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ZPRAVODAJ
DAŇOVÉ NOVINKY
PŘEDLOŽENÝ NÁVRH DAŇOVÉHO BALÍČKU PRO ROK 2019
ZDAŇOVÁNÍ DIGITÁLNÍ EKONOMIKY
Jak jsme již informovali v předešlém zpravodaji, ministerstvo
financí v únoru předložilo návrh na novelizaci daňových
předpisů pro rok 2019, dle kterého mj. plánovalo zrušit tzv.
superhrubou mzdu zaměstnanců nebo solidární zvýšení daně.
Nakonec však ministerstvo od svých plánů odstoupilo
a nezařadila je do finálního návrhu pro rok 2019. Daňové
zatížení fyzických osob by tak mělo zůstat na stejné úrovni,
nicméně ministerstvo financí chce v rámci dalších novelizací
zákona o daních z příjmů přistupovat k zavedení progresivní
sazby daně.
Nejzásadnější změnou v oblasti daní z příjmů je tak
zapracování směrnice Rady EU, která se týká pravidel proti
praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, tzv. směrnice
ATAD (Anti Tax Avoidance Directive). Novela představuje
pět opatření: obecné pravidlo proti zneužití práva, rozšíření
omezení daňové uznatelnosti úroků, zdanění při přemístění
majetku bez změny vlastnictví (tzv. Exit Tax), pravidla pro
zdanění ovládaných zahraničních společností (tzv. CFC rules),
pravidla vedoucí k zamezení dvojího nezdanění u tzv. hybridů.

Jelikož zatím neexistuje jednotná shoda mezi státy
v přistupování ke zdaňování digitální ekonomiky, Evropská
komise přistoupila k řešení této problematiky návrhem dvou
směrnic. První se týká zavedení daně z digitálních služeb, druhá
zavádí koncept digitální stále provozovny.
Co se týče Návrh směrnice o společném systému daně
z digitálních služeb zavádí speciální daň ve výši 3 %
z příjmů z určitých digitálních aktivit, jako např. jsou
prodej reklamního prostoru na internetu nebo digitální
zprostředkovatelské aktivity, přičemž daň má vybírat
ten členský stát, v němž se nacházejí uživatelé.
Obě směrnice však ke své účinnosti vyžadují jednohlasné
schválení všemi členskými státy. Další osud směrnic je tedy
velmi nejasný.

*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
ODPOVĚDNOST JEDNATELŮ ZA ÚČETNICTVÍ
SPOLEČNOSTI – I. ČÁST
V nedávném čísle jsme avizovali, že nové přestupkové
právo může mít svůj neblahý dosah do povinností, které
pro podnikatele vyplývají z účetních předpisů. Přestože
je objektivně odpovědná účetní jednotka jako taková,
existují situace, kdy je třeba dovést odpovědnost za
porušení účetních předpisů až ke konkrétní osobě. A
nemusí se jednat jen o správně právní odpovědnost,
která se výrazně projevuje v úpravě přestupků. V praxi
to může být soukromoprávní náhrada vzniklé škody, či
zavinění v případě trestného činu. Normou, která
rovněž, i když velmi rámcově, upravuje účetnictví
podnikatelských subjektů, je Zákon o obchodních

korporacích. Nejčastějším typem společností je v naší
zemi společnost s ručením omezeným. Statutárním
orgánem tohoto typu společnosti je jednatel. Právě jemu
svěřuje § 196 zákona č. 90/2012 Sb., Zákon
o obchodních korporacích povinnost, zajistit řádné
vedení předepsané evidence a účetnictví. Zde jde ovšem
o odpovědnost, která je svou povahou soukromoprávní.
Jde o odpovědnost nikoli vůči státu, ale zejména vůči
společnosti samé.
Více informací naleznete ZDE.

