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ZPRAVODAJ

DAŇOVÉ NOVINKY
NÁBĚH 3. A 4. FÁZE EVIDENCE TRŽEB DEFINITIVNĚ SCHVÁLEN
NÁVRH NOVELY ZÁKONA O DPH SE CHYSTÁ DO VLÁDY
Vláda dne 13. 6. 2018 schválila návrh novely zákona o evidenci
tržeb, dle kterého by měla být 3. a 4. fáze evidence tržeb
spuštěna v jedné vlně, a to šest měsíců po vstupu zákona
v platnost. Odkdy však zákon bude platit, není ještě zřejmé.
Nicméně, vzhledem k délce legislativního procesu lze
s účinností nejdříve 1. 7. 2019.
Dále novela upravuje také sníženou DPH v sektoru
stravování, vodného a stočného a některých dalších
služeb. K poklesu ze stávající 21% sazby na 10 % by
mělo přijít např. u kadeřnických a holičských služeb,
oprav kol, obuvi, oděvů anebo prodeje točeného piva.

Návrh novely se dotkne i nejmenších podnikatelů, tedy
neplátců DPH s ročnými příjmy do 200 tisíc korun a s nejvýše
2 zaměstnanci, pro které se chystá tzv. zvláštní režim evidence
tržeb. Bude spočívat ve vydávání účtenek z předtištěného
bloku vydávaného finanční správou. Podnikatel pak jednou

čtvrtletně zašle speciální formulář s údaji o výši tržeb a počtu
vydaných účtenek na finanční úřad. Finanční správa si od
tohoto off-line režimu slibuje především nižší zatížení
podnikatelského prostředí. Dle jejího odhadu se novela může
dotknout až 340 tis. podnikatelských subjektů.
Další novinky v již zmiňované oblasti DPH přináší i samotná
připravovaná novela o DPH. Změnou by mělo být zasaženo
určení data uskutečnění zdanitelného plnění při přefakturaci
služeb souvisejících s nájmem. Podle novely by toto datum
mělo nastat již v okamžiku, kdy pronajímatel fakticky zjistí
skutečnou výši přefakturované částky.
Další změna se týká oprav nemovitostí v hodnotě nad 200 tisíc
korun, kdy se zpřísňují pravidla pro uplatňování odpočtu.
V případě prodeje nemovitosti ve lhůtě do 10 let od opravy by
totižto plátci museli upravit původně uplatněný odpočet,
přičemž rozhodující bude hodnota veškerých přijatých
zdanitelných plnění vztahujících se k opravě Úpravě odpočtu
se tak nebude možno vyhnout jednoduchým rozdělením
opravy do několika faktur.

*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
SKARTACE A ARCHIVACE DOKUMENTŮ VE FINANČNÍM
ÚČETNICTVÍ U OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
Jakmile účetně i daňově uzavřeme příslušné účetní
období, můžeme u některých dokladů přistoupit ke
skartaci a uvolnit si tak prostory ve firemním archívu.
Víte, jak dlouho musíte dokumenty archivovat?
Archivačních lhůt a výjimečných situací, týkajících se
jednotlivých dokumentů, je opravdu hodně, navíc jsou
lhůty uvedeny hned v několika zákonech. Základní

pravidla a dobu, po kterou je nutné uchovávat účetní
záznamy, upravují čtyři základní předpisy:
- zákon o účetnictví
- zákon o daních z příjmu
- zákon o DPH
- a zákon o archivnictví a spisové službě
Více informací naleznete ZDE.

„RŮZNÉ“
ROK RODINNÉHO PODNIKÁNÍ 2018
MĚNÍ ČESKÝ BYZNYS
Každý den otevíráme v rámci Roku
rodinného podnikání 2018 nová
témata. Jak vytvořit rodinnou ústavu?
Jak řešit rodinné konflikty v byznysu?
Jak získat nejlevnější zdroje pro rodinné podnikání?
Neúnavně medializujeme v celostátních médiích malé

rodinné podnikatele, propojujeme rodinné firmy přes
sociální sítě, zapojujeme následovníky, chystáme
velkolepou korunovaci nejlepších rodinných podniků,
objíždíme malé obce a natáčíme Toulavou kameru za
rodinným stříbrem.
Zpravodaj Roku rodinného podnikání ZDE.

SOS ÚTVAR CHRÁNÍ MALÉ FIRMY PŘED ÚTOKY VELKÝCH
KORPORACÍ
Již více jak tři roky funguje speciální právní SOS útvar
AMSP ČR, který řeší konkrétní zneužívání
dominantního postavení velkých firem vůči malým
podnikům a jiné systémové útoky na segment
nejmenších podnikatelů. Drtivé vítězství malých
dealerů v právních sporech s Hyundai, záchrana
odborného učiliště před útokem veřejné školy,
hromadné žaloby na šmejdy zneužívající tzv. telefonní

seznamy pro firemní klientelu, aranžmá společné
obrany firem zcizených přes bílé koně nebo rozkrývání
šikanózních insolvencí jsou jen některé příklady náplně
útvaru asociace, který funguje jako zprostředkovatel
sporů, ale stejně tak spolupracuje se policií, státními
zástupci a křiklavé případy i medializuje.
Více informací naleznete ZDE.

AMSP ČR SOUHLASÍ SE ZMĚNAMI V EET, POŽADUJE ALE
ZVÝŠENÍ HRANICE NA 0,5 MIL. ROČNĚ
AMSP ČR vítá, že byly vyslyšeny její návrhy na
zjednodušení EET, současně ale požaduje zvýšení
limitu příjmů pro ty, kteří nemusí elektronicky evidovat,
a to na 500 tis. Kč. AMSP ČR souhlasí s tzv. off-line

verzí, s tím, že považuje za správné, že malí podnikatelé
budou mít možnost zvolit si do určitého obratu
i papírové vykazování tržeb.
Více informací naleznete ZDE.

