ing. Vladimír Šretr – daňový poradce 

V Ústí nad Labem dne 3.1.2023 


