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ZPRAVODAJ
DAŇOVÉ NOVINKY
VSTŘÍCNĚJŠÍ POSTUP FINANČNÍ SPRÁVY PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DANĚ
ZDANĚNÍ PRONÁJMU
Finanční správa se bude v případech závažného
podezření na riziko neodvedení daně do státního
rozpočtu, při kterých je oprávněna využívat tzv.
zajišťovací příkazy, řídit novým metodickým pokynem.
Správce daně bude nově před vydáním zajišťovacího
příkazu daňovému subjektu pečlivěji poskytovat
a ozřejmovat alternativní možnosti úhrady jistoty.
Jedná se například o zástavní právo zřízené k majetku
třetí osoby nebo ručení třetí osoby tak, aby
nedocházelo
k nežádoucímu utlumení podnikatelské činnosti, ale
zároveň nemohlo dojít k nežádoucímu vyvedení
majetku mimo dosah orgánů Finanční správy. Finanční
správa také zpřísní nároky na kvalitu odůvodnění
každého vydaného zajišťovacího příkazu, například
bude metodicky upraven minimální rozsah podkladů.
Začátek nového školního roku s sebou každoročně
nese zvýšenou poptávku po bydlení, nicméně
pronajímatelé často zapomínají na své povinnosti
vzhledem k dani z pronájmu. Kromě měsíčního nájmu
placeného nájemníky, pronajímatel vybírá také zálohy
na služby.

V případě záloh pronajímatel zvolí jednu ze dvou
možností – přijatou částku vyúčtuje na konci roku
dle skutečné spotřeby nájemníka, nebo v případě,
že stanoví nájemníkovi fixní částku za služby bez
ohledu na spotřebu, musí ji započítat do svých
zdanitelných příjmů. Následně může skutečné
výdaje uhrazené za služby odečíst od základu
daně.

Při nesplnění si povinnosti podat daňové přiznání,
hrozí pronajímatelovi nepříjemné sankce. Finanční
zpráva doměří podnikateli daň z příjmů ve výši 15 %
z dosaženého zisku. K nově doměřené dani si často
přičítají pokuta za pozdní podání přiznání, úrok
z prodlení za pozdní úhradu daně nebo penále. Proto je
patrné, že je v zájmu podnikatele hlídat si jednotlivé
povinnosti a lhůty.

Tento zpravodaj pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. AMSP ČR
*Text vznikl
za spolupráce
AMSP ČR
s Baker Tilly
Republic,
s.r.o.a živnostníky i jejich organizace
sdružuje
na otevřené,
nepolitické
platformě
maléCzech
a střední
podniky
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 ZASÁHNE DVĚ TŘETINY PODNIKATELŮ – AMSP ČR SPOUŠTÍ
BEZPLATNÝ INFORMAČNÍ PORTÁL www.GDPRbezobav.cz
Evropské nařízení o nakládání s osobními údaji, které
vejde v platnost 28. května 2018, bude mít dopad na
mimořádný počet podnikatelů. Podle průzkumu
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
(AMSP ČR) se 64 % menších a středních firem chystá
s ohledem na novou legislativu provést změny
zabezpečení svých dat. Nenechávejte nic na poslední

chvíli a začněte se zajímat o své povinnosti včas.
Každopádně v případě, kdy nakládáte s daty svých
klientů,
zákazníků,
obchodních
partnerů
či
zaměstnanců. AMSP ČR očekává, že tato změna bude
svým dopadem a důsledky mnohem větší než EET.
Celý článek naleznete ZDE.

„RŮZNÉ“
JAK POSOUDIT VÝKONNOST RODINNÝCH FIREM?

Projekt Rok rodinného podnikání 2018, který
organizuje AMSP ČR, vydala ve spolupráci asociace
a Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
(TUL) publikaci Typologie rodinného podnikání.
Mimo analýzy ukotvení rodinného podnikání v naší
legislativě autoři poprvé navrhli metodický postup pro
posouzení vitality rodinných firem. Vychází se přitom
z
administrativně-právních,
psychologických,
manažerských i finančně-ekonomických kritérií. TUL

patří společně s VŠE, VŠFS, ZČU, VŠTE a ČVUT
mezi hlavní akademická pracoviště, která se v úzké
kooperaci s AMSP ČR aktivně zapojují do přípravy
studijních programů a předmětů zaměřených na MSP
nebo rodinné podniky.

Více informací ZDE.

MALÍ A STŘEDNÍ PODNIKATELÉ ROZHODOVALI O SVÉM
VEDENÍ
Dne 3. října se uskutečnil Den podnikatelů ČR
v hotelu Ambassador. Zástupce nejširší skupiny
podnikatelů v ČR, Asociace malých a středních a
podniků
a živnostníků (AMSP ČR) rozhodla na valné hromadě
na další čtyři roky o svém vedení. Předsedou
představenstva AMSP ČR byl zvolen Karel Havlíček,
místopředsedy se stali Jiří Belinger, Pavla Břečková,
Karel Dobeš a Zdeněk Tomíček.

