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ZPRAVODAJ
DAŇOVÉ NOVINKY
MINIMÁLNÍ MZDA V ROCE 2019 VZROSTE:
OSUD DAŇOVÉHO BALÍČKU
Minimální mzda pro rok 2018 činí 12 200 Kč (v roce 2017
činila 11 000 Kč) a pro rok 2019 byla dne 20. 11. 2018 vládou
zvýšena na 13 350 Kč.
Zvýšení minimální mzdy bude mít také vliv daňovou slevu na
umístnění dítěte v předškolním zařízení, takzvané školkovné.
Maximální výše této slevy totiž odpovídá minimální mzdě
k prvnímu dni daného roku, rodiče tak budou moci na daních
ušetřit až 13 350 korun. Je však nutno upozornit, že jde
o maximální výši, v praxi se výše odpočtu odvíjí od částky,
kterou rodiče za školku skutečně platí.

Dalším dopadem z pohledu daňové problematiky zvýšení
hranice pro osvobození důchodů, ty jsou osvobozeny do výše
36násobku minimální mzdy ročně, tedy do výše 439 200 Kč
za rok 2018 a nově do výše 480 600 Kč za rok 2019.
V Poslanecké sněmovně zákonodárci aktuálně diskutují
o finální podobě tzv. daňového balíčku, který představuje
masivní změnu různých zákonů vztahujících se k daním,
včetně zákona o daních z příjmů a zákona o DPH. Změna
měla být původně platná již od 1. ledna 2019, avšak vzhledem
k prodlužujícímu se legislativnímu procesu se očekává její
účinnost od 1. dubna 2019. O dalším vývoji a podstatných
změnách Vás budeme informovat.

Zvýšení minimální mzdy dále ovlivní i daňový bonus. Na
tento bonus má nárok ten, komu po započítání daňové slevy
na dítě vyjde „záporná“ daň, a to až do maximální výše
60 300 korun.
Podmínkou pro vyplacení bonusu ovšem je, že hrubý
příjem ze zaměstnání nebo podnikání v daném roce
dosáhl alespoň šestinásobku minimální mzdy. Pro
letošek tedy platí hranice 73 200 korun, od příštího roku
půjde o částku 80 100 korun. V praxi to bude znamenat,
že na daňový bonus dosáhne méně lidí.

*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
DAŇOVÁ KONTROLA
Daňová kontrola představuje v prostředí podnikatelů
velkou hrozbu a může vést k likvidaci a následně až k
zániku podnikatelského subjektu. Spousta začínajících
podnikatelů a podnikatelek, které představují spíše
menší podnikatelské subjekty, si většinou myslí, že
daňová kontrola se týká častěji velkých podnikatelských
subjektů a nevěnují daňové evidenci dostatečnou
pozornost, kterou by dle zákona měli. V některých
případech ani nemusí jít o daňový únik u zdroje

subjektu, ale u subjektu, se kterým je navázána jakákoliv
spolupráce. V tomto případě je na místě, aby napadený
podnikatelský subjekt zasáhl a aktivně se účastnil na
dokazování své neviny v závislosti na daňovém
podvodu subjektu s nímž spolupráci navázal.
Více informací naleznete ZDE.

AMSP ČR: VÝDAJOVÉ PAUŠÁLY NA DVOJNÁSOBEK
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
vítá, že byl vyslyšen její dlouhodobý požadavek na
zvýšení hranice výdajových paušálů pro živnostníky na
dvojnásobek současného stavu. Zvýšení limitu pro
možnost jejich uplatnění na příjem 2 mil. Kč ze
současného 1 mil. Kč nijak nemění velikost
uplatnitelných paušálů (80 % – 40 % ) dle jednotlivých
profesí. Jejich výše bude tedy následující:

•

•
•
•

80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního
a vodního hospodářství a z příjmů
z živnostenského podnikání řemeslného;
s limitem 1 600 000 korun;
60 % z příjmů ze živnostenského podnikání;
s limitem 1 200 000 korun;
30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného
v
obchodním
majetku;
s
limitem
600 000 korun;
40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti,
s limitem 800 000 korun.

Více informací naleznete ZDE.

„RŮZNÉ“
MALÍ PODNIKATELÉ MAJÍ OD 17.11.2018
POD ŘÍPEM STROM SVOBODY
2 559 nových Stromů svobody a 3 962 nalezených
původních Stromů svobody. To je výsledek mimořádné
celorepublikové akce ke stoletému výročí naší státnosti
„Stromy svobody 1918-2018“, jejíž součástí se stali
i naši podnikatelé, v čele s Asociací malých a středních
podniků a živnostníků ČR.
Více informací naleznete ZDE

AMSP ČR INSPIRUJE SLOVENSKO V PODPOŘE RODINNÉHO
PODNIKÁNÍ
Několikaleté hnutí AMSP ČR za podporu
rodinných firem, cílená legislativní
podpora, zviditelňování zakladatelů,
vzdělávání následovníků, oceňování,
vzájemné setkávání
rodinných
v rámci Roku
rodinného podnikání 2018 inspiruje rovněž naše
slovenské kolegy. Slovenská Asociácia malých a
stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) se nejdříve
připojila
k
AMSP
ČR
v legislativních krocích vedoucích k ukotvení definice
rodinného
podnikání
i
na
Slovensku
a nyní se naši slovenští kolegové inspirují
Více informací naleznete ZDE.

i v naší aktivitě pořádání společných motivačních
workshopů vlastníků rodinných firem v regionech.

RODINNÉ PODNIKÁNÍ ZÍSKÁVÁ NA SÍLE,
PŘIDÁVAJÍ SE DALŠÍ FIRMY
Ani na podzim nezůstáváme rodinným
firmám nic dlužni a každý týden
otevíráme další témata, medializujeme,
vyjednáváme podporu a hlavně se trvale
potkáváme. Naše několikaletá aktivita se stala takřka
hnutím za rodinné firmy, přibíráme další podnikatele
a ač to nebylo původně plánováno, podařilo se nám
vybudovat nejucelenější přirozenou vzdělávací
infrastrukturu pro rodinné firmy. Plzeň, Liberec, Praha,
České Budějovice, Bratislava a Slavkov u Brna jsou naše

zastávky jen za posledních pět týdnů, v rámci kterých
jsme u benchmarkových kulatých stolů rodinných
podnikatelů řešili všechny problémy předávající
i nastupující generace rodinných firem.
Zpravodaj Roku rodinného podnikání 2018 naleznete
ZDE.

ROK DIGITÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 2019 PŘED STARTEM

Nezahálíme a pilně
připravujeme
všechny aktivity pro příští rok
směřované na osvětu a edukaci menších firem
a podnikatelů v oblasti digitalizace pod heslem:
„Jednoduše,
srozumitelně,
prakticky.“

Webová stránka již funguje v přípravném režimu
a postupně se zde objeví kalendář všech
připravovaných akcí, novinek, vychytávek, tipů, rad
a doporučení do praxe. Srdečně Vás zveme k aktivní
účasti, všechny akce AMSP ČR budou zdarma.
Více informací zde:
www.rokdigitalnihopodnikani.cz

