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Zvýšení ročního limitu pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč od 1. ledna 2023 

Některé výtvarné umělce jistě nezarmoutí, že po schválení Poslaneckou sněmovnou i Senátem Parlamentu ČR je před 
podpisem presidenta republiky zákonná úprava, jíž se má povinná registrace k platbě DPH zvýšit na 2 mil. Kč z ročního 
obratu. Bude se to týkat všech, tedy i těch, kdo se podle dosud platné úpravy přihlásit museli; není-li to pro ně 
výhodné, budou mít možnost se odhlásit.  
Přesnější informace, bude-li to potřebné, rozešlu, jakmile uvedené změny vyhlášením ve Sbírce zákonů vstoupí 
v platnost. 

PROSBA  
V nedávno rozeslaných informacích č. 421 a 422 jste mohli vyplnit dotazníky týkající se postavení umělců. Vzhledem 
k tomu, že údaj o plátcích DPH v nich není zjišťován, prosím příjemce našich zpráv – výtvarné umělce, aby v odpovědi 
na tento e-mail napsali „jsem plátce DPH“ nebo „nejsem plátce DPH“.  
Údaj zůstane neveřejný a poslouží po statistickém zpracování jako podklad pro stanovisko určené Ministerstvu kultury 
ČR. Za spolupráci velice děkuji.  

V Brně 5. prosince 2022 
Oskar Brůža 

 

Zdroj: Zpravodaj Ministerstva financí ČR - 11/2022 z 30.11.2022 (https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-
zpravy/2022/limit-pro-registraci-k-dph-a-vyuzivani-p-47457)  
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