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ZPRAVODAJ
DAŇOVÉ NOVINKY
UPLATNĨNÍ PAUŠÁLNÍCH VÝDAJŰ ZA ROK 2017
JEDNODUŠŠÍ ZÁKONY A ZRUŠENÍ SUPERHRUBÉ M ZDY
S blížícím se termín pro podání daňového pşiznání k dani
z pşíjmű fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 stojí
nejenom podnikatelé, ale i pronajímatelé, pşed možností volby
ve vztahu k uplatňování paušálních výdajű pşi výpočtu výše
jejich daňové povinnosti.
Nabízejí se tudíž o dvĩ možnosti. Dotčené osoby si mohou
buď uplatnit vyšší částku paušálních výdajű pşi aplikaci limitu
2 milióny korun, avšak bez možnosti uplatnĩní slevy na
manželku/manžela a daňového zvýhodnĩní na dĩti, nebo se
rozhodnou pro uplatnĩní nižší částky paušálních výdajű se
zohlednĩním limitu v poloviční výši s tím, že si budou moci
uplatnit zmiňovanou slevu na manželku/manžela a daňové
Nelze však zapomínat na to, že i v pşípadĩ uplatnĩní
nižšího limitu paušálních výdajű a současnĩ slevy na
dani na manželku/manžela a daňového zvýhodnĩní
na dĩti je nutné splnit veškeré zákonné podmínky pro
snížení danĩ. U slevy na manželku/manžela je to
pşedevším podmínka, kdy manželka/manžel nesmí
dosáhnout pşíjmy vyšší než 68 tisíc korun za
zdaňovací období, za které se sleva uplatňuje, tedy za
rok 2017.

Možnost tohoto výbĩru mají poplatníci pouze tento rok. Od
roku 2018 již bude zákonnou povinnost uplatňovat snížený
limit pşíjmű pro uplatnĩní paušálních výdajű, samozşejmĩ
s možností uplatnĩní zmiňovaných snížení danĩ.
Podle vyjádşení nové ministrynĩ financí bude již od roku 2019
novelou zákona o daních z pşíjmű zrušená tzv. superhrubá
mzda, tedy hrubá mzda zamĩstnancű zvýšená o sociální
a zdravotní pojištĩní, která je v současnĩ dobĩ základem pro
výpočet danĩ z pşíjmű ze zamĩstnání. Vláda si od tohoto
kroku slibuje snížení daňového zatížení zamĩstnancű.
Další do budoucna plánovanou novinkou je samotný zákon
o daních z pşíjmű. Ministerstvo si dalo za cíl zjednodušit ho,
dokonce je možné i zrušení celého stávajícího zákona a jeho
nahrazení dvĩma samostatnými zákony pro fyzické a
právnické osoby. Takový krok by vyžadoval nejenom pşípravu
a pečlivé zvážení všech dűsledkű ze strany naších
zákonodárcű, ale také ze strany všech daňových poplatníkű.
Ani jedna ze zmiňovaných zmĩn však není prozatím
schválená, tudíž je nutné sledovat další legislativní vývoj.

zvýhodnĩní na dĩti.

*Text vznikl za spolupráce AMSP ČR s Baker Tilly Czech Republic, s.r.o.

Tento zpravodaj pro Vás pşipravila Asociace malých a stşedních podnikű a živnostníkű ČR. AMSP ČR
sdružuje na otevşené, nepolitické platformĩ malé a stşední podniky a živnostníky i jejich organizace
z celé republiky. Reprezentuje zájmy více jak 264.000 podnikatelských subjektű. Má dűležité postavení
v rámci evropských struktur. Asociace byla založena v roce 2001.

PRÁVNÍ NOVINKY
NOVÝ PŞESTUPKOVÝ ZÁKON – BUDOU POKUTY
ZA ÚČETNICTVÍ ČASTĨJŠÍ (1. ČÁST)?
Jak je už je v českém legislativním prostşedí
(ne)dobrým zvykem i uplynulý rok 2017 pşinesl
novelizaci celé şady právních pşedpisű. Jednou z
vĩtších revolucí byla reforma správního trestání a k 1.
7.
2017
tak
vstoupil
v platnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovĩdnosti za
pşestupky a şízení o nich a spolu s ním doprovodný
zákon č. 183/2017 Sb., kterým se novelizovalo cca 250
zákonű, které v sobĩ upravovaly sankční odpovĩdnost
za správní delikty.
Na co nová koncepce správního trestání také dopadla,
je postih deliktű pşi vedení účetnictví. A pozor, plnou
odpovĩdnost si v pşípadĩ postihu nese pşed pşíslušným
finančním úşadem ne účetní, jak si často podnikatelé

myslí, ale účetní jednotka jako taková – tzn. sama
korporace. Z podnikatelű mohou být prozatím v klidu
osoby podnikající na základĩ živnostenské listu, pokud
se nerozhodli k vedení účetnictví (rozumĩjme
podvojného) dobrovolnĩ. Daňová evidence fyzických
osob, ačkoli i tu laická veşejnost často označuje jako
účetnictví, je totiž v režimu zákona o daních z pşíjmű
a dopadá na ni pouze daňový şád a žádná pokuta dle
zákona o účetnictví pro ni být postihem neműže. Ale
tolik rozšíşená forma podnikání jako je společnost
s ručením omezeným je už účetní jednotkou a její
jednatelé by mĩli i nad vedením účetnictví zűstat bdĩlí.
Více informací naleznete ZDE.

