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DAŇOVÉ NOVINKY
REGISTR SKUTEČNÝCH VLASTNÍKŮ
APLIKACE ČASOVÉHO TESTU PŘI VYPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ

Do evidence skutečných vlastníků se automaticky
propisují údaje z veřejných rejstříků pouze
u společností skutečný majitel právnické osoby, která
je společníkem s podílem větším než 25 %:

Registr skutečných vlastníků
Dne 1. června 2021 nabyl účinnost zákon č. 37/2021
Sb., o evidenci skutečných majitelů. Povinnost se
zapsat do evidence skutečných majitelů se vztahuje
na skutečné majitele právnických osob zapsaných
do některého z veřejných rejstříků ve smyslu
rejstříkového zákona, tj., spolkový rejstřík, nadační
rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků
jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně
prospěšných společností., ale i na správce svěřenského
fondu.

• s.r.o.: fyzická osoba s podílem větším než 25 % nebo
• a.s.: akcionář - fyzická osoba, která byla v rámci
zápisu do obchodního rejstříku zapsána jako jediný
akcionář, nebo skutečný majitel právnické osoby,
která je jediným akcionářem akciové společnosti.
Obchodní korporace, které provedly zápis dle
předchozí právní úpravy musí zkontrolovat a případně
upravit zapsané údaje ve lhůtě do 6 měsíců od nabytí
účinnosti tohoto zákona, tj. do prosince 2021. Ti, kteří
dosud neprovedli zápis skutečného majitele či tak
učinili pozdě, se ochranná lhůta nevztahuje a musí
provést zápis či kontrolu a úpravu údajů bez
zbytečného odkladu po 1. červnu 2021.

Skutečným majitelem se obecně rozumí každá fyzická
osoba, která je:
• Koncovým příjemcem, přičemž koncovým
příjemcem je osoba, která může mít přímo nebo
nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního
uspořádání podstatnou část z celkového
majetkového prospěchu, či
• osobou s koncovým vlivem, kterou je osoba, která
může přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující
vliv.

Aplikace časového testu při vypořádání
společného jmění manželů
Koordinační výbor zástupců GFŘ a Komory
daňových poradců ČR se zabýval problematikou
nejednoznačné aplikace časového testu pro
osvobození příjmů z prodeje v kontextu vypořádání
společného jmění manželů. Zákon o daních z příjmů
v případě fyzických osob stanovuje u příjmů z prodeje
časový test (tj. dobu mezi nabytím a prodejem
majetku), přičemž při jeho naplnění jsou tyto příjmy

Ve vztahu k právnickým osobám je
skutečným majitelem každá fyzická osoba,
která má právo na alespoň 25 % podíl na
zisku či likvidačním zůstatku.
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od daně osvobozeny. Například v případě prodeje
nemovitostí trvá časový test 10 let a zákon zde
stanovuje, že tento časový test není při vypořádání
společného jmění manželů přerušen. V případě příjmů
z prodeje podílů lze tento příjem od daně osvobodit za
podmínky, že mezi nabytím tohoto podílu a jeho
prodejem uplynulo alespoň 5 let. Zákon však již
neupravuje, zda má vypořádání společného jmění
manželů vliv na přerušení tohoto časového testu či
nikoliv. Výsledkem jednání výboru je sjednocující
závěr, že vypořádání společného jmění manželů
nenarušuje běh časového testu pro osvobození příjmů
z převodu obchodního podílu, bez ohledu na to, který
z manželů byl evidován jako společník v obchodním
rejstříku.

Do časového testu se tedy započítává i doba, kdy byl
podíl součástí společného jmění manželů, i když
společníkem byl pouze jeden z nich. Obdobný závěr
platí i pro časový test v případě ostatních příjmů
z prodeje majetku zahrnutého ve společném jmění
manželů, u kterých se osvobození odvíjí od délky jejich
držby, například cenných papírů či motorových
vozidel. Vypořádání společného jmění manželů by tak
mělo zůstat za těchto situací neutrální.

