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ZPRAVODAJ
DAŇOVÉ NOVINKY

PREZIDENTSKÉ VETO NOVELY ZÁKONA O DPH, ÚSTAVNÍ STÍŽNOST
A KONTROLNÍ HLÁŠENÍ
Prezident vetoval novelu zákona o DPH, jejímž
obsahem je přeřazení dodávek novin ze sazby 15 %
do sazby 10 %. O konečném osudu novely tak
rozhodne Poslanecká sněmovna, která ji bude muset
schvalovat znovu. Pokud by se Poslanecké
sněmovně povedlo veto přehlasovat, mohla by být
novela vyhlášena ve Sbírce zákonů nejdříve v druhé
polovině ledna 2017, přičemž změna sazby by se
použila ode dne vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Kontrolní hlášení se stalo součástí života
podnikatelů 1. ledna 2016. K nejnovější úpravě
pravidel pro vyplňování a podávání kontrolního
hlášení došlo nálezem Ústavního soudu, který
rozhodl o zrušení dvou ustanovení zákona o DPH
týkajících se kontrolního hlášení, a to k
ÚSTAVNÍ
SOUD
ROZHODL
O ZRUŠENÍ DVOU USTANOVENÍ
ZÁKONA O DPH TÝKAJÍCÍH SE
KONTROLNÍHO
HLÁŠENÍ.
DO
31. 12. 2017 JE NUTNO NASTAVIT
NOVÁ PRAVIDLA.

31. prosinci 2017. Do tohoto data je tak nutno
nastavit nová pravidla v souladu s ústavním
pořádkem a zakomponovat je do zákona o DPH.
Pokud se tak nestane, může dojít k praktickému
zrušení kontrolního hlášení, jelikož jedno ze
zrušených ustanovení říká, že „plátce daně je
povinen v kontrolním hlášení uvést předepsané
údaje pro správu daně“. Ústavnímu soudu se v
tomto ohledu nelíbilo, že požadavky na konkrétní
údaje nejsou stanoveny ani zákonem, ani prováděcí
vyhláškou, ale stanovuje je finanční správa. Do
budoucna tak bude muset být obsah kontrolního
hlášení stanoven právním předpisem.
Další ze zrušených ustanovení obsahuje pravidlo,
podle kterého může být výzva k podání či opravě
kontrolního hlášení posílaná e-mailem považována
za doručenou okamžikem odeslání ze strany správce
daně. V tomto případě by mohla být argumentace
Ústavního soudu využita dokonce i před přijetím
nové úpravy, a to právě k obraně před pokutami za
včasné neuposlechnutí výzev doručovaných emailem.

*Text vznikl za spolupráce AMSP ČR s Baker Tilly Czech Republic, s.r.o.
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 264.000 podnikatelských subjektů. Má důležité postavení v
rámci evropských struktur. Asociace byla založena v roce 2001.

PRÁVNÍ NOVINKY

NOVELY ZÁKONŮ OVLIVŇUJÍCÍ PODNIKATELE V ROCE 2017
Přestože rok 2017 nepřináší pro podnikatele
revoluci, na určité změny je potřeba být připraven.
V první řadě zmiňme růst záloh na sociální a
zdravotní pojištění přibližně o stokorunu v obou
případech či změnu maximálního vyměřovacího
základu, který se v důsledku růstu průměrné mzdy
posunuje na hranici 1,35 mil. Kč. Vyplácí-li
podnikatel,
jakožto
zaměstnavatel,
svým
zaměstnancům minimální mzdu, bude muset v
příštím roce sáhnout hlouběji do kapsy, protože
tato bude nově činit rovných 11 tis. Kč.
Na březen je připravena další vlna zavádění
elektronické evidence tržeb (EET), která se bude
týkat maloobchodu a velkoobchodu. Pokud

podnikatel nespadá do těchto kategorií, vyhne se
této povinnosti nejvýše do poloviny roku 2018, kdy
se chystá poslední fáze EET.
Zásadnější změny pak mají přinést v současnosti
projednávané
novely
zákoníku
práce,
živnostenského zákona či zákona o DPH.
Nejvýraznější je prvně jmenovaná novela, jež má
ambici chránit více zaměstnance prostřednictvím
přísnější regulace home-office, stresu na pracovišti
nebo čerpání dovolené. Vzhledem k míře
kontroverze, kterou novela zvedla, však není jisté,
zda projde v současné podobě beze změn celým
legislativním procesem. Další zajímavé články
naleznete ZDE.

