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ZPRAVODAJ
DAŇOVÉ NOVINKY

DAŇOVÝ BALÍČEK, VYŠŠÍ SLEVA NA DRUHÉ A TŘETÍ DÍTĚ, PAUŠÁLNÍ
VÝDAJE U OSVČ, SLEVA PRO DRŽITELE PRŮKAZU ZTP/P A INVALIDY,
NÁROK NA DAŇOVÝ BONUS
Dne 4.4.2017 poslanci definitivně schválili tzv. daňový
balíček v jeho původní podobě, jelikož Poslanecká
sněmovna neschválila pozměňovací návrhy ze strany
Senátu. Návrh teď ještě musí podepsat prezident.
Pokud se tak stane, návrh nabude účinnosti 15. dnem
po vyhlášení ve Sbírce zákonů, původní účinnost byla
plánovaná již od 1.4.2017. Dle informací ze strany
správy daně by mělo k nabytí účinnosti dojít buď k 1.5.
2017 nebo k 1.6.2017. Nejvýznamnější změny nalezněte
níže.
Výše daňového zvýhodnění na jedno (první) dítě
zůstala nezměněna, avšak pozitivní novinkou je zvýšení
zvýhodnění na druhé dítě o 2.400 Kč a třetí dítě
o 3600 Kč. Daňové zvýhodnění na druhé dítě tak ročně
bude činit 19 404 Kč a na třetí a další dítě
pak 24 204 Kč.

Samotná výše slevy na invaliditu a pro držitele průkazu
ZTP/P se nemění. Nově však vznikne nárok na slevu
již v momentně přiznání invalidního důchodu (resp.
přiznání nároku na průkaz ZTP/P).
VÝŠE DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ NA
JEDNO
(PRVNÍ)
DÍTĚ
ZŮSTALA
NEZMĚNĚNA,
AVŠAK
POZITIVNÍ
NOVINKOU
JE
ZVÝŠENÍ
ZVÝHODNĚNÍ NA DRUHÉ DÍTĚ
O 2.400 KČ A TŘETÍ DÍTĚ O 3600 KČ.
DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ NA DRUHÉ
DÍTĚ TAK ROČNĚ BUDE ČINIT 19 404
KČ A NA TŘETÍ A DALŠÍ DÍTĚ PAK
24 204 KČ.

Nepříjemnou novinkou jsou méně výhodné limity
V rámci novely dojde ke zpřísnění podmínek pro
tzv. výdajových paušálů, které budou sníženy na
uplatnění daňového bonusu. Dosud bylo možné
polovinu. Tato změna bude mít negativní vliv na
uplatnit daňový bonus v případě, že poplatník měl v
podnikatele s vyššími příjmy. Naopak pozitivní změnou
součtu příjmy ze zaměstnání, podnikání, pronájmu
pro podnikatele využívající paušální výdaje je možnost
nebo kapitálové příjmy alespoň ve výši šestinásobku
uplatnit daňové zvýhodnění na dítě a slevu na
minimální mzdy. Nově se bude nárok na bonus řídit
vyživovanou manželku. Tuto možnost měli podnikatelé
pouze příjmy ze zaměstnání a podnikání.
také před novelou, ale pouze za podmínky, kdy daňový
základ z podnikání či pronájmu nepřesahoval 50 %
celkového základu daně.
* 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
GDPR: NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Od května 2018 čeká firmy klíčová povinnost při
nakládání s osobními údaji, která bude znamenat i
finanční náklady, a proto je třeba se tomuto tématu
věnovat již nyní a včas se na změnu připravit. Dne
24. 5. 2016 nabylo platnosti tzv. Všeobecné
nařízení o ochraně osobních údajů známé též jako
GDPR, které si klade za cíl zásadně posílit ochranu
subjektů osobních údajů a nastavit společné právní
prostředí v celé EU. Nařízení bude účinné
dne 25. 5. 2018. GDPR dopadne v podstatě na
všechny obchodní subjekty bez ohledu na předmět
jejich podnikání, velikost podniku a jeho
hospodářské výsledky. Vzhledem k náročnosti

a složitosti nové právní úpravy analýza
a vyhodnocení všech dopadů nepochybně určitou
dobu potrvá, a proto je vhodné začít se s ní
seznamovat co nejdříve (např. prostřednictvím
našeho zpravodaje) a uvést Vaše obchodní
a provozní
činnosti
do souladu
s novou
legislativou včas. GDPR s sebou přinese i mnohem
přísnější sankce. Za závažné porušení povinností
bude možné uložit pokutu až do výše 20 milionů
EUR nebo u podniku až do 4 % celkového ročního
světového obratu.
Celý článek naleznete ZDE .

