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ZPRAVODAJ
DAŇOVÉ NOVINKY
QUICK FIXES – PŘECHODNÉ ZMĚNY NEBO ZEMĚTŘESENÍ V DPH?
V souvislost s novelou zákona o DPH dojde od počátku
roku 2020 k významným úpravám současného systému
DPH. Úpravy se budou týkat především těchto oblastí:
• Stanovení podmínek pro osvobození dodání zboží
do jiného členského státu EU
• Prokazování přepravy do jiného členského státu
• Přiřazování dopravy k transakcím v rámci tzv.
řetězových obchodů
• Nová úprava konsignačních skladů ve formě call-off
skladů
My se dnes zaměříme na oblasti, které se dotknou
prakticky všech podnikatelů, kteří obchodují v rámci
EU, a to zpřísnění podmínek pro osvobození dodání
zboží do jiného členského státu a prokazování
uskutečnění přepravy do jiného členského státu.
Co se týče nových podmínek pro osvobození dodání
zboží do jiného členského státu, pro české subjekty se v
zásadě nic nemění, jelikož Česká republika „zpřísněná“
pravidla již dávno uplatňuje. Nicméně, dojde ke
sjednocení na úrovni EU, kdy dodavatel zboží bude
moci uplatnit osvobození pouze v tom případě, kdy
bude mít k dispozici DIČ kupujícího a současně ho
uvede v souhrnném hlášení. V opačném případě nelze
osvobození uplatnit.
Další podmínkou pro osvobození je schopnost prokázat
skutečnou přepravu dodávaného zboží. V současné

době je možno tuto skutečnost prokázat např.
písemným prohlášením pořizovatele zboží nebo
zmocněné osoby, případně lze využít jiné důkazní
prostředky.
Nově však bude platit vyvratitelná domněnka, kdy
přeprava bude prokázaná pouze tehdy, pokud
budou doloženy minimálně dva specifické
dokumenty, vydané nezávislými osobami (např.
přepravní dokumenty pojistka). V případě
přepravy organizované kupujícím bude navíc ještě
třeba, aby měl prodávající písemné prohlášení
kupujícího.

Částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty
Již před začátkem roku se nás však dotkla jiná, mnohem
nevýraznější změna v oblasti DPH. Od 1. října 2019 se
změnili pravidla pro zaokrouhlování při platbách
v hotovosti, kdy rozdíl ze zaokrouhlení celkové úplaty
platby nevstupuje (a tedy nesmí vstupovat) do základu
daně. V případě bezhotovostních plateb, u kterých
novela výslovně tento postup neupravuje (jelikož zde
stále platí možnost zaokrouhlovat na dvě desetinná
místa) platí stejný princip, a to ten, že pokud se plátce
daně rozhodne celkovou částku úhrady na faktuře
zaokrouhlit, tak toto zaokrouhlení na nejbližší celou
korunu do základu daně nevstoupí.

*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
POVOLENÝ ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ PROTI INSOLVENCI
ZHOTOVITELE
Jednoduché smluvní ujednání může objednatelům
ušetřit značné prostředky a řadu starostí v případě

Smlouva o dílo
Obzvláště nepříjemným případem pak může být

insolvence zhotovitele. Nejvyšší soud nyní potvrdil jeho
zákonnost. Jaké smluvní ujednání by tedy z pohledu

insolvence zhotovitele, který pro objednatele zhotovil
nákladné dílo (např. stavbu budovy) a zároveň poskytl

objednatele měla obsahovat každá smlouva o dílo?
Insolvence smluvního partnera je zpravidla nečekanou
událostí, která může podnikatelům nadělat spoustu
starostí a zkomplikovat jim podnikání.

objednateli dlouhodobou záruku za jakost takového
díla.
Celý článek naleznete ZDE.