*Text vznikl za spolupráce AMSP ČR s CEE Attorneys Tomíček Legal, s.r.o., advokátní kancelář

„RŮZNÉ“
AMSP ČR A ROKLEN: NÁKLADY NA PRÁCE NEBEZPEČNĚ ROSTOU
Ceny průmyslových výrobců v listopadu 2016
zaznamenaly meziroční pokles o 1,3 %. Přesto
očekáváme mírné oživení v krátkém horizontu, a
to vzhledem ke stále solidnímu výhledu českého
průmyslu a sílícím proinflačním tlakům v
ekonomice. Ve srovnání s ostatními státy evropské
osmadvacítky ČR dosahuje vůbec nejnižšího
podílu nezaměstnaných. Zaměstnavatelé však
výrazně pociťují nedostatek pracovní síly, který je

nutí se o vhodné kandidáty přetahovat zvyšováním
mezd. Důležitější, než samotný růst mezd je ale pro
firmy tzv. index nákladů práce, který zachycuje, jak
růst mzdových nákladů, tak daňové odvody a
zvýhodnění zaměstnavatelů. Tento index ve třetím
čtvrtletí meziročně vzrostl v celé ekonomice o
rekordních 9 %. Vychází letošní poslední Kompas
podnikatele, který připravuje AMSP ČR a Roklen.
Více informací ZDE.

RODINNÉ FIRMY ČEKÁ REVOLUČNÍ ZMĚNA
Proč jsou české rodinné firmy (RF) stále
přehlíženým prvkem naší ekonomiky? Jak by se to
dalo změnit? Ve vyspělém západním světě se
rodinným firmám věnuje velká pozornost.
Rodinné podniky jsou stabilnější, odolnější vůči
ekonomickým výkyvům a ke svým zaměstnancům
zodpovědnější. Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) zahájila

celonárodní iniciativu, do které zapojuje rodinné
podniky, akademickou a veřejnou sféru.
Nezbytným krokem je odlišné pojetí rodinných
firem v zákoně a stanovení jejich úlohy v národním
hospodářství. Předkládáme proto legislativní
změnu, což umožní specifickou podporu
rodinných firem z národních i evropských zdrojů.
Více informací ZDE.

AMSP ČR ROZŠIŘUJE ZÁZEMÍ PRO ČESKÉ FIRMY V USA
Před rokem zahájila AMSP ČR společně s firmou
Meopta USA první privátní centrum MEOHUB
pro středně velké firmy v Americe, a to nedaleko
newyorského Manhattanu. Meohub se osvědčil,
některé firmy z něj se již zcela osamostatnily, v
USA obchodují a v tuto chvíli se připravuje další
kolo výzev. Současně AMSP ČR ve spolupráci s
agenturou CzechInvest připravuje zázemí i pro
české strartupy, a to přímo v New Yorku. Během
příštího roku se chystáme do USA vypravit několik

začínajících firem, které umístíme do vybraného
newyorského inkubátoru a po několika měsících
pobytu v něm firmám připravíme plnou
manažerskou podporu pro získání kapitálu od
amerických
investorů.
Podmínky
účasti
začínajících firem v zatím ojedinělém projektu
projednával ve dnech 7/12-12/12 v New Yorku a
ve Washingtonu předseda AMSP ČR. Výběr
začínajících firem proběhne na jaře 2017.

AMSP ČR PŘEDKLÁDÁ HLAVNÍ ZMĚNY V PODNIKÁNÍ V ROCE 2017:
O TŘI ŠPRUŠLE NAHORU, O DVĚ DOLŮ
Snížení DPH, rozšíření přenesení daňové
povinnosti, změny u daňových a výdajových
paušálů OSVČ, jiný režim odpisů, zvýhodnění na
druhé a třetí dítě, ale například i rozšíření institutu
nespolehlivých osob nebo kontroverzní zpětné
prokazování původu majetku jsou hlavní daňové
změny, které nás v příštím roce neminou. Revoluci

chystá novela zákoníku práce v polovině roku,
která stíží práci z domova, omezí převody
zaměstnanců na jinou práci, ale na druhou stranu
ulehčí například předávání výpovědí. Končí i
čerpání dotací, neprokáže-li se skutečný vlastník
příjemce podpory. AMSP ČR předkládá Souhrn
změn pro podnikatele 2017. Více informací ZDE.

