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ZPRAVODAJ
DAŇOVÉ NOVINKY
V PLATNOST VSTUPUJE TZV. DAŇOVÝ BALÍČEK 2017
ODPISOVÁNÍ TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ
ODPISOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU
Spolu Jak jsme již informovali ve zpravodaji v měsíci
dubnu a květnu 2017, od 1. července 2017 vstoupil
v platnost tzv. daňový balíček schválený poslanci České
republiky dne 4. dubna 2017.

Největšími novinkami v oblasti daní z příjmů
fyzických osob jsou zvýšení částky daňového
zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě. OSVČ
bude jistě zajímat snížení limitů u výdajových
paušálů a na druhé straně rovněž opětovná
možnost uplatnění daňového zvýhodnění na
dítě a slevu na vyživovanou manželku/a. Tuto
možnost měli OSVČ již před novelou, ale
pouze v případě, kdy jejich daňový základ ze
samostatně výdělečné činnosti či pronájmu
nepřesahoval 50 % celkového základu daně.

Právnické osoby nejspíše nejvíce ocení změnu v oblasti
odpisování technického zhodnocení a odpisování
nehmotného majetku.

U odpisování technického zhodnocení byl v daňovém
balíčku rozšířen výčet poplatníků, kteří mají možnost
uplatňovat
odpisy
z technického
zhodnocení
provedeného na cizím majetku. Kromě nájemce
a uživatele u finančního leasingu tak může od
1. července uplatňovat daňové odpisy i poplatník, kterému
byl přenechán majetek k užívání (např. podnájemce) a to
za obdobných podmínek jako u odpisu technického
zhodnocení provedeného nájemcem.
V rámci novelizace zákona o daních z příjmů se také
upravuje doba odpisování nehmotného majetku. Do
nynějška byla pevně stanovená doba odpisování. Doba
odpisování se nově stanovuje jako doba minimální, což
v praxi znamení, že se poplatník bude moci rozhodnout,
zda bude chtít nehmotný majetek daňově odepisovat po
dobu minimální, stanovenou zákonem, anebo bude chtít
daňově odepisovat majetek po dobu delší. Je však nutno
myslet na to, že nové znění se použije až na majetek,
u kterého bylo odepisování zahájeno až po účinnosti
novely zákona, tedy od 1. července 2017. Majetek starší je
nutno odepisovat dle původně platných pravidel.

*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. Asociace byla založena
v roce 2001.

PRÁVNÍ NOVINKY
JAK NA LIKVIDACE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM
Likvidace – s likvidátorem nebo bez? (část 2.)
Likvidace začíná zrušením společnosti. Zrušit společnost
mohou buď její společníci dohodou, nebo, určí-li tak
společenská smlouva, o něm rozhoduje valná hromada,
případně u jednočlenné společnosti jediný společník. Ke
zrušení společnosti je vždy vyžadován notářský zápis.
Rozhoduje-li o zrušení valná hromada, je k přijetí
takového rozhodnutí zákonem vyžadována tzv.
kvalifikovaná většina 2/3 hlasů na valné hromadě.
Společenská smlouva nicméně může požadovat i vyšší
počet hlasů.
Spolu se zrušením společnosti a vstupem do likvidace je
jmenován likvidátor. Stanoví-li tak společenská smlouva
(což bude jistě většina případů), volí likvidátora valná
hromada. V opačném případě by likvidátora volili
jednatelé společnosti.
Právnické osobě, která vstoupila do likvidace, aniž byl
povolán likvidátor, jmenuje likvidátora soud. Ten tak učiní
z úřední povinnosti, tedy i bez návrhu. Do doby
jmenování likvidátora soudem vykonávají v tomto případě
jeho působnost všichni členové statutárního orgánu, tedy
všichni jednatelé. Soud při volbě likvidátora dbá návrhů
společnosti, pokud však žádné návrhy nejsou nebo jim
nelze vyhovět, může soud jmenovat likvidátorem
jednatele, a to i bez jeho souhlasu a bez možnosti z funkce
likvidátora odstoupit. V případě, že by ani jednoho člena
statutárního orgánu nebylo možné jmenovat, vybere soud
likvidátora z osob zapsaných v seznamu insolvenčních
správců.

Dnem zrušení společnost vstupuje do likvidace. Jako den
zrušení společnosti a vstupu do likvidace se volí
zpravidla první den v měsíci. Důvody jsou účetní.
Likvidátor je totiž ze zákona povinen vyhotovit
k prvnímu dni likvidace zahajovací rozvahu a soupis
jmění společnosti. Ke dni předcházejícímu dni vstupu do
likvidace se pak vyhotovuje účetní závěrka. Do 30 dnů
od vstupu společnosti likvidace je také třeba podat
finančnímu úřadu řádné daňové tvrzení.
Likvidátor je dále povinen likvidaci bezodkladně zapsat
do obchodního rejstříku, to v dnešní době provádí často
přímo notář, který sepisoval rozhodnutí o zrušení
společnosti. Společnost je nadále povinna používat
dodatek „v likvidaci“.
Mezi další povinnosti likvidátora patří informovat
o likvidaci všechny známé věřitele a neznámé věřitele
vyzvat oznámením v obchodním věstníku k přihlášení
svých pohledávek do likvidace. Oznámení v obchodním
věstníku musí vyjít opakovaně, a to alespoň dvakrát
v rozmezí dvou týdnů. V oznámení určí likvidátor
věřitelům společnosti lhůtu k tomu, aby přihlásili své
pohledávky, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než tři
měsíce po zveřejnění druhého oznámení.
Celý článek naleznete ZDE .

*Text vznikl za spolupráce AMSP ČR s bnt attorneys-at-law s.r.o., advokátní kanceláří, s.r.o.

