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ZPRAVODAJ

TUCET HLAVNÍCH ZMĚN PRO PODNIKATELE
V ROCE 2019
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
(AMSP ČR) oznámila ke konci roku 2018 výčet
a hodnocení nejvýznamnějších legislativních změn,
které ovlivní tuzemské podnikatele. Tradiční balíček
zahrnuje
dvanáct
hlavních
opatření
státu
s bezprostředním dopadem v roce 2019 a poprvé bylo
představeno dalších šest klíčových rozpracovaných
zákonů, jejichž významný vliv na firmy a živnostníky lze
očekávat v horizontu maximálně dvou let. Pro další
zvýšení vlivu firem a živnostníků na připravované
zákony byla současně AMSP ČR pověřena
ustanovit Legislativní radu MSP. Ta začala plnit
svoji
výkonnou
roli
v
prosinci
2018.

Mezi nejpozitivněji vnímané změny patří podle názoru
malých a středních firem dlouho očekávaná změna
v odpočtech na výzkum a vývoj a chystané vládní
usnesení o definici rodinného podnikání s cílem vyšší
podpory tohoto segmentu. Nejmenší živnostníci vidí
jako nejlepší změnu opětovné navrácení maximálního
limitu příjmu pro použití výdajových paušálů na dva
miliony korun. Pozitivně je vnímána i možnost vyššího
přivýdělku v rámci dohod o pracovní činnosti a za
dobré opatření považují podnikatelé zjednodušení
režimu vyřizování ochranných známek.
Vice informací naleznete ZDE.

Balíček – Změny pro podnikatele 2019 AMSP ČR ke stažení ZDE

DAŇOVÉ NOVINKY
ZMĚNY V ROCE 2019

I když tzv. daňový balíček 2019 pořád nedoznal finální
podoby a aktuálně čeká na schválení ze strany Senátu
a prezidenta, počátek roku přinesl několik docela významných
změn v daňových a jiných souvisejících zákonech.

DPH u společností
od 1. ledna 2019

bez

právní

subjektivity

K 31. prosinci 2018 skončilo přechodné období, ve kterém
bylo možno uplatňovat DPH u společností (neboli původně
sdružení) bez právní subjektivity administrativně
jednoduchým způsobem, kdy byly nepeněžní povinnosti
spojené s DPH za celou společnost (sdružení) řešena pouze
tzv. pověřeným účastníkem. Od počátku roku 2019 bude
muset každý člen takové společnosti vystupovat vůči finanční
správě vystupovat samostatně. Jednotné vystupování je
možno zachovat alespoň vůči třetím stranám (dodavatelů
a odběratelům), avšak s výrazně větší administrativní
náročností. V rámci projednávaných změn zákona o DPH se
nepočítá s navrácením tohoto systému.

Sazba DPH 10 % na jízdné hromadné přepravy
Dne 27.12.2018 prezident podepsal novelu přeřazující
od 1. ledna 2019 do 10 % snížené sazby daně jízdné

u pozemní a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících
a jejich zavazadel s výjimkou osobní dopravy lyžařskými vleky.
Tato změna tak již čeká jen na vyhlášení ve Sbírce zákonů
a budeme moci jezdit levněji.
Další změna sazeb DPH nás čeká v souvislosti
s připravovanými změnami v elektronické evidenci
tržeb, ke které by mělo dojít v druhé polovině roku
2019. Nejzajímavější z těchto změn je aplikace sazby ve
výši 10 % u točeného piva.
Zvýšení minimální a průměrné mzdy
S počátkem roku 2019 došlo ke zvýšení průměrné mzdy (nově
32 699 Kč) i minimální mzdy (nově 13 500 Kč). Změna
průměrné mzdy má mimo jiné vliv i na výši maximálního
vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění a také
hranice pro solidární zvýšení daně, jež tak v roce 2019 činí
1 569 552 Kč. Současně se však zvedají i minimální záloha na
pojistné pro OSVČ s hlavní činností, a to jak pro důchodové
pojištění (2 388 Kč) a zdravotní pojištění (2 208 Kč).
Zároveň se v souvislosti se změnou minimální mzdy za
zdaňovací období roku 2019 zvýší sleva na dani ve formě tzv.
školkovného, konkrétně na částku 13 350 Kč za každé
vyživované dítě.

*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
PODNIKATELÉ, I Z TITULU AML ZÁKONA
MAJÍ ÚČETNÍ SVÉ POVINNOSTI
Pokud se na tomto místě bavíme o průniku účetnictví
a práva, většinou už je to na úrovni trvající spolupráce.
Dnes ale půjdeme úplně na začátek. Domlouváte se
s účetní kanceláří na trvalé spolupráci a účetní Vás
požádá o občanský průkaz. Překvapí Vás to? Pokud jste
se domnívali, že právo legitimovat Vás mají jen státní
orgány, tak vězte že pro účetní to není právem, ale

povinností. Zákon č. 253/2008 Sb., tzv. AML zákon,
totiž účetní zahrnuje do tzv. povinných osob. I účetní
tak mají své povinnosti na úseku boje proti praní
špinavých peněz a identifikace klienta je naprostý základ,
který po nich zákon vyžaduje.
Více informací naleznete ZDE.

„RŮZNÉ“
JSME U CÍLE: RODINNÉ PODNIKÁNÍ PŘED HISTORICKÝM
MILNÍKEM
Několikaletá iniciativa AMSP ČR je
konečně u cíle. Ministerstvo průmyslu
a obchodu na základě podkladů
AMSP ČR připravilo finální scénář pro
vládní Usnesení, definující historicky poprvé rodinnou
firmu a rodinnou živnost. Dne 18. 12. 2018 bylo

zahájeno meziresortní připomínkové řízení k materiálu:
„Vymezení rodinného podniku v České republice“,
které bylo ukončeno 7. 1. 2019.
Prosincový Zpravodaj Roku rodinného podnikání
2018.

ZAMĚSTNANCI NECHTĚJÍ ZKRACOVAT PRACOVNÍ DOBU
Za více práce více peněz. Ale ekonomický růst by
rozhodně neměl být důvodem pro snížení objemu
práce. Nové technologie by měly přinést především
zvýšení efektivity, bezpečnosti na pracovišti a snížení
fyzické námahy, nikoliv ale snížení objemu práce. Jen
23 % populace je pro zkrácení pracovní doby na

37,5 hodiny týdně. Agentura Ipsos připravila pro
Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR
(AMSP ČR) anketu mezi zaměstnanci.
Více informací naleznete ZDE

