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ZPRAVODAJ
DAŇOVÉ NOVINKY

NOVINKY V DPH, EET A PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU
Rozsáhlá novela zákona o DPH, kterou v lednu
schválila Poslanecká sněmovna a která by měla být
s účinností platná od 1. dubna 2017, ještě nebyla
projednána v Senátu, její schválení je však do
stanoveného data nadále realizovatelné.
Dne 1. března 2017 odstartovala druhá vlna
elektronické evidence tržeb (EET), do které se přidávají
podnikatelské subjekty působící v maloobchodu a
velkoobchodu. Obchodníkům, kteří evidují pouze
sezónní prodej, se stačí do systému přihlásit později, ale
dříve, než přijmou první tržbu podléhající evidenci.
Během března 2017 bude velký počet poplatníků
dokončovat a podávat svá daňová přiznání k dani z
příjmů. Dne 3. dubna 2017 uplyne totiž lhůta pro
podání přiznání pro všechny fyzické i právnické osoby,
za které nepodává daňové přiznání daňový poradce
nebo nemají lhůtu prodlouženou z jiných důvodů
(např. povinný audit). Ti, za které podává daňové
přiznání daňový poradce na základě plné moci, mají
termín posunutý na 3. července 2017. Podmínkou je, že
tato plná moc byla předložena a doručena nejpozději do
3. dubna 2017.

Poslední den lhůty pro podání přiznání je současně i
posledním dnem pro úhradu splatné daně. Pokud se
stane, že poplatník nestihne do této lhůty daňové
přiznání podat či nestihne provést úhradu, může tak bez
sankce učinit ještě v následujících pěti pracovních
dnech. Pokud ani tento termín nestíháte, je vhodné
uvažovat o spolupráci s daňovým poradcem. V této
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souvislosti je také nutno upozornit, že všechny
právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku mají
povinnost podávat daňová přiznání elektronicky přes
datovou schránku. Tato povinnost se také týká všech
fyzických osob, které mají zřízenou a aktivovanou
datovou schránku. Za nedodržení povinné elektronické
formy podání hrozí pokuta ve výši 2 000 Kč.

* 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

ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SVĚŘENECKÉHO FONDU II.
V souvislosti s vyhlášením zákona č. 460/2016 Sb.,
kterým se novelizuje občanský zákoník a další
související předpisy, bude zavedena evidence
svěřenských fondů. Svěřenské fondy dosud
předmětem žádné veřejné evidence nebyly,
zpřístupnění některých informací o svěřenských
fondech veřejnosti je tedy podstatnou změnou a

zásahem do anonymity tohoto institutu. Ne
všechny informace, které budou předmětem
evidence svěřenských fondů, budou přístupné
veřejnosti v rámci dálkového přístupu.
Celý článek naleznete ZDE.

*Text vznikl za spolupráce AMSP ČR s SDA Legal, advokátní kanceláří, s.r.o.

„RŮZNÉ“
AMSP ČR A ROKLEN: MALÉ FIRMY DOSÁHLY REKORDNÍCH TRŽEB V
PRŮMYSLU
Exporty i domácí poptávka umožnila malým a
středním producentům dosáhnout historicky
nejvyšších tržeb. Dobré zprávy ale nekončí, napříč
celou Evropou panuje překvapivě od začátku roku
optimismus. S výjimkou Řecka dosáhly všechny
země indexu ekonomické důvěry více jak 100,
Česká republika je v první třetině. AMSP ČR: Již

čtvrtým rokem roste v tuzemsku produkce v
nábytkářském průmyslu, naposledy dokonce
dvouciferným tempem. Současně ale vykazujeme
ve stejném odvětví největší pokles absolventů
řemeslných oborů, za posledních deset let dokonce
o dvě třetiny. AMSP ČR a Roklen vydávají
Kompas podnikatele. Více informací ZDE.

PRÁVĚ VYCHÁZÍ NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU TRADE NEWS
V latinskoamerickém regionu snad nenajdete
rozdílnější země, než jsou Kuba a Mexiko. Zůstane
zde Mexiko naším nejdůležitějším obchodním
partnerem, i když by se naplnily některé negativní
předpovědi spojované s nástupem nové americké
administrativy? A co Kuba? Splní světová

očekávání? Na tyto a spoustu dalších otázek našich
vývozců jsme hledali odpovědi v prvním letošním
TRADE NEWS, které právě vychází a oborově se
zaměřuje na český agroexport.
Celé číslo časopisu ke stažení ZDE.