„RŮZNÉ“
ROK VENKOVA 2017 ZAVELEL K HISTORICKY NEJVĨTŠÍ
PODPOŞE PODNIKÁNÍ V OBCÍCH
Rok venkova 2017 je minulostí.
V nejvĩtší aktivitĩ AMSP ČR minulého
roku jsme zvládli udĩlat şadu
legislativních zmĩn, rozhýbali jsme
záruky v regionech, zaktivovali jsme
mlaďochy z obcí k podnikání, rozjeli jsme obşí
kampaň na rodinné podnikání v regionech,
mobilizovali jsme k podpoşe nákupű lokálních
produktű, absolvovali jsme Toulavou kameru na
venkovĩ, ocenili jsme nejlepší podnikatele a cechy

aktivní v obcích, zmedializovali jsme živnosti v obcích
jako nikdy v minulosti, iniciovali jsme další
podnikatelské pošty na venkovĩ, rozjeli jsme plošnou
podporu vesnických hospod a koloniálű, burcovali
jsme nové zákony, nezapomnĩli jsme na analytiku a
hlavnĩ jsme byli po celý minulý rok u malých
podnikatelű v jejich regionech. Dĩkujeme za
mimoşádnou podporu, byl to skvĩlý rok a již
rozjíždíme Rok rodinného podnikání 2018.

Více

informací

naleznete

ZDE.

AMSP ČR ZAHAJUJE OBŞÍ TOUR K GDPR – VŠE ZDARMA
Počínaje 1. únorem zahájila
Asociace
malých
a
stşedních
podnikű
a
živnostníkű
ČR
sérii
semináşű a konferencí k GDPR. Každý týden
pşipravujeme po dobu nĩkolika mĩsícű jedno velké
setkání, kde ZDARMA proškolíme malé firmy a
živnostníky z toho, jak se pşipravit na evropské
naşízení o ochranĩ osobních údajű GDPR. Na koho se
opatşení vztahuje? Co to pro firmy znamená? Co musí
podnikatel provést? Jak nenaletĩt pşedraženým
poradcűm? Jak ušetşit? Kolik na to mají firmy času?
Jak budou probíhat kontroly? Co hrozí za sankce? Jak

se jim vyhnout? Odpovĩdi na tyto otázky a şadu
dalších pşipravuje již nĩkolik mĩsícű legislativní tým
AMSP ČR, který současnĩ na speciálním asociačním
portálu www.GDPRbezobav.cz pşipravil manuál, jak
pşi zavádĩní GDPR postupovat. Na stejném webu
AMSP ČR poskytuje ZDARMA on-line poradnu a do
48 hodin odpovídá na všechny dotazy, stejnĩ tak
informujeme podnikatele pşes Twitter GDPR bez
obav. Zájem je enormní, nĩkteré termíny jsou již zcela
zaplnĩny, doporučujeme proto rychlou rezervaci.
Více

informací

naleznete

ZDE.

RODINNÉ PODNIKÁNÍ DOSTÁVÁ ZELENOU
Česká republika má šanci stát se
jedenáctou zemí v Evropské unii,
která ukotví rodinné podnikání
v právním şádu. Na návrh Asociace
malých a stşedních podnikű
a živnostníkű ČR (AMSP ČR) na tom začala pracovat
vláda, která v nejbližších dnech pşedloží legislativní
návrh do pşipomínkového şízení. Pşedseda vlády
Andrej Babiš a ministrynĩ pro místní rozvoj
Klára Dostálová potvrdili u pşíležitosti zahájení Roku

rodinného podnikání 2018, že rodinné firmy budou
mít v pşíštích letech vládní prioritu. AMSP ČR
současnĩ zahajila mohutnou ofenzívu na jejich
podporu v rámci které pşipravuje českou mapu
rodinného podnikání, centra podpory na bázi
mezinárodní sítĩ Family Business Office nebo
napşíklad zavedení problematiky rodinných firem do
studijních programű.
Více

informací

naleznete

ZDE.

PODNIKATELÉ, POLITICI A AKADEMICI POSOUVAJÍ
RODINNÉ PODNIKÁNÍ NA VRCHOL
Asociace malých a stşedních
podnikű a živnostníkű ČR rozehrála
dne
30. ledna 2018 nejvĩtší tuzemskou
podnikatelskou partii roku. Pşedseda

vlády, ministrynĩ pro místní rozvoj, şada poslancű,
více
jak
stovka
rodinných
firem
a zástupci pşedních českých univerzit na pűdĩ Vysoké
školy ekonomické v Praze zahájili za velké mediální
pozornosti Rok rodinného podnikání 2018.

Více informací naleznete ZDE.

