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ZPRAVODAJ
DAŇOVÉ NOVINKY

NOVELA ZÁKONA O DPH PRO ROK 2017
Poslanecká sněmovna aktuálně schválila v 1. čtení
návrh změn daňových zákonů, ke kterým by mělo
dojít s účinností od 1. ledna 2017. I když návrhy čeká
OČEKÁVANÁ NOVELA ZÁKONA O
DPH BY MĚLA PŘINÉST NAPŘÍKLAD
ZPŘESNĚNÍ PRAVIDEL PRO URČENÍ
USKUTEČNĚNÍ
ZDANITELNÉHO
PLNĚNÍ ČI PŘEFAKTURACE.
ještě 2. a 3. čtení a také schvalovací proces v Senátu,
lze předpokládat, že již nedojde k významným
změnám. I když některé novinky budou pro daňové
subjekty pozitivní, jako zvýšení slevy na dítě či
zatraktivnění paušální daně pro OSVČ, jiné budou
představovat zvýšení – především administrativní –
zátěže. To se týká především novely zákona o DPH.
Za účelem posílení boje proti tzv. kolotočovým
podvodům by mělo dojít k rozšíření režimu
přenesení daňové povinnosti u plnění mezi dvěma
tuzemskými plátci. Nově by se tento režim měl
uplatňovat také při poskytnutí pracovníků pro
stavební nebo montážní práce a dále u různých
forem nucených dodání majetku. Podobně dojde
také k rozšíření ručení za neodvedení DPH ze strany

poskytovatele zdanitelného plnění. Příjemce by tak
měl od nového roku ručit i v těch případech, kdy je
úplata za zdanitelné plnění poskytnuta ve virtuální
měně (např. bitcoin).
Další změny přinesou zpřesnění pravidel pro určení
uskutečnění zdanitelného plnění v určitých
specifických případech. U plnění poskytovaných po
dobu delší než 12 měsíců, přičemž během tohoto
období nedojde k přijetí úplaty s povinností přiznat
daň, považuje se toto plnění za uskutečněné
nejpozději posledním dnem každého kalendářního
roku.
Povinnost odvést DPH z přijatých záloh nastane
pouze tehdy, pokud bude předmět plnění ke dni
přijetí zálohy dostatečně identifikován, přičemž musí
být známo nejenom samotné zboží či služba, ale také
sazba, místo plnění a poskytovatel. Tato nová
definice by tudíž měla potvrdit dosavadní výklad
okamžiku povinnosti přiznat DPH při prodeji
poukázek či voucherů. Drobná změna také nastane
u tzv. přefakturace služeb, kdy bude nově za den
uskutečnění zdanitelného plnění považován den
vystavení daňového dokladu.

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

PROPOUŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ – HODNOCENÍ INTENZITY PORUŠENÍ
PRACOVNÍ KÁZNĚ ZAMĚSTNAVATELEM
Při
zjištění
porušení
pracovní
kázně
zaměstnancem
musí
zaměstnavatel
vždy
vyhodnotit konkrétní případ a určit stupeň
intenzity porušení, aby mohl řádně přijmout
disciplinární opatření.
Zákoník práce přitom rozlišuje 3 stupně
porušení:
i.
méně závažné porušení, kdy je k výpovědi
nutné, aby se zaměstnanec dopustil alespoň 3
prohřešků a aby minimálně k 1 z nich došlo po
písemném varování před výpovědí (vytýkacím
dopisem); typickým příkladem jsou drobnosti jako
pozdní příchod nebo nesplnění jednoduchého
úkolu;
ii.
závažné porušení, kdy lze rovnou dát
výpověď (bez předchozího upozornění) s 2měsíční

výpovědní dobou; to se může týkat např. drobné
krádeže či zaviněného nesplnění důležitějšího
úkolu;
iii.
zvlášť hrubé porušení, kdy může
zaměstnavatel i okamžitě (bez varování) zrušit
pracovní poměr, typicky při excesech jako opilost,
krádež či jiný atak na majetek (v řádu stokorun a
výše), fyzické napadení nebo týdenní neomluvená
absence.
Při hodnocení lze přihlédnout k přitěžujícím
okolnostem, jako např. vyšší funkci či věku
(zkušenostem) zaměstnance, úmyslnému porušení
(nešlo “jen“ o nedbalost), (vzniklé/hrozící) škodě,
předchozímu přístupu zaměstnance. Porušení by
přitom nemělo být jinak tolerováno a nemělo by jít
o důsledek porušení povinností samotným
zaměstnavatelem. Více informací ZDE.

„RŮZNÉ“
AMSP ČR A ROKLEN: NÁKLADY PRÁCE ROSTOU V ČR NEJRYCHLEJI VE
STŘEDNÍ EVROPĚ
Ke konci září evidujeme 378 tisíc nezaměstnaných,
což je nejméně od roku 2008. Index nákladů práce,
který vyčísluje Eurostat, a který kromě výše mezd
zahrnuje i odvody a čisté daně, roste v tuzemsku za
2. čtvrtletí o 3,2 %, což je nejvíce ve střední
Evropě. ČNB stále deklaruje, že ukončení
intervenčního režimu neproběhne dříve než před
koncem 2. čtvrtletí 2017, ale nevylučuje ani

pokračování až do 2018. Pro exportéry to
znamená, být od konce tohoto roku ve střehu a
zajišťovat si kurzy. Průmysl je stále tažen
automobilovým odvětvím a spotřebitelé i firmy
věří ekonomice více než je průměr OECD.
Vychází další číslo Kompasu podnikatele. Více
informací ZDE.

