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ZPRAVODAJ
DAŇOVÉ NOVINKY
NEZAPOMEŇTE NA DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU!
Pokud
nepatříte
mezi
„šťastlivce“,
kterým
si v zaměstnání stačí požádat o roční zúčtování daně,
je vhodné si připomenout blížící se termín pro podání
daňového přiznání k dani z příjmů fyzických
a právnických osob (dále jako „DP“) za kalendářní rok
2019, který je zákonem stanoven na 1. dubna 2020.
V této souvislosti bychom rádi upozornili na nejčastější
chyby, nejasnosti a nepřesnosti, spojené především
s DP na poslední chvíli, které však se sebou nesou
negativní důsledky v podobě sankcí ze strany správce
daně.
Mezi nejčastější otázky, kterými se poplatníci při
přípravě DP zabývají, patří identifikace předmětu
daně
a
jeho
správné
rozdělení
dle
§ 6 až § 10 zákona o daních z příjmu. V tomto
ohledu je třeba vzít na vědomí nejenom povahu
a původ konkrétního příjmů, ale také zda je
dotčený příjem předmětem daně či zda se nejedná
o příjem osvobozený. Bez tohoto posouzení totiž
nelze spolehlivě stanovit základ daně.
Oblíbenou částí DP všech poplatníků – fyzických osob
je bezesporu optimalizace ve formě slev na dani
a daňových bonusů, které vedou ke snížení daňové
povinnosti. V tomto ohledu je třeba především myslet
na to, že si je nestačí pouze nárokovat v DP, ale
především doložit doklady tyto výhody prokazující.

Kritickou oblastí se stávají chyby v zaokrouhlování,
a bývají tak jednou z nejčastějších příčin nechtěné
následné komunikace se správcem daně. Základ daně se
zaokrouhluje dolů, a to na stokoruny v případě fyzických
osob a na tisícikoruny v případě právnických osob.
Naopak zálohy na daň se zaokrouhlují na stokoruny
nahoru.
V závěru přípravy je vhodné věnovat pozornost
kontrole DP, především pak tomu, zda jsme
nezapomněli na podpis a jestli jsme podání provedli
u příslušného správce daně dle našeho trvalého bydliště
čí sídla společnosti.
Pozornost věnujme i daňovému přeplatku/nedoplatku.
V případě přeplatku nezapomeňte podepsat i žádost
o jeho vrácení, která je součástí formuláře pro fyzické
osoby. Na druhé straně, nedoplatek je třeba uhradit na
účet ve lhůtě pro podání DP.
Pokud máte pocit, že podání DP nestihnete včas nebo
tápete v detailech, nemějte obavy se na nás obrátit.
V případě, že Vás v této věci zastupuje daňový poradce,
lhůta pro podání DP a také pro úhradu daňové
povinnosti se prodlužuje až o 3 měsíce, tedy
do 1. července 2020. I v tomto případě je nicméně
potřeba zareagovat včas, jelikož plná moc k zastupování
musí být doručena k příslušnému správci daně
nejpozději do konce března 2020.

*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
VELKÁ NOVELA ZOK – OD SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVY
PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTÍ PO ZMĚNY V ODPOVĚDNOSTI
ČLENŮ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

Dne 13. 2. 2020 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (ZOK). Byl tak završen legislativní proces
dosud nejzásadnější novely ZOK od nabytí účinnosti
zákona. Přestože je účinnost novely stanovena
až od 1. 1. 2021, lze vzhledem k jejímu rozsahu
i významu novelizovaných ustanovení doporučit, aby se

podnikatelská veřejnost začala s jejím obsahem
seznamovat co nejdříve. Cílem novely je zejména
odstranění výkladových nejasností a dále reflexe
poznatků nabytých za 6 let účinnosti ZOK. Změn
novela přináší opravdu mnoho, a to zejména v oblasti
kapitálových společností – níže uvádíme alespoň
několik vybraných novinek s dopadem na činnost MSP.
Více informací naleznete ZDE.

