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ZPRAVODAJ
DAŇOVÉ NOVINKY
NOVÝ ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ
Ministerstvo financí připravuje nový zákon o daních z
příjmů, který však bude účinný nejdřív od 1. ledna 2020.
Jde o reakci na příliš rozbujelou postupnou novelizaci
stávajícího zákona v průběhu času, která ho činí
nepřehledným a složitým. Očekává se, že nový zákon se
bude skládat z tzv. „kostry“, která bude neměnná
a z řady výjimek (katalog parametrů), které si bude
vybírat každá vláda podle svého programu.
Přehlednější daňový systém?
Ještě před novelizací zákona připravuje ministerstvo v
rámci zpřehlednění a zjednodušení daňového systému
následující novinky:
•

tzv. daňový kiosek představující určitou formu
„internetového bankovnictví“ pro správu
vlastního daňového účtu,

•

integrovaný systém správy daní a pojistného
(ISS), který by měl umožnit vybírání
pojištění společně s daní z příjmů. ISS tedy
plátcům umožní uhrazení daní a odvod
pojištění na jediném místě, nikoli na třech
jako dnes,

•

samovyměření daně, díky kterému poplatníkům
odpadne čekání na to, jak se správce daně
vypořádá s podaným daňovým přiznáním,
protože se jim vyměří daň v takové výši, v jaké ji
vykáží.

Minimální mzda
Významnou změnou platnou již od 1. ledna 2018 bude
zvýšení minimální mzdy o 1 200 Kč, tedy na 12 200 Kč
měsíčně. Jelikož minimální mzda ovlivňuje řadu
ukazatelů v rámci daňových kalkulací, dojde také např.
ke zvýšení uplatnitelného maxima daňové slevy za
umístění dítěte do předškolního zařízení, zvýšení
hranice ročních příjmů pro vznik nároku na daňový
bonus, zvýšení minimální zálohy na zdravotní pojištění
pro osoby bez zdanitelných příjmů či zvýšení limitu pro
osvobození důchodu od daně z příjmů.

*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
JAK NA LIKVIDACE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM
Ukončení likvidace a zánik společnosti dokumentů (4. část)

Po vypořádání všech právních a finančních vztahů
společnosti může být likvidace ukončena. O průběhu
likvidace vyhotoví likvidátor konečnou zprávu
likvidátora a skončila-li likvidace v černých číslech,
vyhotoví také návrh na použití likvidačního zůstatku.
K témuž dni se také vyhotovuje účetní závěrka. Do
15 dnů ode dne zpracování návrhu na použití
likvidačního zůstatku je likvidovaná společnost také
povinna podat řádné daňové tvrzení.

Do třiceti dnů od skončení likvidace je likvidátor
povinen podat návrh na výmaz. K návrhu na výmaz se
kromě výše uvedených dokumentů přikládají také účetní
podklady, které má společnost povinnost zveřejnit ve
sbírce listin, dále pak souhlas finančního úřadu
s výmazem a dokumenty osvědčující zveřejnění
oznámení o likvidaci v obchodním věstníku. Výmazem
společnosti z obchodního rejstříku společnosti zaniká.

Účetní závěrka, konečná zpráva likvidátora a návrh na
použití likvidačního zůstatku se předkládají orgánu,
který likvidátora zvolil, ke schválení. Zpravidla to bude
valná hromada, mohou to být ale také jednatelé
likvidované společnosti nebo dokonce soud. Použitím
likvidačního zůstatku likvidace končí. Ve vyplacení
likvidačního zůstatku je však likvidátor omezen.
Likvidační zůstatek ani záloha na něj nesmí být
vyplaceny, dokud nebudou uspokojeny pohledávky
všech přihlášených věřitelů.

Celý proces likvidace společnosti od rozhodnutí
o likvidaci do výmazu společnosti z obchodního
rejstříku se zpravidla nedá udělat rychleji jak za čtyři
měsíce, při likvidaci velkých aktivních společností však
může trvat i několik let.
Celý článek naleznete ZDE.

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

„RŮZNÉ“
POŠTA V RUKOU PODNIKATELŮ SE STÁVÁ
HITEM VENKOVA
Každý týden vzniknou tři nové
pobočky pošty Partner provozované
smluvními partnery České pošty. Dva
podnikatelé z deseti na venkově
uvažují o tom, že by si ke svému
podnikání přibrali také provozování pošty Partner,
přičemž většina obyvatel tuto službu vítá. Po vzoru
Rakouska nebo Německa se začíná poštovní přepážka
propojovat s malým koloniálem nebo jiným drobným
prodejem.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
(AMSP ČR) představuje u příležitosti projektu Rok
venkova 2017 nezávislý průzkum toho, jak poštu
Partner vnímají místní obyvatelé, a jak podnikatelé.
Šetření prováděla výzkumná agentura Ipsos v srpnu
2017 na vzorku 560 respondentů.

Více informací ZDE.

