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ZPRAVODAJ
DAŇOVÉ NOVINKY

NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ OD 1. ledna 2017
Rok 2017 přinese několik významných změn
v zákoně o daních z příjmů. Ty nejvýznamnější – a
z pohledu daňových poplatníků považovány za
nejvýhodnější – se týkají dalšího zvyšování
daňového zvýhodnění na děti (bude činit až 19 404
Kč ročně na druhé dítě a až 24 204 Kč ročně na třetí
a další dítě) či rozšíření uplatňování srážkové daně
na všechny příjmy ze závislé činnosti do 2 500 Kč
měsíčně.
OD 1. LEDNA 2017 SE DOČKÁME
NĚKOLIKA DAŇOVÝCH ZMĚN, A TO
JAK DALŠÍHO ZVÝŠENÍ DAŇOVÉHO
ZVÝHODNĚNÍ NA DĚTI, ZMĚNY
LHŮTY PRO OSVOBOZENÍ PŘI
PŘEVODU CENNÝCH PAPÍRŮ, TAK I
NOVÝCH PRAVIDEL ODEPISOVÁNÍ
MAJETKU.
V oblasti zdanění fyzických osob dojde dále ke
změnám v počítání lhůty pro osvobození při
převodu cenných papírů a podílů v obchodních
korporacích, a to především v návaznosti na dobu
držby u vkladatele, čímž dojde v podstatě
k opětovnému rozšíření osvobození bez časového

testu 5 let u těchto převodů. Osvobození při
převodech do 5 let držby podílu se tak nově nebude
vztahovat pouze na nepeněžitá plnění ve prospěch
vlastního kapitálu, přičemž tato změna bude
uplatnitelná i zpětně na převody uskutečněné v roce
2016.
Změna postihne i pravidla pro odepisování majetku.
Od roku 2017 bude mít poplatník možnost doby
odepisováni nehmotného majetku považovat za
minimální, a tudíž dobu odepisování prodloužit.
Tato změna však platí až na majetek, u něhož bude
odepisování zahájeno v roce 2017. Novela také
rozšiřuje
možnost
odepisování
technické
zhodnocení majetku přenechaného k užívání jiné
osobě na všechny případy přenechání (např. dle
důvodové zprávy podnájemci nebo novému nájemci
při cesi nájemní smlouvy), a to za stejných
podmínek, za nichž dle současného znění zákona
může odpisovat technické zhodnocení nájemce.
Nové ustanovení se dle přechodných ustanovení
použije na technické zhodnocení dokončené
a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání
ode dne nabytí účinnosti novely.

*Text vznikl za spolupráce AMSP ČR s Baker Tilly
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

POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ – KDY JE NUTNÉ SE SE
ZAMĚSTNANCEM DOHODNOUT NA ULOŽENÍ POVINNOSTI
Zaměstnavatelé při své činnosti často vydávají
nejrůznější interní dokumenty, ve kterých ukládají
zaměstnancům rozličné povinnosti. Neuvědomují
si přitom, že ve vnitřních předpisech nemohou
ukládat nové povinnosti, tedy povinnosti, které
nelze přímo nebo alespoň odvozeně dovodit
z právních předpisů.
U povinností, které dovodit nelze, nezbývá, než se
na nich se zaměstnancem dohodnout.
Pochopitelně ale platí, že ani dohodou nelze
sjednat to, co je zakázáno zákoníkem práce,
případně dalšími předpisy (např. že zaměstnanec
bude pracovat déle nebo za nižší mzdu než zákoník
práce připouští) – zákoník práce výslovně zakazuje,
aby se zaměstnanec svých práv vzdal.

Zaměstnavatelé si někdy ujednávají se svými
zaměstnanci provedení výstupní prohlídky
v případech, kdy ji právní předpisy nestanoví.
Dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
navíc požaduje v některých případech i zákoník
práce. To se týká například sjednání zkušební doby
(ta musí být sjednána písemně a nejpozději v den
nástupu do práce), dohody o tom, že zaměstnanci
namísto příplatku za práci přesčas bude poskytnuto
náhradní volno (taková dohoda může být jen ústní,
případně dokonce jen konkludentní, kdy
zaměstnanec poskytování volna akceptuje bez
jakékoliv výslovné domluvy), případně dohody
(opět i ústní) o vysílání zaměstnance na pracovní
cesty Další zajímavé články naleznete ZDE.

*Text vznikl za spolupráce AMSP ČR s PRK Partners

„RŮZNÉ“
AMSP ČR A ROKLEN: CHUŤ SPOTŘEBITELŮ NAKUPOVAT ROSTE
Nedostatek pracovníků tlačí mzdy nahoru. To sice
přidělává vrásky zaměstnavatelům, na druhou
stranu růst mezd udržuje stále výbornou
koupěschopnost spotřebitelů, která je hlavní
složkou tuzemského HDP. Obchodníci by tedy
mohli zažít velmi dobré předvánoční tržby. Přes
mírné zpomalení růstu průmyslu, respektive
českého hospodářství jako celku lze krátkodobě

stále očekávat, že průmysl zůstane v černých
číslech, nicméně úrovně růstu by již neměly
dosahovat nijak závratných hodnot vzhledem k
nízké míře nezaměstnanosti a rovněž vysoké míře
využití výrobních kapacit v klíčových odvětvích.
Více v aktuálním vydání Kompasu podnikatele.
Více informací ZDE.

