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ZPRAVODAJ
DAŇOVÉ NOVINKY

NOVÝ DAŇOVÝ BALÍČEK
V červenci byl schválen nový daňový balíček,
který kromě dalších změn zpřísní podmínky pro
vyplácení daňového bonusu na vyživované děti a
SOUČÁSTÍ DAŇOVÉHO BALÍČKU JE
I ZVÝŠENÍ DAŇOVÉ SLEVY NA
DĚTI OD ROKU 2017. PRACUJÍCÍ
RODIČE S VÍCE DĚTMI BY SI MĚLY
OD PŘÍŠTÍHO ROKU POLEPŠIT.
nově zavede institut tzv. nespolehlivé osoby.
Nespolehlivou osobou se podle zákona o DPH
může stát jak fyzická, tak právnická osoba, která
závažným způsobem poruší své povinnosti
vztahující se ke správě DPH.
Nespolehlivou osobou se ze zákona také stane
nespolehlivý plátce DPH, jehož registrace k DPH
byla zrušena.
Dále by nově měly mít obce možnost zvýšit
maximální sazbu poplatku za vjezd do vybraných
částí měst. Sazbu poplatku za tento vjezd budou mít

obce nově možnost stanovit prostřednictvím
obecně závazné vyhlášky. Dle návrhu ministerstva
financí by mělo dojít k zvýšení nynější maximální
sazby z 20 korun na 200 korun.
Součástí daňového balíčku je i zvýšení daňové
slevy na děti od roku 2017. Pracující rodiče s více
dětmi by si měly od příštího roku opět polepšit.
Limit příjmů, který je nutný pro získání bonusu na
vyživované děti nebude zahrnovat příjmy z nájmu a
kapitálového majetku. Daňový bonus na vyživované
děti se nově poskytne pouze těm poplatníkům,
kteří dosahují aktivních příjmů, to znamená
příjmů ze závislé činnosti nebo příjmů ze
samostatné činnosti. Na druhé dítě by měla sleva
stoupnout o 200 korun měsíčně a na třetí a každé
další dítě o 300 korun měsíčně ve srovnání s
letošním rokem. V roce 2017 by tedy pro rodiny s
jedním dítětem měla daňová sleva zůstat na
13.404 korunách, u druhého stoupnout na
19.404 korun ročně a u třetího a dalšího dítěte pak
na 24.204 korun.

Tento zpravodaj pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. AMSP ČR
sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z
celé republiky. Reprezentuje zájmy více jak 260.000 podnikatelských subjektů. Má důležité postavení v
rámci evropských struktur. Asociace byla založena v roce 2001.

PRÁVNÍ NOVINKY

MINISTERSTVO FINANCÍ AKCEPTOVALO NÁVRHY AMSP ČR NA
ZJEDNODUŠENÍ ELEKTRONICKÉ EVIDENCE
Ministerstvo financí vychází vstříc požadavkům
podnikatelů a po dohodě s Asociací malých a
středních podniků a živnostníků ČR se radikálně
zjednodušuje režim EET pro e-shopy. Stejně
tak již nemusí mít obavu ti obchodníci, u kterých
dojde k výpadku prodeje například z důvodu

selhání přístroje. Prodeje nakumulované v době
nepoužívání EET budou moci po opětovném
uvedení zařízení do provozu nahrát najednou, tedy
jednou tržbou, nikoliv po jednotlivých dokladech.
Více informací ZDE.

„RŮZNÉ“

BENZÍN NEZDRAŽÍ A ČESKÁ DŮVĚRA V DOMÁCÍ EKONOMIKU
ROSTE
Pokles cen pohonných hmot, který charakterizoval
celý červenec a převážnou část srpna, v posledních
dnech ustal. Důvodem je sázka trhů na omezení
těžby ropy. K němu by mohlo dojít koncem září,
kdy se kartel OPEC sejde na okraj energetické
konference v Alžírsku. Obavy z dopadů brexitu se
nenaplnily. Češi své ekonomice věří. Potvrzuje to
souhrnný indikátor důvěry, který se oproti červenci

zvýšil o 1,4 na 96,8 bodu. Na pozitivních číslech
se podepsala důvěra spotřebitelů, když se index
sledující tento segment meziměsíčně zvýšil o 2
body na 104,3 bodu. Obdobně jsou na tom i
podnikatelé, jejichž naladění dostalo index
podnikatelské důvěry o 1,3 bodu bodů výše až na
95,3 bodu. Více informací najdete v aktuálním
Kompasu podnikatele ZDE.