„RŮZNÉ“
BRÁNA K BENEFITŮM PRO RODINNÉ FIRMY SE OTEVÍR Á
Asociace
malých
a středních podniků
a
živnostníků
ČR
(AMSP ČR) spustila dne 1. 3. 2020 oficiální registraci
rodinných firem a živností. Žadatelé, kteří prokáží
soulad s definicí rodinného podnikání v návaznosti dle
Usnesení vlády čj. 330 ze dne 13. 5. 2019 – Vymezení
rodinného podniku v České republice – obdrží

Osvědčení, které se stane vstupenkou k dalším
benefitům. Po více jak tříletém úsilí AMSP ČR byla
v loňském roce ukotvena definice rodinného podnikání
do české legislativy. Nyní přichází čas na první benefity
pro tento významný segment.
Více informací naleznete ZDE.
Registrace rodinných podniků ZDE.

NÁHRADA NEMOCENSKÉ V DŮSLEDKU COVID-19 STÁTEM?
AMSP ČR JEDNÁ INTENZIVNĚ S MPO O MOŽNÝCH
KOMPENZACÍCH PRO PODNIKATELE
Preventivní karanténa, která od dne 7. 3. 2020 dopadá
na všechny občany vracející se z Itálie, postihne dle
odhadů vlády zhruba 16.500 osob. Z hlediska
pracovního práva má zaměstnanec v nucené karanténě
nárok na nemocenskou, tj. příjem ve výši 60 %
průměrného výdělku. Tuto nemocenskou hradí
s ohledem na délku karantény zcela zaměstnavatelé.
Výrazně závažnější je pak situace pro živnostníky, kteří

po dobu karantény zřejmě nedostanou nic a tento
výpadek pro ně může být kritický. Asociace malých
a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)
proto jedná intenzivně o potřebných opatřeních
k dopadům na podnikatelskou sféru.
Více informací vč. registrace naleznete ZDE.

JAK PŘIPRAVIT FIRMU NA KORONAVIR – PREVENTIVNÍ
DOPORUČENÍ AMSP ČR
V souvislosti se šířením koronaviru Evropou jsme si
Vám dovolili připravit několik preventivních
doporučení ze zkušeností členských firem. Nemáme
zatím žádné instrukce ze strany státu, nechceme vůbec
šířit paniku, ale kdo je připraven, není překvapen.

Je třeba bez odkladu řešit prevenci a připravit firmy
provozně. Panika vzniká, pokud lidé nejsou
informováni a ponecháni svému osudu.
Více informací naleznete ZDE.

BYDLIŠTĚ STATUTÁRŮ NEBUDE V OR

Na setkání vicepremiéra, ministra průmyslu a obchodu
a ministra dopravy Karla Havlíčka na setkání
s podnikateli v Plzni byla oznámena řada novinek.
Mimo jiné skutečnost, že na základě podnětu AMSP ČR

před 1,5 rokem se nyní chystá vláda vyjmout adresy
trvalého bydliště statutárních orgánů z veřejně
dostupné části obchodního rejstříku.
Více informací vč. registrace naleznete ZDE.

ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽ PODNIKATELŮ SE SNIŽUJE.
DALŠÍ KROK OZNÁMIL DNE 18. 2. 2020 VICEPREMIÉR
KAREL HAVLÍČEK: KONTROL BUDE MÉNĚ

Kontrol podnikatelů ubyde. Vicepremiér a ministr
průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček řekl na
setkání s pracovníky živnostenských úřadů dne
18. 2. 2020. Uskutečnilo se v centrále České národní
banky a zúčastnilo se ho na 200 lidí z celé České
republiky. Nově by kontrolní orgány spadající pod
resort průmyslu a obchodu, pokud neobdrží podnět,

resp. stížnost, měly podnikatele kontrolovat pouze
jednou ročně. Kontroloval by je buď živnostenský úřad
(ŽÚ), nebo Česká obchodní inspekce (ČOI), nebo
by šlo o společnou kontrolu ŽÚ a ČOI.
Více informací vč. registrace naleznete ZDE.
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