DEN PODNIKATELŮ ČR 2016 PROBĚHL VE STRHUJÍCÍM TEMPU
Více jak stovku akcí uspořádala AMSP ČR v roce
2016, na kterých se aktivně setkala s osmnácti tisíci
podnikateli. Každoročním vrcholem se stal opět
Den podnikatelů ČR, který proběhl 15. 11. 2016 v
Praze. Národní dům na Vinohradech praskal ve
švech, akce se účastnilo více jak 700 podnikatelů i
nejvyšší ústavní činitelé v čele s prezidentem
republiky. Den jsme zahájili valnou hromadou,

pokračovalo se Česko-italským ekonomickým
fórem, následovalo kontraktační B2B setkání,
spojené s podpisy aktivní spolupráce. Slavnostní
galavečer byl odstartován diskusí s prezidentem
republiky Milošem Zemanem, 1. místopředsedou
vlády a ministrem financí Andrejem Babišem a
ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem.
Více informací ZDE.

VÍTĚZEM 5. ROČNÍKU SOUTĚŽE EQUA BANK RODINNÁ FIRMA
ROKU 2016 SE STALA SPOLEČNOST OLLLIES DORTY S.R.O.
Pátý ročník soutěže Equa bank Rodinná firma
roku, kterou pořádá Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), zná svého
vítěze. Stala se jím společnost Ollies dorty s.r.o. z
Ostravy, která v duchu sloganu „Mějte sladký
život“, vyrábí a prodává cukrářské výrobky. Na
druhém místě se umístila zlínská stavební firma
Navláčil, která se zaměřuje především na realizaci
staveb „na klíč“ v roli generálního dodavatele. Třetí
místo získala společnost BEZNOSKA z Kladna,

jejíž výrobní sortiment tvoří implantáty, nástroje a
operační pomůcky určené pro potřeby ortopedie a
traumatologie. Cenu veřejnosti si letos odnáší firma
GUMEX, která vyniká v oboru průmyslových
hadic a těsnění na míru. Slavnostní vyhlášení
výsledků proběhlo 15. listopadu 2016 při
příležitosti Dne podnikatelů České republiky.
Partnerem soutěže je mj. i společnost AMWAY.
Více informací ZDE.

KRÁLOVNY MALÉHO BYZNYSU OCENĚNY
Deset nejlepších žen malého podnikání ocenila
Asociace malých a středních podniků a živnostníků
ČR, která společně s Raiffeisenbank a.s. a
platformou ŽENY s.r.o. vyhlásila tradiční
Grantový program PODNIKAVÁ ŽENA
ROKU. Jeho cílem je motivovat ženy na jejich
startu, a to nejen finanční odměnou. Ty zažívají

podle analýzy asociace na rozdíl od mužů zajímavý
růst. Z pohledu počtu žadatelů o živnostenské
oprávnění za posledních 5 let klesnul počet mužů
podnikatelů o 1 %, zatímco počet žen, žádajících o
živnostenské oprávnění stoupnul o 5,5 %. Více
informací ZDE.

ČTVRTÝ ROČNÍK GRANTOVÉHO PROGRAMU NASTARTUJTE SE PRO
MLADÉ PODNIKATELE ZNÁ VÍTĚZE
Již čtvrtý ročník grantového programu Komerční
banky a Asociace malých a středních podniků a
živnostníků ČR pro mladé a začínající podnikatele
„Nastartujte se“ zná letošní vítěze. Odborná
porota vybrala z 30 přihlášených podnikatelských
plánů jako nejlepší projekt Matemág – Radost z
matiky. Matemág je příběhová výuková hra pro

tablety, určená dětem v první a druhé třídě
základních škol. Cílem hry je pomáhat dětem
rozvíjet matematické dovednosti zábavnou
formou. Na realizaci svého podnikatelského
záměru získá autor projektu Matemágu od
Komerční banky finanční grant ve výši 300 tisíc
Kč. Více informací ZDE.

OBCHOD S ITÁLIÍ ROSTE REKORDNÍM TEMPEM
Tuzemští podnikatelé našli nové teritorium. Míra
exportu do Itálie, stejně jako dovoz zboží z
Apeninského poloostrova rostou nejvyšším
tempem za posledních deset let a daří se i
vzájemným investicím. Malých a středním firmám
vyhovuje kvalita, dostupnost teritoria i mentalita
obchodních jednání založená na vztazích
rodinného podnikání. Itálie je mezi šesti

nejvýznamnějšími obchodními partnery ČR.
Vyplývá to z aktuální analýzy Asociace malých a
středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a
Komerční banky (KB) u příležitosti největšího
Česko-italského ekonomického fóra, které
připravila AMSP ČR v rámci Dne podnikatelů
České republiky dne 15. 11. 2016. Více informací
ZDE.

ZNOVUZAVEDENÍ PRAKTICKÉ VÝUKY DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL SI
PŘEJE DEVĚT LIDÍ Z DESETI
Vlajková loď Roku řemesel 2016 v podobě
zavedení polytechnické výuky do základních škol je
blízko svého cíle. Tlak veřejnosti na povinnou
výuku praktických předmětů nebyl v historii nikdy
tak silný jako dnes. Průzkum Asociace malých
a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR),

který realizovala agentura Ipsos, přitom ukazuje, že
enormní zájem projevují jak rodiče, tak učitelé,
stejně jako mladí lidé. AMSP ČR vstupuje do
závěrečné fáze vyjednávání s jediným cílem –
vytvořit časově akceptovatelný jízdní řád zavedení
polytechnické výuky do škol. Více informací ZDE.

