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ZPRAVODAJ

DAŇOVÉ NOVINKY
OKURKOVÁ SEZÓNA A ZOPAKOVÁNÍ DAŇOVÝCH PRAVIDEL PRO ROK 2018
Daňová přiznání za zdaňovací období za rok 2017 jsou již
podána, všichni míří na dovolené nebo se z nich vrací
a v oblasti daní také aktuálně není na obzoru nic převratného.
Avšak vždy je vhodné si zopakovat již platná pravidla. Jejich
znalost a přemýšlení nad jejich aplikací ještě v průběhů roku
může nejenom významně pomoci v plánování a optimalizaci
daňových povinností po jeho skončení, ale také pomůže
předejít případným nepříjemným překvapením.
Hlavní novinky v daních od počátku roku 2018 týkají daní
z příjmů. V zákoně o DPH k zásadním změnám pro rok 2018
nedošlo.
Mezi nejvýznamnější novinky roku 2018 tak patří:
• Snížení maximálních částek výdajů uplatňovaných procentem
z příjmů (tzv. paušálních výdajů), a to na hranici 800 000 Kč
u příjmů ze zemědělské výroby a řemeslných živností, kde lze
uplatnit paušální výdaje ve výši 80 %, 600 000 Kč u příjmů
z ostatních živností, kde lze uplatnit paušální výdaje

ve výši 60 %, 300 000 Kč u příjmů z pronájmů, kde lze uplatnit
paušální výdaje ve výši 30 % a 400 000 Kč u jiných příjmů
z podnikání, kde lze uplatnit paušální výdaje ve výši 40 %;
• na druhé straně současné otevření možnosti uplatnění
paušálních výdajů souběžně s uplatněním slevy na manželku či
daňového zvýhodnění na dítě;
• zvýšení částky daňového zvýhodnění na prvé dítě, a to na
částku 15 204 Kč ročně;
• jednoznačné potvrzení, že náklady exekuce představují
daňově uznatelný náklad, a to jak náklady hrazené věřitelem,
tak i náklady hrazené dlužníkem.
• nová pravidla pro uplatnění srážkové daně u příjmů ze závislé
činnosti;
• možnost učinit prohlášení k dani ze strany zaměstnance
elektronickým způsobem.

*Text vznikl za spolupráce AMSP ČR s Crowe Advartis Accounting 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
OSOBNÍ BANKROTY V ČESKÉ REPUBLICE SLAVÍ 10 LET
– OSLAVA NEBO FUNUS?
V roce 2006 byl v České republice přijat dlouho
očekávaný insolvenční zákon. Jeho součástí se stal
institut oddlužení, který poprvé umožňoval občanům
zbavit se stigma doživotních dlužníků. Zákon vstoupil v
účinnost v roce 2008 a v současné době můžeme slavit
deset let jeho existence. Aktuálním tématem poslední
doby však jsou úvahy o zásadní změně podmínek
oddlužení. V médiích probíhaly polemiky dvou táborů.
První
tábor
reprezentovaný
ministerstvem
spravedlnosti, tvrdil, že v ČR jsou dlužníci v pozici
nevolníků, které neseriózní věřitelé uvrhli do
beznadějných dluhových pastí. Cílem vládního návrhu

novely oddlužení bylo zmírnění podmínek pro vstup do
oddlužení vedoucí téměř k nulové variantě splácení
dluhů. Druhý tábor tvořili zejména ekonomičtí či
bankovní experti. Podle nich by zmírnění podmínek
motivovalo dlužníky k neodpovědným půjčkám s tím,
že stát zajistí soudní procedurou jejich oddlužení, a oni
nakonec splatí méně, než si půjčili nebo dokonce vůbec
nic.
Více informací naleznete ZDE.

„RŮZNÉ“
SERIÁL TOULAVÁ KAMERA ZA RODINNÝM STŘÍBREM
BYL ODSTARTOVÁN DNE 13. 7. 2018

Již třetím rokem za sebou produkuje
AMSP ČR jeden z nejsledovanějších letních
seriálů České televize. Rok rodinného
podnikání 2018 vyvrcholí setkáním nejlepších
rodinných firem ze všech krajů v pořadu Toulavá
kamera za rodinným stříbrem. 32 malých rodinných
podnikatelů a 16 rodinných podnikatelských ikon

regionů bude postupně představováno v 8 dílech
pořadu Ivetou Toušlovou a Josefem Maršálem, vždy
v pátek na ČT1, před hlavními Událostmi v 18:25 h
a repríza bude probíhat vždy v sobotu dopoledne, opět
na ČT1.
Více informací naleznete ZDE.