Více informací naleznete ZDE.

VYHLÁŠENY NEJLEPŠÍ RODINNÉ FIRMY ROKU
Nejvýznamnější
podnikatelský
segment již zná své letošní vítěze.
V šestém ročníku soutěže Equa
Bank Rodinná firma roku, kterou
organizuje Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR (AMSP ČR) zvítězila v kategorii
středně velkých firem potravinářská společnost
EMCO. Vavřín nejlepší malé rodinné firmy drží
olomoucký podnik z oblasti průmyslové hygieny
LORIKA CZ. Cenu veřejnosti si odnáší firma
PROXIM s.r.o, která působí v chemickém průmyslu.
Hlavní tuzemská soutěž
o nejlepší rodinné firmy dnes vyvrcholila na Dni

podnikatelů ČR v pražském hotelu Ambassador.
AMSP ČR při té příležitosti slavnostně vyhlásila Rok
rodinného podnikání 2018.
Více informací naleznete ZDE.

ŽEN V PODNIKÁNÍ NEBÝVALE PŘIBÝVÁ: ZVOLENY
KRÁLOVNY MALÉHO BYZNYSU
Za posledních pět let přibylo v absolutních číslech
46 000 podnikatelek, zatímco počet podnikatelů
stagnoval. Až do roku 2012 byl přitom trend opačný
a do podnikání vstupovalo více mužů než žen.
Vyplývá to z analýzy Asociace malých a středních
podniků
a živnostníků ČR (AMSP ČR), která ženy aktivní
v malém byznysu sdružuje na platformě Podnikavá
žena. U příležitosti Dne podnikatelů ČR vyhlásila
AMSP ČR za podpory Raiffeisenbank nejlepší z nich.
Více informací naleznete ZDE.

15. DEN PODNIKATELŮ ČR STŘEDEM ZÁJMU V ČESKU
I V ZAHRANIČÍ

Hlavní den malých a středních podniků připadl letos
na 3. říjen. Přes pět stovek firem, živnostníků a všech,
kteří mají na podnikání vliv, se sešlo na 15. Dni
podnikatelů ČR, který každoročně pořádá AMSP ČR.
Program zahájila dopoledne valná hromada asociace,
kde se vytýčily strategické cíle a klíčové oblasti činnosti
hlavního zástupce malých firem. Schválil se rozsah
služeb AMSP ČR, které dnes asociace systematicky

vytváří pro deset podnikatelských segmentů, ve
kterých obsluhuje mimo firem a živnostníků rovněž
více jak padesát podnikatelských svazů, cechů a
profesních asociací. Současně se podnikatelé shodli na
hlavních požadavcích legislativního charakteru, které
AMSP ČR projedná se všemi hlavními aktéry nové
vlády a s výbory v nově zvoleném Parlamentu.
Součástí valné hromady byly i tajné volby, kde bylo

zvoleno 13 členů představenstva, z toho dva noví, a
pět členů dozorčí rady, z toho jeden nový. Předsedou
AMSP ČR byl opětovně zvolen Karel Havlíček.
Více informací naleznete ZDE.

PÁTÝ ROČNÍK GRANTOVÉHO PROGRAMU KB A AMSP
ČR „NASTARTUJTE SE“ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE
Již pátý ročník grantového programu Komerční banky
a Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR (AMSP
ČR) pro mladé a začínající
podnikatele „Nastartujte se“ zná
letošní vítěze. Vyhlášení proběhlo u příležitosti Dne
podnikatelů ČR 2017 a odborná porota vybrala z 59
přihlášených podnikatelských záměrů jako nejlepší
projekt „Boem Audio“. Tento projekt se zabývá
vývojem a výrobou

inovativních dřevěných reproduktorů. Jeho cílem je
přinést na trh inovativní produkty z ušlechtilých
materiálů, které jejich uživatelům poskytnou
výjimečnou kvalitu a komfort. Na realizaci svého
podnikatelského záměru získají autoři projektu Boem
Audio od Komerční banky finanční grant ve výši
300 tisíc Kč.
Více informací naleznete ZDE.

ZPRAVODAJ ROKU VENKOVA 2017: JSME KRŮČEK OD
LEGISLATIVNÍHO ÚSPĚCHU

Aktérům Roku venkova se podařilo splnit další
důležitý cíl. Vláda dala zelenou programu podpory
podnikání v nerozvinutých obcích, kterou bude
zajišťovat ČMZRB. Poslední detaily
a výše podpory se ladila za účasti AMSP ČR na resortu
zemědělství v uplynulých dnech. Rok venkova se
dostává do poslední čtvrtiny a AMSP ČR nezahálela
ani v září. Slavnostní setkání na Dni podnikatelů, velké
tažení za poštovními podnikateli v malých obcích,
nekončící mediální smršť pro zviditelnění živnostníků
na vesnicích a řada akcí v regionech. Právě vychází
zářijový Zpravodaj Roku venkova 2017.
Více informací naleznete ZDE.