NOVÁ PUBLIKACE AMSP ČR A EUPRESS: INOVACE A JEJICH FINANCOVÁNÍ
V MALÉ A STŘEDNÍ FIRMĚ
Nikoliv na bázi teorie chaosu. Ta je založena na
tom, že prostředí kolem nás se mění natolik
dynamicky, že nic nelze předvídat, a že chceme-li
ve firmě něco změnit, musíme nastolit nejistotu a
chaos, neboť lze předpokládat, že v takovém
prostředí se chystané změny provádějí nejlépe. A
přesně takové teorii autoři publikace nejenže
nevěří, ale snaží se dlouhodobě prokazovat, že

řízení procesů bez systematického přístupu,
založeném na důsledném plánování a controllingu,
vede zvláště malé a střední firmy k jejich rychlému
konci. Právě vychází dlouho očekávaný titul autorů
Pavly Břečkové a Karla Havlíčka: „Inovace a jejich
financování v malé a střední firmě.“ Více
informací ZDE.

EXPORTNÍ MAŠINA ČESKO ZPOMALUJE
Dobře promazaný stroj tuzemského exportu
začíná přibržďovat. I letos sice ještě zvýšíme
celkový vývoz, ale tempo růstu v posledních dvou
letech kleslo o tři čtvrtiny. Tahounem je Německo
a Francie, ale exporty klesají překvapivě do Polska
a Číny, fiaskem je opět Rusko. Očekávání
nenaplňuje zatím ani import, jehož míra růstu činí
za prvních osm měsíců necelé procento. Po dvou
třetinách roku je tak zatím mezinárodní obchod za
očekáváním. AMSP ČR předkládá v rámci Setkání
lídrů českého exportu nejaktuálnější exportní data.
Analýza AMSP ČR porovnává data za poslední
čtyři roky. Lze očekávat, že export České republiky
poroste i v roce 2016, ale tempo jeho růstu trvale
klesá.
Zatímco ještě na konci roku 2015 bylo tempu růstu
meziročního exportu 7,5 %, po prvních čtyřech
měsících 2016 již 5,1 %, tak po osmi měsících je
tempo růstu již jen 3,9 %. Pokud bychom měřili
tempo meziročního růstu za prvních osm měsíců,

potom za poslední dva roky poklesl růst našich
vývozů dokonce z 15,4 % na 3,9 %.
Tahounem je stále Německo, které roste za osm
měsíců nadprůměrně, a to 5,5 %, výborně si vedou
naši exportéři i do Francie, kde rosteme 6,0 %.
Z TOP 5 exportních destinací se na hranici
průměrné míry exportu drží ještě Velká Británie,
která roste o 3,7 %.
„S exportním výsledkem do Německa se tak potvrzuje rčení
kolující v českých průmyslových kruzích, tedy že jsme
v podstatě další spolkovou zemí. Opatrnost a snaha o
rozložení rizika je ovšem na místě, neboť již máme poměrně
nedávnou zkušenost, že ve chvíli propadu německé
ekonomiky, se výroba okamžitě nekompromisně stahuje
„domů“ do Německa, a to zcela bez ohledu na finanční
výhodnost. Ekonomické cykly jsou navíc neúprosné, jakkoli
se nám to nemusí líbit“, komentuje Pavla Břečková,
místopředsedkyně AMSP ČR. Více informací
ZDE.

ZAPLNILI JSME PALÁC KULTURY: KONFERENCE A VELETRH K EET
Koncem října jsme v Praze zrealizovali největší
akci k elektronické evidenci tržeb, kde jsme
seznámili více jak 1200 podnikatelů se všemi
možnostmi i nástrahami elektronické evidence.
V programu rovněž vystoupil ministr financí
Andrej Babiš, náměstkyně ministra pro daně a cla
Alena Schillerová a generální ředitel GFŘ Martin
Janeček. Zaměřili jsme se na to, jak se přihlásit
k EET, jak se autentizovat a kde, jaké řešení vybrat
s ohledem na typ provozovny nebo jak řešit
konkrétní situace spojené s používáním EET.
Součástí konference byla velká diskuse s
podnikateli, kterým jsme odpovídali na desítky

dotazů. Akci doprovázel i veletrh téměř třiceti
poskytovatelů technických řešení EET, kteří mohli
účastníkům svá zařízení přímo předvést. Čeká nás
poslední setkání k EET, a to v Ostravě, kde již nyní
máme registrováno několik stovek dalších
podnikatelů. Kvůli velkému zájmu budou
konference v rámci aktivity AMSP ČR „Malý
obchod“ pokračovat i v příštím roce. Účast na
těchto akcích je po předchozí registraci bezplatná.
Další zastávku plánuje stejný tým již 4. 11. 2016
v Ostravě. Více informací ZDE.