ROK VENKOVA 2017 ZLOMIL REKORD
Nikdy v minulosti nebyly zviditelněny
malé firmy z venkova tak jako
v srpnu letošního roku. Každý týden
bylo zviditelněno několik podnikatelů
v seriálu AMSP ČR a ČT Toulavá
kamera na venkově, každý den příběh živnostníka
z malé obce v MF DNES, rozsáhlá kampaň na podporu
venkovských producentů a pěstitelů „…a teď česky“,
živá show asociace proběhla na Zemi živitelce, ocenění

nejlepších venkovských podnikatelů, vyznamenání
příkladných cechů, desítky setkání, několik diskusí,
kulaté stoly, konference, průzkum a analýza. A aby toho
nebylo málo, rozjeli jsme masivní podporu
venkovských minipivovarů. Představujeme srpnový
Zpravodaj Roku venkova.
Více informací ZDE.

NABÍDKY NA TRHU PRÁCE A BYROKRACIE ODRAZUJÍ
MLADÉ OD PODNIKÁNÍ
Nárůst
počtu
podnikatelů
v posledních letech se může
v důsledku
nedostatku
pracovníků na trhu práce

způsobují, že mladí dávají přednost rychlému komfortu
ve vztahu závislém než dobývání kopců s vlastními
byznys plány. Mladé ale odrazuje i byrokracie
v podnikání a hrozící sankce. Vše na jednom místě,

možnost vyřizovat vše on-line, využívání aplikací a nižší
stupeň administrativy jsou jasné požadavky nové
podnikatelské generace. Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) představuje za
podpory Komerční banky (KB) průzkum o postoji
mladých k podnikání, který prováděla výzkumná

agentura Ipsos na přelomu července a srpna 2017 na
vzorku 606 respondentů.
Více informací naleznete ZDE.

AMSP ČR ZAHAJUJE MOHUTNOU OSVĚTU K GDPR
Nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR) začíná hýbat podnikatelským prostředím.
GDPR je obecné nařízení Evropské Unie, které má
zkvalitnit ochranu osobních dat občanů. Platit začíná
25. května 2018 a představuje nový právní rámec
ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem
hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému
zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR se týká
všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb,
které zpracovávají data uživatelů. Podle průzkumu
AMSP ČR se začíná téměř milion firem a živnostníků
na nové opatření připravovat. O co jde? Týká se mé
firmy? Co musím udělat? Co mi hrozí? To vše najdou
podnikatelé na GDPR portálu Asociace malých

a středních podniků a živnostníků ČR, která jej
připravila ve spolupráci se svým kolektivním členem
Českou asociací ochrany osobních údajů. Na serveru
www.GDPRbezobav.cz najdou malé a střední firmy
ZDARMA všechny prověřené informace, nejčastější
otázky, nejaktuálnější novinky. Součástí je bezplatná
GDPR poradna, automatické zasílání informací,
Twitter a řada dalších nástrojů. Následovat bude
mediální osvěta, konference a speciální servis pro
desítky kolektivních členů AMSP ČR.

Více informací naleznete ZDE.

PODNIKATELÉ ROKU VENKOVA 2017 ZAZÁŘILI V ČESKÝCH
BUDĚJOVICÍCH
Dne 25. 8. 2017 byl tento den na Zemi
živitelce v barvách Roku venkova
2017. Za účasti tisícovky diváků
připravila AMSP ČR velkolepou
podívanou, v rámci které ocenila
nejlepší profesní spolky a podnikatele, kteří dlouhodobě
přispívají k rozvoji podnikání na venkově. Ministr
zemědělství a předseda AMSP ČR postupně dekorovali
8 nejlepších agrárně-potravinářských cechů, poté
ocenili 23 podnikatelů z malých obcí. Hlavní odměnou

pro oceněné firmy, farmy a živnostníky byla účast
v mimořádně sledovaném seriálu České televize
a AMSP ČR Toulavá kamera na venkově, jehož hlavní
protagonistka Iveta Toušlová se předávání osobně
zúčastnila, a to společně se zástupci partnerů
z Komerční banky a společností Makro a Citroën. Den
byl završen autogramiádou Toulek, porcováním býka
Roku
venkova
a
hudebním
programem.
Více informací naleznete ZDE.

SOS ÚTVAR AMSP ČR: ELIMINUJEME PŘÍPADY KRADENÍ
SPOLEČNOSTÍ
Před dvěma lety AMSP ČR otevřela speciální SOS
útvar, v rámci kterého pomáháme podnikatelům v boji
se systémovou šikanou, organizovaným zločinem nebo
zneužíváním dominantního postavení velkých
korporací vůči malým firmám. Od té doby jsme poskytli
právní, ekonomickou, ale i mediální pomoc celé řadě
firem, které se dostaly do vážných problémů. Ve
spolupráci s policií i státním zastupitelstvím řešíme

rovněž případy tzv. „kradení společností,“ které páchají
organizované
skupiny.
Současně
navrhujeme
i legislativní úpravy, které by podobné případy
eliminovaly. Poslední návrh AMSP ČR ministru
Pelikánovi se začal obratem připravovat do legislativní
podoby.
Více informací naleznete ZDE.