Zdroj: KOOV

*Text vznikl za spolupráce AMSP ČR a společnosti APOGEO Group, SE

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 300 000 podnikatelských subjektů. Má
důležité postavení v rámci evropských struktur. Asociace byla založena v roce 2001.
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„RŮZNÉ“
JAK ŘEŠIT RAKETOVÝ RŮST CEN VSTUPŮ DO VÝROBY?

dostupné vůbec. Firmy mají velké potíže dodržet
smlouvy a termíny, zakázky jsou ztrátové, některé
projekty se zastavují zcela, takže očekávané oživení se
konat nebude.

České malé a střední podniky čelí největší skokové
změně v obchodních vztazích od sametové revoluce.
Během dvou měsíců zdražily vstupní materiály
do výroby o 100 – 200 %, některé materiály nejsou

Více informací naleznete ZDE.

.

KONČÍ ZVÝŠENÉ KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ
A BONUS PRO LIDI V KARANTÉNĚ

Od července 2021 končí vyplácení zvýšeného
krizového ošetřovného, které se vyplácelo kvůli
zavřeným školkám a školám. Rodiče dostávali 80 %
svého redukovaného výdělku za týdny, kdy se děti učily
z domova na dálku. Opětovně se tak z nemocenského
pojištění vyplácí dřívější nižší částka po kratší dobu při
péči o dítě mladší deseti let. Nárok na ošetřovné má
rovněž zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože
musí ošetřovat nemocné dítě nebo jiného člena
domácnosti. Pro děti do 10 let se ošetřovné vyplácí po
dobu 9 dnů, v případě samoživitelů pak po dobu
16 dnů. Dávka činí 60 % redukovaného základu
výdělku. O ošetřovném rozhoduje lékař.
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NEVÁHEJTE A PŘIHLASTE SE DO 10. ROČNÍKU SOUTĚŽE
EQUA BANK RODINNÁ FIRMA ROKU

Dovolujeme si Vám připomenout
možnost zapojení do 10. ročníku
soutěže
EQUA
BANK

Shlédněte videopříběh vítěze soutěže Equa
bank Rodinná firma roku 2019 v kategorii Střední
firma, kterým se stala společnost Alika, a.s. Video
naleznete ZDE.

RODINNÁ FIRMA ROKU
(EBRFR 2021) Soutěž Equa

I Vaše rodinná firma se může stát vítězem.

bank Rodinná firma roku hledá inspirativní příběhy
rodinných firem, které úspěšně překonaly mnohá
úskalí
v
podnikání,
zakládají
si
na dobrém jménu, čestném jednání a tradici firmy,
kterou zamýšlejí zachovat prostřednictvím svých
následníků i pro další generace.

Více informací naleznete ZDE.

Firmu můžete nominovat od 1. června do 10. září 2021.
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II. ROČNÍK SOUTĚŽE NÁRODNÍ CENA ČR ZA KVALITU
V RODINNÉM PODNIKÁNÍ JE V PLNÉM PROUDU,
NEVÁHEJTE A PŘIHLASTE SE!
•

Posláním Národní ceny České republiky za kvalitu
v rodinném podnikání je zvyšovat kvalitu řízení
podnikající rodiny a zviditelnit úspěchy českých
rodinných podniků. Do soutěže se mohou přihlásit
všechny rodinné podniky a živnosti bez ohledu
na velikost. Přihlášením do soutěže získáte objektivní
pohled na úroveň kvality svého podnikání
prostřednictvím odborníků na rodinné podnikání
a další spoustu výhod!

•

•

Proč byste měli do soutěže přihlásit právě Vaší
rodinnou firmu? Jaké výhody získá přihlášený rodinný
podnik?
•

•

•

Získáte možnost otestovat si reálnou kvalitu
Vašeho podnikání na základě standardu metodiky
hodnocení vitality rodinného podnikání.
Všichni soutěžící bez ohledu na umístění získají
Hodnotící zprávu zpracovanou odborníky
univerzitní platformy AMSP ČR přesně na míru
firmy včetně doporučení dalšího postupu.