NOVINKY Z RODINNÉHO PODNIKÁNÍ: RODINNÉ FIRMY URYCHLUJÍ
PROCES PŘEDÁNÍ
Předávat rodinný podnik nástupci, který je před
důchodem, nebo tak činit dokonce závětí
předávajícího, může být bariérou dalšího
úspěšného pokračování firmy. Tuzemští majitelé
si uvědomují, že podnik musí přebírat ten, kdo
má energii podnik nadále rozvíjet a ten, kdo
potřebuje vydělávat a zabezpečit rodinu.
Pozdní předání rodinné firmy může utlumit
motivaci přebírajícího vnést do podniku nové

myšlenky a postupy. Jedna třetina rodinných
podniků již tento proces zahájila, někteří ze
zakladatelů již vyhledávají odborného průvodce
touto nelehkou cestou. Informace vyplývají z
postřehů z řízených diskusí rodinných firem a z
průzkumu Asociace malých a středních podniků a
živnostníků ČR (AMSP ČR), který vyhotovila
agentura IPSOS v rámci projektu Equa bank
Rodinná firma roku. Více informací ZDE.

VÍTE, ŽE…
Právě běží registrace do grantu PODNIKAVÁ ŽENA ROKU? Jste žena, která je drobnou
podnikatelkou a nevěříte si? Zkuste se přihlásit do grantového programu „Podnikavá žena roku“ a
uvidíte, že jste velmi šikovná a zasloužíte si ocenění! Rozdělujeme 100.000 Kč! Cílem tohoto grantu,
který organizuje AMSP ČR v rámci svého bezplatného projektu PODNIKAVÁ ŽENA spolupráci s
platformou Ženy s.r.o. a Raiffeisenbank je ocenění práce malých podnikatelek podnikajících na území
České republiky a zviditelnění jejich schopnosti, samostatnosti a kvality jejich podnikání s důrazem na
obnovování řemesel, tradic a zkvalitňování služeb. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne
15. listopadu 2016 v rámci největší akce AMSP ČR v roce – na Dni podnikatelů ČR, kde bude
představeno 10 nejlepších finalistek. Se soutěžícími celoročně pracujeme a jejich příběhy
medializujeme! Registrace běží do 15.9.2016. Více informací ZDE.
Právě běží registrace do soutěže Equa bank RODINNÁ FIRMA ROKU? Rodinné firmy urychlují
proces předávání. Firmu musí přebírat ten, kdo má energii, dlouhodobé cíle a kdo potřebuje živit
rodinu. Nástupnictví je velmi náročný a dlouhodobý proces, který je třeba předem dobře naplánovat.
Více jak polovina majitelů rodinných firem již generační výměnu započala, avšak zkušeností, jak
správně na to, je pomálu. AMSP ČR věnuje proto této soutěži náležitou pozornost a v průběhu celého
roku se s mimořádnou pečlivostí věnuje výměně informací, zkušeností, rad a tipů k postupům
provázejícím jak firemní, tak zejména rodinné vztahy. Přidejte se k nám! Podělte se o své úspěchy,
názory a zkušenosti v bezplatném projektu RODINNÁ FIRMA, jeho partnerem je rovněž společnost
AMWAY. Registrovat se můžete do 30.9.2016. Více informací ZDE.
Právě probíhá registrace do grantového programu NASTARTUJTE SE? S dobrým nápadem a
zdravým odhodláním můžete nastartovat své podnikání v každé době a v každém věku. Chce to jen
sebrat odvahu a začít. Přihlásit se může kdokoliv, kdo začíná podnikat a má zajímavý podnikatelský
plán. Šanci uspět má každý, bez ohledu na předchozí zkušenost s podnikáním. Přečtěte si úplná pravidla
pro přihlášení. Nenechte si ujít příležitost získat právě pro svůj projekt až 300 000 Kč a zajímavé a
hodnotné ceny od partnerů programu. Registrovat se můžete do 9.9.2016. Více informací ZDE.

