9. 4. 2018

4/2018

ZPRAVODAJ
DAŇOVÉ NOVINKY
NOVINKY V ELEKTRONICKÉ EVIDENCI TRŽEB
Ministerstvo financí aktuálně pracuje na novele zákona
o elektronické evidenci tržeb (EET) a s tím související novele
zákona o DPH.

formou stržení kreditu z předplacené telefonní či mobilní karty,
tržby z hazardních her, tržby z obchodní letecké dopravy nebo
tržby těžce zrakově postižených osob.

Jak jsme Vás již informovali, v souladu s rozhodnutím
Ústavního soudu z prosince 2017 nepodléhají povinné evidenci
tržeb platby kreditními a platebními kartami. Je však nutno
zdůraznit, že povinnost evidence nadále platí pro obdobné
způsoby platby, např. prostřednictvím čipových karet či
kupónů nebo v podobě poukazů a voucherů.

Jisté zjednodušení můžeme také najít v návrhu zavedení tzv.
papírové off-line evidence. Tato forma se však bude týkat
pouze fyzických osob, které nejsou plátci DPH a jejichž příjmy
z evidovaných tržeb nepřesáhly za posledních dvanáct
kalendářních měsíců 200 000 Kč, a kteří nepřijali více než 1 000
evidovaných tržeb, přičemž ani v budoucnu neočekávají
zvýšení kterékoliv z těchto hodnot.

Co se týče odložení 3. a 4. fáze EET, které také vyplývá
z výše zmíněného rozhodnutí Ústavního soudu, jejich
náběh by měl být sjednocen, a to od třetího měsíce po
nabytí účinnosti navrhované novely. Podle odhadů se
počítá s 1. březnem 2019 jako dnem jejího spuštění.

Omezení evidence by mělo být také geografické, jelikož
evidenci tržeb by měli nově podléhat pouze na tržby
uskutečněné na území České republiky.

Novela by měla také ještě více rozšířit okruh tržeb, které
evidenci nepodléhají, a to tam, kdy je evidence neproveditelná
nebo neopodstatněná. Spadají zde např. tržby uskutečněné

Také související novela zákona DPH by měla potěšit daňové
poplatníky, jelikož od počátku roku 2019 můžeme očekávat
přeřazení některých služeb nebo zboží do druhé snížené sazby
DPH ve výši 10 %. Jedná se např. o stravování (včetně
točeného piva), řezané květiny nebo vodné a stočné.

*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
ZPŘÍSNĚNÍ POVINNOSTÍ INSOLVENČNÍCH NAVRHOVATELŮ
V SOUVISLOSTI S PODÁNÍM INSOLVENČNÍHO NÁVRHU
A PRVNÍ DOPADY TĚCHTO ZMĚN
Před novelou insolvenčního zákona platilo, že
insolvenční soud může před rozhodnutím o úpadku
uložit insolvenčnímu navrhovali, aby ve stanovené lhůtě
zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, pokud
to bylo nutné ke krytí nákladů insolvenčního řízení a
prostředky ke krytí těchto nákladů nebylo možné zajistit
jinak. Stejně soud postupoval v případě, že dlužník
neměl žádný majetek. Bylo tedy na uvážení soudu, zda
stanoví insolvenčnímu navrhovateli bez ohledu na to,
zda navrhovatelem byl dlužník nebo věřitel, povinnost
uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení či
nikoliv.
Od července 2017 je možné uvážení soudu o stanovení
povinnosti navrhovatele uhradit zálohu na náklady
insolvenčního řízení aplikovat pouze na dlužnické
insolvenční návrhy. Oproti tomu pro věřitelské

insolvenční návrhy platí, že pokud je insolvenční návrh
podán proti právnické osobě, která je podnikatelem, je
navrhovatel povinen složit zálohu na náklady
insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč, a jeli podán
insolvenční návrh věřitele proti právnické osobě, která
není podnikatelem, nebo proti fyzické osobě, zálohu na
náklady insolvenčního řízení ve výši 10 000 Kč. Věřitel
jako insolvenční navrhovatel je tedy povinen složit
zálohu na náklady insolvenčního řízení vždy a tato
záloha je splatná spolu s podáním insolvenčního návrhu.
V případě, že záloha na náklady insolvenčního řízení
splatná s podáním insolvenčního návrhu není věřitelem,
který insolvenční návrh podal, uhrazena řádně a včas,
má za následek odmítnutí insolvenčního návrhu pro
jeho zjevnou bezdůvodnost.
Více informací naleznete ZDE.

„RŮZNÉ“
PODNIKATELÉ PODALI HROMADNÉ TRESTNÍ OZNÁMENÍ
ZA NEKALÉ PRAKTIKY
Nekalé praktiky společnosti Telefonní seznam České
republiky a Slovenska vůči českým firmám by mohly
v nejbližší době skončit. Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) spustila zatím

ojedinělou aktivitu, jejíž úspěšné zakončení by se stalo
současně výstrahou pro všechny, kteří profitují na tom,
že uvádějí firmy záměrně v omyl.
Více informací naleznete ZDE.

SMRŠŤ V SETKÁVÁNÍ RODINNÝCH PODNIKATELŮ NAPŘÍČ
REGIONY
Vodňany,
Hradec
Králové,
Olomouc. Během jednoho měsíce
organizuje AMSP ČR tři setkání
s vybranými rodinnými firmami
z regionů. Pokračujeme ve velkém
tažení na podporu rodinných firem, v rámci kterého již
několik
let
organizujeme
řízená
setkávání
s nejvýznamnějšími rodinnými podnikateli ze všech

regionů. Při AMSP ČR tak vzniká unikátní klub, který
v rámci široké asociační základny MSP a živnostníků
čítá již více jak tisícovku pouze rodinných firem, se
kterými průběžně pracujeme a kterým vytváříme
informační, ekonomickou i legislativní základnu.
Zpravodaj Roku rodinného podnikání 2018 ke stažení
ZDE.

UKOTVENÍ RODINNÝCH FIREM V LEGISLATIVĚ NA
HOSPODÁŘSKÉM VÝBORU SNĚMOVNY
Proč má význam podporovat
rodinné firmy? Jaké je doporučení
EU? Jak ukotvit rodinné firmy
v českém právním řádu? Jaký bude
praktický přínos? O těchto tématech
jednali dne 14. 3. 2018 zástupci AMSP ČR se členy
Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR. Předseda AMSP ČR představil návrh
řešení, jak posílit rozvoj důležitého segmentu
hospodářství, porovnal situaci s jinými evropskými
zeměmi
a
zodpověděl
dotazy
poslanců.
Více informací naleznete ZDE.

ČESKO CHCE PRAKTICKOU VÝUKU NA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
93 % české populace si přeje
zařazení moderně pojaté praktické
výuky do povinných předmětů
základních škol. Nedávná iniciativa
Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a profesních
spolků na propojení manuální zručnosti žáků

v kombinaci s novými technologiemi ukazuje, že
zavedení polytechnické výuky je dnes veřejným
zájmem. Exkluzivní průzkum provedla výzkumná
agentura IPSOS.
Více informací naleznete ZDE.

