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ZPRAVODAJ

DAŇOVÉ NOVINKY
ZŮSTÁVÁ POSLEDNÍ MĚSÍC NA SPLATNOST DANĚ Z PŘÍJMŮ ZA ROK 2017
SUPERHRUBÁ MZDA PROZATÍM BEZE ZMĚNY
Do konce června 2018 mají poplatníci, kteří se rozhodli využít
asistence daňového poradce nebo podléhají zákonné
povinnosti auditu, čas na podání a úhradu daně z příjmů za rok
2017. Lhůta pro podání přiznání a úhradu případné daňové
povinnosti tento rok vychází na 2. července 2018.
Daňové subjekty tak mají poslední možnost snížit svou
daňovou povinnost způsoby, které jim zákon nabízí.
Jednou z možností, na kterou se často zapomíná, je uplatnění
odpočtu na podporu odborného vzdělávání. Odborné
vzdělávání z hlediska zákona představuje ve své podstatě
praktické vyučování nebo odbornou praxi ve základním,
středním i vyšším odborném vzdělávání nebo na vysoké škole.
Výše odpočtu činí 200 Kč za každou hodinu praktického
vyučování nebo odborné praxe. Za účelem jejího prokázání
však poplatník nesmí zapomenout vést záznamy o docházce.
S praktickým vzděláváním souvisí také odpočet na podporu
pořízení majetku pro odborné vzdělávání, která může činit až
110 % pořizovací ceny takového majetku.

V případě, že byste se chtěli dozvědět víc o možnostech
využití odpočtů a slev na dani z příjmů právnických osob,
neváhejte se obrátit na naší společnost Crowe Advartis
Accounting, kde Vám velmi rádi pomůžeme s kalkulací
a optimalizací Vaší daňové povinnosti.
Novela zákona o daních z příjmů v rámci tzv. daňového
balíčku nakonec zřejmě nebude obsahovat zrušení tzv.
superhrubé mzdy při výpočtu daně z příjmů ze
zaměstnání, a tedy ani zavedení progresivní sazby daně
z příjmů fyzických osob ve výši 19 %, resp. 24 %.

Tato změna obsažena v původním návrhu tzv. daňového
balíčku představeného ze strany Ministerstva financí byla
prozatím vypuštěna. Pro rok 2019 by k ní tedy nemělo dojít.

V případě, že byste se chtěli dozvědět víc o možnostech využití
*Text vznikl za spolupráce AMSP ČR s Baker Tilly Czech Republic, s.r.o.
odpočtů a slev na dani z příjmů právnických osob, neváhejte se

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 – II. ČÁST
V minulém čísle jsme upozornili na skutečnost, že řádné
vedení účetnictví je povinností jednatelů vycházející
přímo ze zákona. Citovali jsme též judikát, z něhož
vzešla důležitá právní věta č. 3: „Jednatel se zprostí
odpovědnosti za škodu způsobenou porušením
povinností stanovených zákonem, jestliže prokáže, že
zajistil vedení předepsané evidence a účetnictví v
potřebném rozsahu kvalifikovanou osobou, které
vytvoří potřebné podmínky pro výkon činnosti.“

Přestože se jedná o rozsudek již relativně starý,
domníváme se, že v daném výkladu odpovědnosti
jednatele dal základ k ustálené judikatuře. Je totiž zjevné,
že každý jednatel každé společnosti nemůže vést
účetnictví osobně a nelze to po něm vzhledem
k nutnosti určité kvalifikace ani spravedlivě požadovat.
Více informací naleznete ZDE.

„RŮZNÉ“
SENIOŘI JSOU JAKO PODNIKATELÉ I ZAMĚSTNANCI
V KURZU
Do deseti let se zdvojnásobí
počet podnikatelů starších
61 let, zájem o jejich služby
ale zatím neklesá. Dva z deseti seniorů dokonce ještě
uvažují o zahájení podnikání, přičemž hlavním
motivem nejsou pouze finanční zdroje, ale
i společenská prospěšnost a udržování psychické
a fyzické aktivity. Atraktivní jsou senioři rovněž pro

zaměstnavatele, kteří je považují za nadprůměrné
pracovníky a oceňují na nich zejména zkušenost,
spolehlivost a zodpovědnost. Asociace malých
a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)
rozjíždí celospolečenskou aktivitu Silver Business
zaměřenou na podporu seniorů.
Více informací naleznete ZDE.