ROK VENKOVA SE STÁVÁ CELOSPOLEČENSKÝM TÉMATEM
Počet podporovatelů a spoluaktérů historicky
největší akce na podporu malých obcí Rok venkova
2017 čítá již téměř čtyřicet spolků, organizací a
institucí. Každý den otevíráme nová témata, na
týdenní bázi připravujeme tiskové konference,
předkládáme analýzy, zapojujeme resorty a

burcujeme v médiích. Těší nás i mimořádný zájem
veřejnosti, která podle ankety TN NOVA.CZ naše
první návrhy na podporu podnikání na venkově
podporuje.
Vychází únorový Zpravodaj Roku venkova 2017
ke sažení ZDE.

MALÝ VENKOV VYMÍRÁ, PODNIKÁNÍ V OBCÍCH ZVONÍ HRANA
Počet obyvatel ve vesnicích do 500 obyvatel trvale
klesá, zatímco ve větších obcích populace roste.
Více jak 2,5 tisíce obcí je navíc zařazeno do
kategorie nízkého stupně rozvinutí, kde selhává
základní živnostenská obslužnost. Devět z deseti
podnikatelů na venkově jsou OSVČ, z odvětví
převažuje obchod, drobné profese, odborné služby

a zemědělská činnost. Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR předkládá Analýzu
venkova a klíčových odvětví a společně s
Ministerstvem zemědělství a profesními partnery
navrhuje mimořádná opatření pro podporu
podnikání
v
ohrožených
obcích.
Více informací ZDE.

AMSP ČR ZAVALILY DOTAZY K EET: NASAZUJEME MIMOŘÁDNÝ REŽIM
50 tisíc podnikatelů měsíčně již navštěvuje
speciální web AMSP ČR, zaměřený na podporu
podnikatelů v zavádění EET www.eltrzby.cz.
Každý den potom zodpovídáme stovku mailových
dotazů a prakticky nonstop vyřizujeme telefonické
konzultace. Vše zdarma. Druhá fáze zavádění
EET, která čítá téměř 200 tisíc podnikatelů

vytěžuje pracovníky AMSP ČR natolik, že již
nestíháme odpovídat všem tazatelům do
slibovaných 48 hodin, za což se omlouváme.
Upřednostňujeme
proto
nyní
dotazy,
bezprostředně se týkající 2. vlny, ostatní tazatele
obsloužíme
do
pěti
pracovních
dní.
Více informací ZDE.

PRVNÍ SETKÁNÍ NASTUPUJÍCÍ GENERACE ČESKÝCH RODINNÝCH FIREM
V měsíci únoru 2107 se uskutečnilo v pražské
restauraci La Finestra neformální setkání
nastupující generace rodinných firem, pořádané
firmou LIKO-S a AMSP ČR. Šlo o historicky první
setkání tohoto druhu v ČR, které navázalo na
pravidelně pořádané „Kulaté stoly“. Kromě
zástupců českých rodinných firem LIKO-S,

KOMFI, LD SEATING, Plojhar a SULKO, se
tohoto setkání také zúčastnili potomci zakladatelů
rodinných firem z Rumunska, Brazílie a Švédska.
V uzavřeném kruhu si tato nastupující generace
předávala zkušenosti při přebírání rodinných
podniků na druhou či již několikátou generaci. Více
informací naleznete ZDE.

PROBĚHLA DALŠÍ INSPIRATIVNÍ AKCE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE
V rámci projektu Svou cestou se v únoru 2017
uskutečnila druhá edice inspirativní akce pro malé
podnikatele Industry Spotlight! Akce se konala v
showroomu Miele a tématem byl Food Business.
Více informací včetně videa z akce naleznete ZDE.
Další inspirativní akcí pro mladé podnikatele bude

Jarní porce inspirace. Tentokrát vystoupí mladí
podnikatelé, kteří pro své podnikání získali finance
prostřednictvím crowdfundingových platforem.
Setkání se uskuteční v pátek 24.3. od devíti hodin
v Prague Startup Centre. Vstup je po předchozí
registraci zdarma. Více informací naleznete ZDE.

