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ZPRAVODAJ
DAŇOVÉ NOVINKY
DAŇOVÝ BALÍČEK, JEDNODUŠŠÍ DAŇOVÝ SYSTÉM PRO PODNIKATELE
Minulý měsíc jsme vás informovali o opětovném
schválení daňového balíčku Poslaneckou sněmovnou, ke
kterému došlo počátkem dubna. Poslanci jej již jednou
odhlasovali, avšak Senát jim jej vrátil zpět spolu
s pozměňovacími návrhy.
Sněmovna však tuto daňovou novelu znovu schválila
v původním znění, a tak přehlasovala Senát. Schválený
daňový balíček pak zamířil k podpisu prezidenta, kterému
uplynula lhůta vetovat tuto novelu 25. dubna 2017.
Jelikož prezident nevyužil své právo veta, novela zákona
je platná a účinnosti nabude 15. dnem po vyhlášení ve
Sbírce zákonů. Dle spekulací odborné veřejnosti by
k nabytí účinnosti mělo dojít buď k 1. červnu nebo až
k 1. červenci 2017.
Minulý měsíc jsme uvedli největší změny, které se
dotknou téměř všech poplatníků. Dnes si přiblížíme
několik dalších změn.
Jednodušší daňový systém pro podnikatele
Novela přichází s novinkou v rozšíření možnosti placení
paušální daně pro podnikatele, kteří mají zaměstnance, či

DÍKY
SCHVÁLENÉMU
DAŇOVÉMU
BALÍČKU BY MĚLO BÝT DO BUDOUCNA
SNAZŠÍ PLATIT DANĚ, CLO, POPLATKY
A JINÁ PENĚŽITÁ PLNĚNÍ. TATO PLNĚNÍ
BY MĚL BÝT DAŇOVÝ POPLATNÍK
SCHOPEN
ZAPLATIT
JEDNODUŠE
PLATEBNÍ KARTOU, OVŠEM POUZE
V PŘÍPADĚ, POKUD SE KONKRÉTNÍ ÚŘAD
ROZHODNE TUTO MOŽNOST PLACENÍ
POSKYTNOU
Dalším zjednodušením systému by mělo být zavedení
zdanění příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (tj. do
2 500 Kč ročně) srážkovou daní.
Poplatník tak již nebude povinen podávat daňové
přiznání v situaci, kdy kromě příjmů od zaměstnavatele
současně získá i jiný typ příjmů ze závislé činnosti
v případě, že se bude jednat o tzv. zanedbatelný příjem.
Mezi tento zanedbatelný příjem se například řadí příjem
za účast ve volební komisi.

mají vedle příjmů z podnikání i příjmy ze zaměstnání, což
by mělo zjednodušit současný daňový systém.
* 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
EIDAS: ELEKTRONICKÉ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ NOVĚ
Již před desíti měsíci, k 1. červenci 2016, došlo

k dosud největší změně v oblasti elektronických
podpisů a elektronického právního jednání, když
nabyly účinnosti relevantní pasáže unijního
nařízení č. 910/2014, o elektronické identifikaci
a službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, známé jako nařízení eIDAS. Nařízení se
podstatně dotkne činnosti veřejné správy, jaký je
však jeho význam pro sféru soukromou? - nařízení
sjednocuje pravidla pro elektronické podepisování
napříč Evropskou unií - občané, firmy a úřady
v celé Unií si mohou snadno a bezpečně
vyměňovat elektronické dokumenty a být si jisti
jejich právním účinkem; - na rozdíl od veřejné
správy však soukromé osoby nemají povinnost
uznávat elektronicky podepsané dokumenty,

ledaže si tak sjednají v rámci smluvních vztahů
dobrovolně; - nařízení přináší novou podobu
elektronických podpisů – rozlišuje mezi prostým,
zaručeným a kvalifikovaným elektronickým
podpisem, přičemž posledně jmenovaný bude mít
stejnou právní sílu jako podpis vlastnoruční (nemá
však účinky úředně ověřeného podpisu); - nařízení
ruší elektronické značky; - právnické osoby budou
moci k podpisování využívat takzvané elektronické
pečetě; - další novinkou je tzv. elektronická identita
(elektronický občanský průkaz), který bude
prokazovat identitu občana na nejvyšší úrovni
důvěry, a to rovněž celoevropsky.
Celý článek naleznete ZDE .

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

„RŮZNÉ“
AMSP ČR A ROKLEN: CENY BYTOVÝCH NEMOVITOSTÍ NEJVYŠŠÍ
ZA DEKÁDU
Růst nových průmyslových zakázek neustává
a velmi slibně se vyvíjí i domácí poptávka po
průmyslovém zboží, která po dlouhé době rostla
rychleji než ta zahraniční. Vrásky se ale zvětšují
všem podnikatelům, kteří chtějí investovat do
nemovitostí. Index cen bytových nemovitostí je

nejvyšší od roku 2008. Nůžky tempa růstu cen
realit mezi Prahou a zbytkem ČR se dále rozevírají.
AMSP ČR a Roklen vydávají 32. číslo Kompasu
podnikatele.
Více informací ZDE.

ROK VENKOVA BOURÁ ZAŽITOU PODPORU OBCÍ
Rok venkova má za sebou první čtvrtinu. Březen byl ve
znamení několika tiskových konferencí, otevřeli jsme
citlivá témata venkovských koloniálů, vlivu rekreační
plavby na podnikatele v malých obcích nebo úlohy
ČMZRB při podpoře firem v postižených regionech.
Sedláci představili odvážné Desatero záchrany českého
venkova, protlačili jsme do Akčního plánu podpory

MSP vůbec poprvé venkovské podnikatele
a pokračujeme v podpoře podnikání jednotlivých
diecézí. A dobrá zpráva na závěr: Největší veletrh v ČR
Země živitelka bude letos v barvách Roku venkova.
Více informací naleznete ZDE.

ŽIVNOSTNÍCI O ŘÁD MÉNĚ NEMOCNÍ NEŽ ZAMĚSTNANCI
Jedna osoba samostatně výdělečně činná vykazuje
šestnáctinásobně menší počet případů pracovní
neschopnosti vůči jednomu zaměstnanci. Ještě před
sedmi lety to přitom byl pouhý šestinásobek. Asociace
malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP
ČR) předkládá analýzu, ze které vyplývá, že zatímco

u zaměstnanců roste tendence zvyšovat počet
pracovních neschopností, u živnostníků od roku 2009
naopak klesl jejich počet na třetinu. Trvale klesá i počet
živnostníků, kteří si nemocenské pojištění platí.
Více informací naleznete ZDE.

KLUB RODINNÝCH FIREM AMSP ČR SE ROZŠIŘUJE
Vliv rodinných firem roste. AMSP ČR na platformě
Rodinná firma vytváří zázemí stovkám rodinných
podnikatelských klanů a další tisíce rodinných podniků
a živnostníků jsou sdruženi u našich kolektivních členů.
Právní zázemí, legislativní opatření, mentoring
přebírající generace rodinných závodů, vzdělávání
předávající generace, publikace pro rodinné firmy,
soutěž Equa Bank Rodinná firma roku, zavádění
studijních oborů o managementu rodinných firem na
VŠ, medializace rodinných byznysových příběhů
a vzájemná výměna zkušeností s řízením rodinného
podniku jsou jen některé aktivity AMSP ČR. Osobně
navštěvujeme firmy ve všech regionech, poslední
setkání proběhlo tento týden v Kladně.
Akce proběhla 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.