„RŮZNÉ“
FIRMY PŘEBÍRAJÍ AKTIVITU V PODPOŘE
TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Nečinnost státu v oblasti systémové
podpory profesních a technických
oborů vede firmy k tomu, že přebírají
aktivitu do svých rukou. Iniciativa
AMSP ČR založená na podpoře praktické výuky na
základních školách a spolupráce firem a škol vyústila
v aktivity řady regionálních podniků a místních
samospráv. Lokální středně velké průmyslové firmy
začínají bojovat o svoji budoucí existenci a bez jakékoliv

státní podpory vytvářejí neformální uskupení se
společným rozpočtem, ze kterého financují rozvoj
technických dovedností na místních základních
a středních školách a v některých případech dokonce
i na mateřských školách. Bez dotačních titulů
a angažovanosti státu tak začíná fungovat spolupráce na
bázi firmy-školy-město-asociace.
Více informací naleznete ZDE.

MPO A AMSP ČR PŘEDKLÁDAJÍ MANUÁL K GDPR
PRO MALÉ FIRMY
Již několik měsíců se v rámci
AMSP ČR setkáváme na
týdenní bázi s podnikateli
a připravujeme je na nástrahy evropského nařízení
k ochraně osobních údajů GDPR. Rozjeli jsme
nejnavštěvovanější portál www.GDPRbezobav.cz, kde

ukazujeme, co vše by malé firmy měly udělat, aby vše
zvládly a současně, aby se nenechaly nachytat od
neseriózních poradců.
Více informací naleznete ZDE.

DIGITALIZACE SE STÁVÁ TÉMATEM MALÉHO PODNIKÁNÍ
Rok digitálního podnikání 2019 bude hlavní
podnikatelská aktivita příštího roku. Vyhlašovatelem je
opět AMSP ČR a navazujeme tím na Rok řemesel 2016,
Rok venkova 2017 a probíhající Rok rodinného
podnikání 2018. Jak uchopit obchod 4.0, řemeslo 4.0,

služby 4.0, výrobu 4.0 financování 4.0 nebo třeba farmy
4.0?
Více informací naleznete ZDE.

PRACOVNÍCI Z FILIPÍN, MONGOLSKA A UKRAJINY
ZRYCHLENĚ PŘES AMSP ČR
AMSP ČR navázala na vládní projekt Režimu Ukrajina
a vyřizuje žádosti firem při získávání pracovníků
z Mongolska a Filipín. O zařazení do Režimu ostatní
státy rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu, před
tím však rozhodující podnikatelské a zaměstnavatelské
reprezentace (AMSP ČR, SP ČR, HK ČR a další

zveřejněné na webu MPO) musí žádosti s přiloženými
dokumenty prověřit a vydat doporučení, které je
následně doručeno na MPO.
Více informací naleznete ZDE.

OD DOBY KRIZE PŘIBYLO DESETINÁSOBNĚ VÍCE
PODNIKATELEK NEŽ PODNIKATELŮ
Počet podnikatelských právnických i fyzických osob
dosáhnul v České republice v minulém roce rekordních
čísel. Zatímco počet podniků a živnostníků na vedlejší
činnost roste trvale, počet OSVČ v činnosti hlavní roste
poprvé od doby světové krize. Hlavní podíl
v příznivých statistikách přitom drží ženy v podnikání,
jejichž počet od roku 2011 vzrostl vůči mužům

desetinásobně. Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR (AMSP ČR) ve spolupráci
s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) vydávají
aktuální srovnávací analýzu mezi podnikateli
a podnikatelkami.
Více informací naleznete ZDE.

HOSPODÁŘSKÝ VÝBOR PARLAMENTU SI ZÍSKAL RODINNÉ
PODNIKY, ŽIVNOSTI A FARMY
Hospodářský výbor Poslanecké
sněmovny Parlamentu přijal na
žádost AMSP ČR usnesení, kterým
žádá příslušné resorty, aby obratem
zahájily legislativní kroky pro ukotvení rodinných firem
v zákoně. Tour v setkávání rodinných firem napříč
regiony pokračovala setkáním v Hradci Králové
a v Praze. A neustáváme v největší medializaci

firem, která kdy Českem proběhla….každý den na
portále iHNED představujeme jeden rodinný podnik,
živnost nebo farmu.
Zpravodaj Roku rodinného podnikání naleznete ZDE.

