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ZPRAVODAJ
DAŇOVÉ NOVINKY
MOJE DANĚ
Moderní a jednoduché daně. Tak vláda nazývá nový
online finanční úřad, který plánuje spustit ve 4. čtvrtletí
roku 2020. Nový portál má usnadnit podávání daňových
přiznání, a to především malým a středním
podnikatelům.
Systém uživatelům nabídne kromě jiného konečně také
automatické částečné předvyplnění údajů, kterými
finanční úřad nakládá z dřívějších daňových přiznání.
Mimo to by měl občanům přinést i jisté výhody, jakými
jsou například prodloužení lhůty pro podání daňového
přiznání k daním z příjmů o jeden měsíc, přehled
historie poplatníka či dřívější vrácení přeplatku na dani.
Uživatel si rovněž bude moci přizpůsobit osobní daňový
kalendář na míru.
Novela zákona, jehož součástí tato elektronizace daní je,
též ruší povinnost podávat elektronická daňová přiznání
pro dobrovolné zřizovatele datové schránky.
Ministerstvo financí tento krok odůvodňuje snahou
motivovat poplatníky k užívání systému pomocí
benefitů (viz výše), a nikoli prostřednictvím sankcí.
Více informací je k nalezení na stránkách
www.mojedane.cz.

Plošný reverse chargé
Již v roce 2019 byla České republice ze strany
Evropské Unie udělena výjimka týkající se
významného rozšíření působnosti režimu
přenesené daňové povinnosti. Tzv. plošný reverse
charge by se dle ní mohl vztahovat na plnění, která
přesáhnou hodnotu 17 500 eur, což v přepočtu
činí přibližně 450 000 Kč.
Jelikož je však tato výjimka pouze dočasná, toto
rozšíření by mohlo platit pouze do 30. června 2022, kdy
by v Evropské unii měla začít platit nová pravidla tzv.
konečného systému DPH. Pro zavedení rozšíření
režimu přenesení daňové povinnosti je však potřeba
jeho implementace do národní legislativy. Podle
nejnovějších zpráv z Ministerstva financí se tudíž
zavedení plošného reverse charge odkládá na neurčito,
jelikož přijetí takové novely zákona by bylo možné
nejdříve ke konci roku 2020, což by znamenalo změnu
legislativy na pouhý rok a půl a tedy by vedlo ke snížení
právní jistoty. Česká republika bude tedy ještě před
implementací do zákona usilovat o prodloužení
použitelnosti výše zmíněné výjimky.

*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
NEKONČÍCÍ NOVELY ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI

V současné době probíhá připomínkové řízení k návrhu
zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, předloženém v prosinci minulého
roku. Je to již druhá novela předložená v roce 2019,
a co víc, ještě než bude dokončeno vypořádání
připomínek k současnému návrhu, na stole je další
novela předložená 23. 1., která se připomínkuje
k termínu 20. února 2020. Kromě jiného, navrhuje
novela z prosince zvýšení pokut za umožnění nelegální

práce. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba,
která se dopustí přestupku tím, že umožní výkon
nelegální práce cizinci bez potřebného oprávnění
k zaměstnání nebo v rozporu s ním nebo bez platného
oprávnění k pobytu na území ČR, by měla zaplatit místo
dosavadních 50 000 Kč nově 100 000 Kč. Jedná se
o minimální výši pokuty za uvedené přestupky, přičemž
maximální výše je 10 000 000 Kč.
Více informací naleznete ZDE.

„RŮZNÉ“
PRVNÍ BENEFIT DÍKY AMSP ČR PRO RODINNÉ FIRMY
PŘIPRAVEN: GEN–ZÁRUKA
Rodinné podniky budou moci od 1. dubna 2020 využít
bankovní záruky a úvěry za ještě výhodnějších
podmínek, než tomu bylo doposud. Umožní to nový
produkt Českomoravské záruční a rozvoje banky a.s.
(ČMZRB) GEN–záruka v programu ZÁRUKA 2015
až 2023, který usnadní malým a středním podnikatelům
předávání rodinných podniků, aby i po generační
obměně
mohly
pokračovat
v
činnosti.

Více informací naleznete ZDE.
Příjem žádostí o vydání Osvědčení zahájí
AMSP ČR již 1. března 2020. Více informací
naleznete ZDE.

OSTŘE SE OHRAZUJEME VŮČI VYJÁDŘENÍ MINISTRYNĚ
PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ JANY MALÁČOVÉ
NA ADRESU ŽIVNOSTNÍKŮ
Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí
(MPSV) se dne 3. února 2020 v televizním pořadu
Interview ČT24 vyjádřila k plánované reformě
důchodového systému. Uvedla mj., že živnostníci, kteří
platí a odvádí několikanásobně méně, než zaměstnanci
nedosáhnou ani na nultý pilíř plánovaného nového

důchodového systému. Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) s tímto
přístupem MPSV hluboce nesouhlasí a považuje za
klíčové, aby živnostníci, kteří plní řádně povinnosti
ukládané státem, měli stejně rovné podmínky a ochranu
v důchodovém věku jako zaměstnanci.
Více informací naleznete ZDE.

NEJOBLÍBENĚJŠÍM NÁSTROJEM PRO EXTERNÍ
FINANCOVÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH
FIREM JE LEASING
Malé a střední podniky nejčastěji investují do svého
rozvoje z vlastních zdrojů. Druhým nejčastějším
nástrojem je leasing, který využívá 44 % podnikatelů.
Téměř všichni (95 %) si jej sjednali opakovaně, často
k nákupu nového vybavení či strojů. Čtvrtina
podnikatelů využila k financování úvěr s dotační
podporou, přičemž získání dotací pro ně nebylo
rozhodujícím kritériem pro jeho čerpání. Oblíbené jsou
také provozní úvěry, z nichž však firmy často hradí

pořízení majetku. Vyplývá to z průzkumu agentury
IPSOS pro Asociaci malých a středních podniků
a živnostníků ČR (AMSP ČR) a přední leasingovou
společnost SG Equipment Finance (SGEF).
Více informací vč. registrace naleznete ZDE.

tel.: 236 080 454, mob.: 733 722 512,
e-mail: amsp@amsp.cz,
http://www.amsp.cz