Fotogalerie z natáčení pořadu:

ZÚČASTNĚTE SE 7. ROČNÍKU SOUTĚŽE EQUA BANK
RODINNÁ FIRMA ROKU, ZPROPAGUJTE SVOU FIRMU
A STAŇTE SE ATRAKTIVNĚJŠÍ PRO PARTNERY
I POTENCIÁLNÍ ZAMĚSTNANCE
Do 17. srpna 2018 můžete nominovat rodinné firmy do
soutěže Equa bank Rodinná firma roku
v kategoriích Malé firmy (firmy do 50 zaměstnanců
s obratem do 10 mil. EUR) a Střední firmy (firmy do
250 zaměstnanců s obratem do 50 mil. EUR). Kromě
samotného ocenění a s ním spojených odměn, má účast
a dobré umístění v soutěži i řadu dalších pozitiv. Proč
se soutěže zúčastnili a co dalšího ocenění Rodinná
firma roku přineslo, přibližuje ve 3 klíčových
bodech Libor Musil, předseda představenstva
LIKO-S, a.s. – vítěz Rodinné firmy z roku 2014.
1.

PROPAGACE ZNAČKY V HODNOTĚ
MILIONU KORUN
„Ocenění představuje pro každou firmu dobrou
marketingovou a PR příležitost prodat svůj příběh
a svoje produkty bez toho, aby musela vynaložit
horentní sumy na propagaci. My odhadujeme, že na
přirozené marketingové a mediální pokrytí, které
ocenění přineslo, bychom v běžných cenách museli
vynaložit okolo milionu korun.“
2. POMOC PŘI NÁBORU ZAMĚSTNANCŮ
„Po
našem
vítězství
se
zvedl
zájem
o zaměstnání v naší společnosti. Pokud lidé vidí firmu
s oceněním, které jí udělí odborná porota, tak to svědčí
o tom, že v té firmě se věci dělají dobře. Zvláště pokud
se jedná o ocenění rodinné firmě, která má už ze své
podstaty dobrou vnitřní kulturu.“

Fotografie:
Libor Musil,
předseda představenstva LIKO-S, a.s.

Kompletní podmínky a detaily spojené se soutěží
Equa bank Rodinná firma roku najdete na
oficiálních stránkách
http://www.rodinnafirmaroku.cz/.

3. STATUS ŠPIČKOVÉ RODINNÉ FIRMY
= KONKURENČNÍ VÝHODA
„V rámci rozšířené komunikace se podařilo našim
obchodním partnerům více přiblížit, jaké výhody naše
rodinné podnikání představuje pro ně. Začali především
více vnímat ta hlavní pozitiva, tedy že
u rodinného podniku je vysoká předvídatelnost
budoucího vývoje, zakotvenost v regionu, vysoká
odolnost proti ekonomickým otřesům i čitelná firemní

kultura. S odstupem několika let od vítězství v soutěži
mohu prohlásit, že tyto atributy jsou nyní naší
významnou konkurenční výhodou.“
Pokud vás pozitiva spojená s účastí v soutěži zaujala
a máte zájem přihlásit vaši firmu nebo víte o někom,
kdo by si ocenění zasloužil, stačí vyplnit přihlášku zde.

AMSP ČR A VELKOOBCHOD MAKRO LETOS SPOLEČNĚ
VYTVOŘÍ NEJVĚTŠÍ CELOREPUBLIKOVOU AKCI
NA PODPORU DROBNÝCH PODNIKATELŮ

Češi mají stále větší zájem
o regionální potraviny, nabídku
drobných podnikatelů ve svém
sousedství ale stále plně
nevyužívají. MAKRO ve spolupráci s Asociací malých
a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) se to
letos pokusí změnit. Společně přichází s celostátní
iniciativou, která má široké veřejnosti ukázat, že

sousedské nakupování a využívání služeb v místě má
mnohem hlubší rozměr, než se na první pohled může
zdát. Největší společenská a obchodní událost na
podporu drobných podnikatelů proběhne 9. a 10. října
ve stovkách měst a obchodních po celé České republice.
Více informací naleznete ZDE.