STARTUJE 7. ROČNÍK SOUTĚŽE
EQUA BANK RODINNÁ FIRMA ROKU
Dne 17. 5. 2018 byl odstartován
7. ročník soutěže Equa bank
Rodinná firma roku (EBRFR),
jejímž partnerem
je mj.
i společnost AMWAY Česká
republika a Slovensko s.r.o. Soutěžit se bude, stejně jako
loni, ve dvou kategoriích: Malá firma (firmy do 50
zaměstnanců s obratem do 10 mil. EUR)
a Střední firma (firmy do 250 zaměstnanců s obratem
do 50 mil. EUR). Vítěze obou kategorií vybere odborná
porota složená z organizátora a partnerů soutěže.

Speciální kategorií je Cena veřejnosti, kde si vítěze zvolí
sama veřejnost. Vybírat přitom bude z 10 firem
odbornou porotou. Soutěž pořádá Asociace malých
a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR),
generálním partnerem je Equa bank a partnery soutěže
jsou společnosti Škoda Auto, Deloitte, Amway
a LeasePlan. Vyhlášení vítězů proběhne již tradičně na
Dni podnikatelů České republiky, a to 10. října 2018
v Praze.
Více informací naleznete ZDE.

PŘEDÁVÁNÍ RODINNÝCH FIREM ZADRHÁVÁ
VÝSLEDKY POSLEDNÍHO PRŮZKUMU
Rodinné firmy zažívají velkou vlnu
generační výměny a většina z nich na
tento
úkol
není
dostatečně
připravena.
Plán
na
předání
rodinného podniku má pouhých 5 % z nich. Generační
výměna přináší také konflikty mezi zakladateli
a nástupníky, což potvrzují 2/3 dotazovaných firem.
Jen těsná nadpoloviční většina vlastníků ví, komu
rodinnou firmu předat, zatímco před rokem to bylo

ještě plných 70 %. Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR (AMSP ČR) předkládá u příležitosti
7. ročníku soutěže Equa Bank Rodinná firma roku
průzkum zaměřený na rodinný byznys. Pro AMSP ČR
ho realizovala výzkumná agentura IPSOS mezi
331 rodinnými firmami napříč obory a regiony ČR
v květnu 2018.
Více informací naleznete ZDE.

BYDLIŠTĚ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ SE MŮŽE STÁT
NEVEŘEJNÝM ÚDAJEM
Údaje o místě bydliště statutárních orgánů a společníků
v obchodním rejstříku by se podle návrhu Asociace
malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP
ČR) staly neveřejnými. Rejstříkový soud by je sdělil
pouze tomu, kdo na tom prokáže právní zájem.
S ohledem na nařízení GDPR o ochraně osobních

údajů fyzických osob se AMSP ČR rozhodla vyvolat
změnu s cílem chránit citlivá data také osob v orgánech
obchodních společností, které dnes musí na rejstříkový
soud uvádět mimo ekonomických údajů a základních
dat o firmě rovněž adresu trvalého pobytu.
Více informací naleznete ZDE.

HOSPODÁŘSKÝ VÝBOR PARLAMENTU SI ZÍSKAL RODINNÉ
PODNIKY, ŽIVNOSTI A FARMY
Hospodářský
výbor
Sněmovny
Parlamentu ČR odsouhlasil ukotvení
definice rodinného podnikání v české
legislativě a pověřil Ministerstvo
spravedlnosti o vypracování analýzy dopadů a následné
připomínkování spolu s Ministerstvem průmyslu
a obchodu a Ministerstvem pro místní rozvoj. Do
30.6.2018 má být materiál předložen do vlády. Každý
týden pořádáme setkání s rodinnými firmami
v regionech, naplno jede univerzitní platforma
rodinných firem, se kterou připravujeme studijní

předměty, specializace a výzkumné projekty
o rodinných firmách. Rozjeli jsme již 7. ročník naší
soutěže Equa Bank Rodinná firma roku, předkládáme
průzkumy, legislativní návrhy, denně medializujeme
malé rodinné firmy a chystáme velkou letní show
v podobě dalšího ročníku seriálu České televize a AMSP
ČR – Toulavá kamera za rodinným stříbrem.
Právě vyšel Zpravodaj rodinného podnikání ZDE.

