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ZPRAVODAJ

DAŇOVÉ NOVINKY
CO SI MŮŽEME ODEČÍST JAKO FYZICKÁ OSOBA?
A CO SI MŮŽETE ODEČÍST JAKO PRÁVNICKÁ OSOBA?
Den daňové svobody nás v tomto roce dle výpočtů
Liberálního institutu čeká až 28. května. Oproti
loňskému roku tak budeme na pokrytí výdajů vlády
vydělávat o týden déle. Jak zajistit abyste na daních
neodváděli více než je nutné? Důležité je
nezapomenout, že základ daně můžeme snížit o tzv.
odčitatelné položky. A až poté, z této ponížené částky,
se vypočítá daň. Dary si můžete odečíst v případě, že
jejich souhrnná hodnota přesáhne ve zdaňovacím
období 2 % ze základu daně, nebo pokud činí alespoň
1 000 Kč. Maximální výše odpočtu činí 15 % ze základu
daně. Dokonce lze odečíst i věcné dary, ale ty je třeba
nechat nejprve znalecky ocenit. Odečítat lze také
příspěvky na penzijní připojištění. Horní hranice
odpočtu za rok 2019 je 24 000 Kč. Odečítat lze však
pouze příspěvky, které jste v jednotlivých kalendářních
měsících zaplatili ze svého (nikoli příspěvky
zaměstnavatele), a to částky, které přesáhli limit
1 000 Kč. I v příspěvku na soukromé životní pojištění
lze základ daně snížit až o 24 000 Kč za rok. Smlouva
však musí splňovat několik podmínek, mezi jiným
především to, aby možnost vyplacení pojistné částky
nastala až při dovršení 60 let a výplata pojistného plnění
byla sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy,
a současně smlouva nesmí obsahovat možnost
mimořádných výběrů (průběžnou výplatu). Základ daně
lze také snížit o úroky z hypotéky a úroky z úvěru ze

stavebního spoření, maximální výše daňového odpočtu
činí 300 000 Kč za rok na jednu domácnost. Pokud jste
loni úvěr spláceli jen po část roku, platí pro odpočet
hranice 25 000 Kč za každý měsíc splácení. Také ten,
kdo v daném roce absolvoval školení nebo kurz
zakončený zkouškou s certifikátem, smí si snížit základ
daně, až o 10 000 Kč. Platí to ale pouze tehdy, pokud
školení nevykazujete jako daňový výdaj v podnikání,
resp. jej neplatí Váš zaměstnavatel. Neuznávají se také
platby za studium na střední nebo vysoké škole a výdaje
za autoškolu. Členové odborové organizace, si mohou
odečíst částku za příspěvky těmto organizacím, a to až
do výše 3 000 Kč za rok.
Od základu daně je možné kromě standardních
daňově uznatelných nákladů odečíst:
• daňovou ztrátu za předchozí zdaňovací období
nebo jeho část, a to nejdéle v 5 následujících
obdobích; a také
• odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo
odpočet na podporu odborného vzdělávání.

Základ daně upravený o položky uvedené výše je možné
ještě snížit o hodnotu poskytnutých darů. Hodnota
jednoho daru přitom musí činit alespoň 2000 Kč.
V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

*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
PRÁCE Z DOMOVA (HOME OFFICE)
Současný zákoník práce neobsahuje zvláštní úpravu
home office (práce z domova či jiného místa odlišného
od pracoviště zaměstnavatele), a to přestože jde
o oblíbený a v praxi hojně využívaný benefit. Na co je
tak nutné si dát ze strany zaměstnavatelů pozor?
Možnost výkonu práce z domova by měla být vždy
domluvena. To znamená, že i kdyby zaměstnanec bydlel

v obci, která byla sjednaná jako místo výkonu práce
(třeba bydlí i pracuje v Praze), tak si nemůže on, ale ani
zaměstnavatel práci z domova jednostranně vynutit – na
výkonu práce z domova se obě strany musejí dohodnout
alespoň ústně.
Více informací naleznete ZDE.

„RŮZNÉ“
SNAZŠÍ ODDLUŽENÍ PRO ŽIVNOSTNÍKY?
Evropský parlament projednal směrnici o rámcích pro
preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních
ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace,
insolvence a oddlužení, která upravuje tzv. „druhou
šanci pro podnikatele.“ Pokud směrnice bude
(pravděpodobně v květnu) schválena i Radou EU, pak
by napříště mohli poctiví podnikatelé, kteří se dostanou

do finančních problémů využít možnosti oddlužení,
která by trvala pouhé tři roky. Idea směrnice je veskrze
správná, a navíc bezpochyby kopíruje současný trend v
celé EU.
Více informací vč. registrace naleznete ZDE.

POZVÁNKA NA DRUHÉ NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ
NÁSTUPNÍKŮ RODINNÝCH FIREM
(JIŽ 23. KVĚTNA V PRAZE)
Letošní druhé neformální setkání
nástupníků rodinných firem se
uskuteční ve čtvrtek 23. 5. 2019
od 19 hod. do cca 23 hod.
v prostorách sídla společnosti Deloitte Advisory, s. r. o.,
Budova Churchill I, Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00
Praha 2, 7. patro., dlouholetého partnera projektu

Rodinná firma. Přijďte si v uvolněné atmosféře
pohovořit o problémech, které mají nástupníci
rodinných firem společné. Tentokrát za účasti dvou
speciálních hostů. Vstup volný po předchozí registraci
pouze pro zástupce rodinných firem.
Více informací vč. registrace naleznete ZDE.

POZVÁNKA NA DRUHÝ LETOŠNÍ
KULATÝ STŮL RODINNÝCH FIREM
(30. KVĚTNA V BRNĚ)
Zveme Vás na letošní druhý
z Kulatých stolů majitelů
a nástupníků českých rodinných
firem. Setkání se uskuteční
v prostorách Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy

univerzity, Lipová 41a, 602 00 Brno-Pisárky, 30. 5. 2019
Na téma: Plán předávání firmy. Vstup volný po
předchozí registraci pouze pro zástupce rodinných
firem.
Více informací vč. registrace naleznete ZDE.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
"ZÁKLADNÍ OCHRANA PODNIKÁNÍ PRO MSP"
(NEJEN) PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE
(24. KVĚTNA V PRAZE)
Ve spolupráci s advokátní
kanceláři AZ LEGAL bychom
Vás rádi pozvali na seminář na
téma, které někteří podnikatelé
často opomíjejí: Jak ochránit své podnikání. Na
semináři se dozvíte, jaká rizika a nástrahy podnikatelům
hrozí a nad čím by se měli minimálně zamyslet, pokud

chtějí, aby jejich podnikání bylo dlouhodobě udržitelné.
Seminář se uskuteční v pátek 24. 5. 2019 od 9:00 h
v sídle AMSP ČR (Meteor Centre Office Park B,
Sokolovská 100/94, Praha 8 – hlavní vstup z ul.
Thámova 32). Účast na semináři je po předchozí
registraci ZDARMA.
Více informací vč. registrace naleznete ZDE.