„RŮZNÉ“
AMSP ČR POŽADUJE ODVOLÁNÍ
PŘEDSEDY SENÁTU ŠTĚCHA
Velmi nestandardní způsob, jak řešit nedostatek
pracovníků na trhu práce představil předseda Senátu
Milan Štěch. Ten navrhnul zdvojnásobit zdravotní
a sociální odvody osobám samostatně výdělečně
činným (OSVČ), čímž část z nich donutí přejít do
zaměstnaneckého poměru. Asociace malých a středních

podniků a živnostníků ČR to považuje zatím za
nejbrutálnější útok posledních let vůči téměř miliónu
živnostníků a bude požadovat odvolání předsedy
Senátu.
Více informací ZDE.

PŘEDSEDA SENÁTU OPĚT ZVEDÁ LAŤKU:
UDEJ SI SVÉHO ŽIVNOSTNÍKA
Poté, co předseda Senátu Milan Štěch navrhnul řešit
nedostatek pracovníků na trhu práce zvýšením odvodů
pro OSVČ a následně jejich přesun k výrobním linkám,
přišel s další neotřelou myšlenkou. Z důvodu úspory
státu při kontrolách tzv. pseudopodnikatelů by dle něj
bylo dobrým řešením, kdyby živnostníka nahlásili jeho
sousedé, budou-li mít podezření, že pracuje např. na
švarcsystém. Doslova prohlásil, že takovou morálku

bychom měli pěstovat. AMSP ČR považuje tuto
rétoriku za naprosto nepřijatelnou a vyžádá si od všech
politických stran zastoupených v Senátu jasné
stanovisko a další postup.
Více informací ZDE.

ROK VENKOVA 2017 MĚNÍ LEGISLATIVU I VNÍMÁNÍ
PODNIKATELŮ V OBCÍCH
Největší tuzemská aktivita pro podporu podnikání
v obcích koordinovaná AMSP ČR přináší první
legislativní výsledky. Vláda ČR přijala usnesení
k podpoře obslužnosti venkova, založené na
požadavcích všech aktérů zapojených do projektu Rok
venkova 2017. Týmy asociace vyjíždějí každý týden do
českých a moravských obcí, kde se potkávají
s rodinnými firmami i začínajícími podnikateli

a současně rozjíždíme nebývalé mediální aktivity, ve
kterých začínáme prezentovat na devadesát příběhů
malých podnikatelů z vesnic. Podnikatelské léto bude
v režii živnostníků na venkově. Právě vyšel červnový
Zpravodaj Roku venkova 2017.
Více informací ZDE.

AMSP ČR PŘIDÁVÁ PLYN:
MASIVNÍ PODPORA RODINNÝCH FIREM
Slavkov u Brna, Kutná Hora, Bezděkov
u Úsova a Žirovnice. V červnu proběl doslova
kobercový
nálet
ve
prospěch
rodinných
firem. Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR připravila další čtyři kulaté stoly na
téma nástrah a šancí rodinného podnikání. Jak řešit
nástupnictví? Jaké právní a ekonomické kličky mohou
rodinné firmy vyřadit ze hry? Jak motivovat rodinné
příslušníky? Jak je vzdělávat? AMSP ČR rozjíždí

masivní tuzemskou ofenzívu ve prospěch rodinného
byznysu a připravuje zatím největší nástroje pro
podporu rodinného podnikání v historii ČR, které
budou aktivovány v rámci Roku rodinného podnikání
2018. Ten AMSP ČR oficiálně vyhlásí již 3. 10. 2017 na
Dni podnikatelů ČR.
Více informací naleznete ZDE.

DNE 7.7.2017 V 18:25 NA ČT 1 JSME SPOUSTILI LAVINU
PŘÍBĚHŮ PODNIKATELŮ NA VENKOVĚ
Toulavá kamera na venkově. Tak se jmenuje velký letní
seriál o podnikatelích v malých obcích, který připravila
AMSP ČR s týmem Ivety Toušlové a Josefa Maršála.
Navazujeme tím na mimořádný úspěch Toulek za cechy
a řemesly, se kterými jsme v minulém roce zlomili
všechny rekordy sledovanosti. Po více jak roce
náročných příprav a natáčení budeme opět každý pátek
v 18:25 na ČT1 představovat úžasné příběhy desítek
malých firem a živnostníků z venkova. V prvním díle
navštívíme obce Koberovy, Zásadu, Drnovice
a Býkovice, kde ukážeme výrobu skleněných perliček,

stavby a restaurování varhan, produkci krajek
a prosperující mlýn. Repríza pořadu, která je v barvách
Roku venkova 2017, bude každou sobotu v 8:30 h opět
na ČT1. Seriál jsme mohli zrealizovat díky podpoře
Komerční banky, společností Makro a Citroën,
Ministerstva zemědělství a Ministerstva průmyslu
a obchodu.
Více informací naleznete ZDE.

ZAČÍNÁME! 50 DNÍ S ŽIVNOSTNÍKY Z MALÝCH OBCÍ
Padesát úspěšných podnikatelů z malých obcí ze všech
regionů bude Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR denně představovat v deníku MF
DNES. U příležitosti Roku venkova 2017 ukážeme, že
podnikat v obci má nejen své kouzlo, ale že malé firmy
dokáží v regionech i dobře prosperovat. Seriál
50 českých krás začal 1. 7. 2017, bude probíhat celé
prázdniny, přičemž bude každý den více jak 800 tis.

čtenářům v rámci jedné redakční strany představen
zajímavý region a lokální podnikatel, který je s místním
prostředím dlouhodobě spojen. Prázdniny zahajujeme
na Šumavě a vlajku živnostníků ponese Vlastimil
Randák z Lenory, výrobce malovaného skla.
Více informací naleznete ZDE.