•

Účastí v prestižní soutěži a v případě získání
ocenění získáte bezplatnou veřejnou propagaci
značky.
Statutem kvalitně řízeného rodinného podniku
získáte konkurenční výhodu, signál pro zákazníky
i dodavatele, že právě u Vašeho rodinného
podniku lze očekávat vysokou předvídatelnost
budoucího vývoje, zakotvenost v regionu,
vysokou odolnost vůči ekonomickým otřesům
i čitelnou podnikovou kulturu.
Vyhlášení oceněných firem za účasti médií
(plánem je uspořádání akce na Pražském hradě).
Získáte nové přátele z řad rodinných firem
z různých oborů a možnost se společně setkávat
pod patronací AMSP ČR nad aktuálními tématy
souvisejícími nejen s generační výměnou.
Získáte příležitost k setkání a možné bezplatné
konzultaci s odborníky z řad univerzitní
platformy AMSP ČR.

Reakce a hodnocení soutěže finalistů I. ročníku si
můžete poslechnout ZDE.

Vyplněnou přihlášku posílejte ve formátu PDF na tuto adresu:
sekretariatRKCR@mpo.cz
Přihlášku do soutěže naleznete ZDE.
Kompletní informace o soutěži naleznete ZDE.
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SOUTĚŽ eŽENA
DALŠÍ SETKÁNÍ NÁSTUPNÍKŮ

Ocenění pro vítěze: Tři finálové projekty s nejvyšším
Cílem soutěže eŽena je ocenit práci malých
počtem hlasů získaných během hlasování veřejnosti
podnikatelek a zviditelnit jejich schopnosti,
RODINNÝCH
FIREM
SE října
BLÍŽÍ!
v průběhu
2021 získají poukaz na přepravu balíků
samostatnost a kvalitu služeb. Soutěž je určena pouze
pomocí online aplikace GLS CZ e-Balík Profi
ženám, které v rámci podnikání provozují vlastní ev hodnotě 15.000 Kč.
shop nebo jej plánují založit a posílají
z něj balíky
svým
DALŠÍ
SETKÁNÍ
NÁSTUPNÍKŮ
zákazníkům. Jste podnikatelský subjekt, který splňuje
podmínky soutěže? Nebo znáte ve svém okolí někoho,
BLÍŽÍ!DALŠÍ
SETKÁNÍ
NÁSTUPNÍKŮ
Registrace
do soutěže:
kdo by si RODINNÝCH
zasloužil ocenit? Pak FIREM
neváhejte aSE
využijte
přihlášek do této soutěže!
Přihlašování probíhá od 10. 6. do 31. 8. 2021.

RODINNÝCH FIREM SE BLÍŽÍ!

Registrační formulář ZDE.
2. ročník soutěže eŽena organizuje Asociace malých
a středních podniků a živnostníků ČR (dále jen
DALŠÍ SETKÁNÍ
NÁSTUPNÍKŮ
AMSP ČR) v rámci projektu „Podnikavá
žena“.
Více informací o soutěži ZDE.
Generálními partnery soutěže jsou Ženy s.r.o.
a společnost General LogisticsRODINNÝCH
Systems Czech FIREM SE BLÍŽÍ!
Republic s.r.o. (dále jen GLS, společně jako
vyhlašovatelé).

DALŠÍ SETKÁNÍ NÁSTUPNÍKŮ

RODINNÝCH FIREM SE BLÍŽÍ!
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#29 PODCAST AMSP ČR K PROJEKTU RODINNÁ FIRMA:
“V RODINNÉM PODNIKÁNÍ JE TŘEBA UKOČÍROVAT EMOCE”

Dovolujeme si Vás informovat o natočení
devětadvacátého
podcastu
naší
asociace,
a to na téma “V rodinném podnikání je třeba
ukočírovat emoce”, který byl nahrán v rámci našeho
projektu Rodinná firma. Zveme Vás k poslechnutí
dalšího podcastu, tentokrát přijala naše pozvání Šárka
Pelikánová, zakladatelka a jednatelka firmy Connect
Economic Group s.r.o.

Firma Connect Economic Group s.r.o. se zúčastnila
v loňském roce historicky prvního ročníku soutěže
Národní cena ČR za kvalitu v rodinném podnikání,
v které se umístila na 4. místě (viz článek na straně 5).
Více informací naleznete ZDE.
Všechny natočené podcasty naleznete ZDE.

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