*Text vznikl za spolupráce AMSP ČR s Advokátní kanceláří Becker a Poliakoff, s.r.o.

„RŮZNÉ“
AMSP ČR A ROKLEN: KONEC INTERVENCÍ ČNB JE ZDE
Český průmysl vykázal opět rekordní růst, firmy ale
stále vykazují v průměru 16 % volných výrobních
kapacit. Každá pátá firma přitom považuje za
největší bariéru dalšího růstu nedostatek
pracovníků. Dle aktuální prognózy by tuzemské
průměrné mzdy měly přesáhnout hranici 30 tisíc ve

4. čtvrtletí letošního roku, v 1. až 3. čtvrtletí by se
měly pohybovat pod hranicí 29 tisíc. Konec
intervencí ČNB vyhlásila dne 6.4.2017 s okamžitou
platností.
Více informací ZDE.

REKREAČNÍ PLAVBA ZACHRAŇUJE PROVOZOVNY V
PŘILEHLÝCH OBCÍCH

České vodní toky a nádrže ožívají a spolu s nimi i okolní
obce. V roce 2015 vstoupila v platnost vyhláška, která
uvolnila plavbu plavidel se spalovacími motory na
několika vodních nádržích a vodních tocích, čímž se
zvýšil podnikatelský a turistický ruch v jejich okolí.
První bilance hovoří o tom, že se nenaplnily černé
scénáře a že se zásadně nezvýšila nehodovost, a to

přesto, že došlo na hlavních tocích k nárůstu provozu
o třetinu. Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR (AMSP ČR) společně s Asociací
lodního průmyslu (APL) předkládají u příležitosti
Roku venkova 2017 aktuální informace, jak změnila
rekreační
plavba
život
v přilehlém
okolí.
Více informací naleznete ZDE.

PORTÁL MISTŘI ŘEMESEL NABÍZÍ JIŽ 32 TISÍC
PROVĚŘENÝCH DODAVATELŮ
Hlavní řemeslný vyhledávač, který připravila AMSP ČR
společně s profesními spolky na platformě Mediatelu
www.mistriremesel.cz již nabízí zdarma více jak 32 tisíc
prověřených řemeslníků z celé ČR. AMSP ČR nabízí
pouze profesní odborníky, kteří splňují kvalifikační
kritéria a ti nejlepší z nich ještě získávají garanci
příslušného řemeslného cechu. Každý zákazník má tak

zajištěnou odbornou službu i případnou reklamaci.
Vyhledávat je možné podle profesí, regionů, zákazníci
mohou své dodavatele i hodnotit. S množícími se
praktikami
poskytování
falešných
profesních
služeb se tak portál stává pro spotřebitele spolehlivou
navigací při vyhledávání svého řemeslníka.
Více informací naleznete ZDE.

JARNÍ PORCE INRPIRACE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE
Po dlouhé zimě jsme si 24. března dopřáli další porci
inspirace! Tentokrát nás navštívila pestrá sestava
mladých podnikatelů, kteří mají jedno společné - pro
své podnikání získali finance prostřednictvím
crowdfundingových platforem. Vyslechli jsme si
vystoupení od Fundchaser a HitHit. O své zkušenosti

se s námi podelili: Nemléko, Drawblack Games,
Skladon, Carton Cajon. Více informací naleznete ZDE.
Vyhlašujeme soutěž o jedno místo ZDARMA v
podzimním 3. běhu Food Startup Academy. Pravidla
soutěže a více informací naleznete ZDE.

PRVNÍ SETKÁNÍ ČESKÝCH RODINNÝCH FIREM U KULATÉHO STOLU
První letošní Kulatý stůl rodinných firem proběhl
u dlouholetého partnera AMSP ČR, rodinné firmy
Beznoska a zúčastnilo se jí 15 zástupců rodinných
podniků, zejména z nastupující generace. Hlavní
debata se točila opět okolo zkušeností s přebíráním
podniku. Kdy je nejvhodnější doba k pro předání
firmy? Jak přebírat aktiva? Jak se vyrovnávají
nástupci s odpovědností? Je převzetí pro potomky
povinností nebo příležitostí? Hlavní témata

moderoval v řízené diskusi člen představenstva
AMSP ČR a majitel nejlepší rodinné firmy 2014
Libor Musil. Kulatého stolu se zúčastnili i zástupci
dvou univerzit, VŠFS a VŠE, které připravují
studijní zaměření na management rodinných firem
a se kterými AMSP ČR připravuje výzkumné
aktivity, monitorující potřeby tohoto segmentu
podniků.
Více informací naleznete ZDE.