„RŮZNÉ“
ZRUŠENÍ POVINNÉ MATURITY Z MATEMATIKY
JE KROK ZPĚT
Podle aktuálních zpráv se Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy znenadání rozhodlo zrušit
povinnou maturitu z matematiky pro všechny. Asociace
malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP
ČR) jednoznačně podporuje povinnou maturitu

z matematiky, nicméně vždy spolu s dalšími zástupci
zaměstnavatelů zdůrazňovala, že je třeba změnit obsah
i formu výuky i zkoušky.
Více informací naleznete ZDE.

ČESKÉ OBCHODY PATŘÍ MEZI LÍDRY
V DIGITALIZACI A INOVACÍCH
V rámci konference Obchodník a platba byly oceněny
firmy za přínos k digitalizaci obchodu. Ceny byly
rozděleny v kategoriích obchodní řetězec, internetový
obchod a malý a střední podnik. Češi loni poprvé

provedli více než miliardu transakcí platebními kartami.
Může za to především obliba bezkontaktních plateb,
kterých z celkového počtu bylo 852,8 milionu, a která
je nejvyšší v Evropě.
Více informací naleznete ZDE.

ŽIVNOSTENSKÝ BALÍČEK SE POSTUPNĚ NAPLŇUJE.
CO SE PODAŘILO A CO SE JEŠTĚ MUSÍ UDĚLAT,
PROBRALA PODNIKATELSKÁ RADA
Co trápí velké firmy, malé a střední podniky i
živnostníky a jak situaci zlepšit. Na Ministerstvu
průmyslu a obchodu (MPO) o tom jednala
Podnikatelská rada. Detailně se probral živnostenský
balíček. Deset bodů připravených ve spolupráci nejen s
Ministerstvem financí se postupně daří naplňovat.
Hotových je například 66 % opatření na snížení

byrokracie při rozjezdu podnikání. Živnostenské
„desatero“ jako takové má snížit administrativní zátěž
podnikatelů i v řadě dalších oblastí, třeba u rodinného
podnikání. Podrobnosti jsou k dispozici na
www.zivnostensky-balicek.cz.
Více informací naleznete ZDE.

VYHLÁŠENY VÝSLEDKY OCENĚNÍ
EQUA BANK RODINNÁ FIRMA ROKU 2019
Představitelé „rodinného stříbra“ již
znají své letošní vítěze. V osmém
ročníku soutěže Equa bank Rodinná
firma roku, kterou organizuje
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
(AMSP ČR), zvítězila v kategorii Střední firma
společnost ALIKA, přední česká potravinářská firma

zabývající se výrobou pražených ořechů a slaných
snacků. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo
dne 30.10.2019 v hotelu Ambassador Zlatá Husa.
Děkujeme za podporu soutěže i projektu Rodinná firma
společnosti AMWAY.
Více informací naleznete ZDE.

Kategorie Střední firma:

1.

místo: ALIKA a.s.

2. místo: Jiří Pantůček – Topvet

3. místo: MORIS design, s. r. o.

Kategorie Malá firma:
1.

místo: Akord Kvint, spol. s r. o

2.
3. místo: PEŠEK Machinery, s. r. o.

3. místo: ZELENKA Czech Republic, s. r. o.

Cena veřejnosti:
MVDr. Jiří Pantůček – Topvet

DEN PODNIKATELŮ ČESKÉ REPUBLIKY
DEN PODNIKATELŮ ČESKÉ REPUBLIKY
proběhl 30. října 2019 od 16:30 h již tradičně
v pražském hotelu Ambassador. Kongresový sál nabitý
podnikateli sledoval debatu s premiérem Andrejem
Babišem a vicepremiérem a ministrem průmyslu
a obchodu Karlem Havlíčkem, a to na téma

„Živnostenský balíček – a co dál?“. Po přesunu
Karla Havlíčka z pozice předsedy představenstva
asociace v dubnu letošního roku na post ministra
průmyslu a obchodu, který vždy debatu na galavečeru
moderoval, se do křesla moderátora usadila
Iveta Toušlová.
Více informací naleznete ZDE.
Fotografie naleznete ZDE.
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