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ZPRAVODAJ
DAŇOVÉ NOVINKY

NOVINKY V SAZBĚ DPH 10 % A CESTOVNÍ NÁHRADY PRO ROK 2017
V průběhu ledna bylo ze strany Poslanecké
sněmovny přehlasováno prezidentské veto novely
zákona o DPH, která měla od 1. ledna 2017
přeřadit dodání novin ze sazby daně 15 % do sazby
daně 10 %. Tato změna tudíž vstoupí v účinnost, a
to patnáctým dnem ode dne vyhlášení ve Sbírce
zákonů, k čemuž dojde nejspíš koncem ledna
S počátkem roku 2017 došlo i ke změnám
v sazbách stravného při pracovních cestách, a to
jak tuzemských, tak i zahraničních.
Tuzemské stravné pro rok 2017 se o malinko
zvedlo, přičemž nově činí 72 až 86 Kč u
pracovních cest v trvání 5 až 12 hodin, 109 až 132
Kč u pracovních cest v trvání 12 až 18 hodin a 171
až 205 Kč u pracovních cest v trvání více než 18
hodin.
Maximální částka stravného pro pracovní cesty
trvající 5 až 12 hodin (86 Kč v roce 2017) určuje
také maximální částku daňově uznatelného
příspěvku
zaměstnavatele
na
stravování
zaměstnanců ve formě stravenek. V souladu se

zákonem je daňově uznatelný příspěvek do výše
55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu,
maximálně však do výše 70 % uvedeného
stravného. Daňově optimální hodnota stravenky
z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele tak v roce
2017 činí 109 Kč.
V PRŮBĚHU
LEDNA
BYLO
ZE
STRANY POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PŘEHLASOVÁNO
PREZIDENTSKÉ
VETO NOVELY ZÁKONA O DPH,
KTERÁ MĚLA OD 1. LEDNA 2017
PŘEŘADIT DODÁNÍ NOVIN ZE
SAZBY DANĚ 15 % DO SAZBY 10 %.
Ke změnám došlo také u náhrad za použití
soukromých vozidel zaměstnanců pro tzv. služební
účely, kde byla sazba základní náhrady zvýšena na
3,90 Kč/km. Rovněž došlo i ke změnám
průměrných cen pohonných hmot pro účely
výpočtu náhrad, kde došlo k mírnému snížení
odpovídajícímu pohybu cen na trhu

*Text vznikl za spolupráce AMSP ČR s Baker Tilly Czech Republic, 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

ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SVĚŘENECKÉHO FONDU I.
V prosinci minulého roku došlo ke schválení a
vyhlášení zákona novelizujícího občanský zákoník,
zákon o veřejných rejstřících právnických a
fyzických osob a další související předpisy, který
mimo jiné přináší podstatné změny v oblasti
úpravy svěřenských fondů. Svěřenské fondy budou
muset být nově vedeny v evidenci, čímž dochází k
určitému omezení anonymity tohoto institutu.
Změny v právní úpravě se promítnou již v otázce
vzniku svěřenského fondu.
Ten dále nevzniká, když svěřenský správce přijme
pověření k jeho správě, ale nově vzniká teprve
dnem zápisu do evidence svěřenských fondů.
Výjimku tvoří svěřenské fondy zřízené pořízením
pro případ smrti, které vznikají smrtí zůstavitele a

do evidence se zapisují následně. K podání návrhu
na zápis do evidence svěřenských fondů, stejně
jako změny nebo výmazu zápisu, je oprávněn
správce svěřenského fondu. Vedením evidence
svěřenských fondů budou pověřeny krajské soudy,
podobně jako u veřejných rejstříků právnických a
fyzických osob.
Ustanovení novely týkající se evidence svěřenských
fondů nabývají účinnosti dne 1. 1. 2018. Svěřenské
fondy, které vznikly nebo vzniknou před tímto
dnem, musí být zapsány do evidence svěřenských
fondů nejpozději do 1. 7. 2018, pokud nebude
zápis včas proveden, správa svěřenského fondu
zaniká. ZDE.

*Text vznikl za spolupráce AMSP ČR s CEE Attorneys Tomíček Legal, s.r.o., advokátní kancelář

„RŮZNÉ“
AMSP ČR PŘIVÍTÁ ROČNĚ PŘES PŮL MILIONU ELEKTRONICKÝCH
NÁVŠTĚVNÍKŮ
544 tisíc návštěvníků, z toho 396 tisíc unikátních.
Tolik podnikatelů navštívilo v minulém roce
portály AMSP ČR. Mimo hlavní stránky asociace
se dveře netrhnou u asociačního webu zaměřeného
na EET a u vyhledávače kvalifikovaných
řemeslníků. Kromě několika informačních serverů
připravuje AMSP ČR pro podnikatele rovněž
několik elektronických zpravodajů, zaměřených jak

cíleně (řemeslníci, obchodníci, připravujeme
zpravodaj pro podnikání církve), tak napříč obory
(právní, daňový, dotační a EU zpravodaj).
Oblíbený je i pravidelný makroekonomický
Kompas podnikatele a magazín exportu iTrade
News. To vše doplňujeme několika elektronickými
manuály, v posledním roce s tematikou exportních
rizik a inovací MSP. Více informací ZDE.

KONEC ŠIKANY MALÝCH FIREM OD KORPORACÍ
Totální porážka Hyundai od svých bývalých
dealerů, jejichž právní a procesní postup
koordinovala Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR (AMSP ČR), má v tuzemském
podnikatelském prostředí zcela zásadní význam.

Soudy všech instancí jednoznačně potvrdily, že
velké korporace si nemohou dělat se svými
obchodními partnery co se jim zlíbí a malé firmy
před nimi nemusí stát s čepicí v ruce.
Více informací ZDE.

AMSP ČR ZAHAJUJE HISTORICKY NEJVĚTŠÍ PODPORU PODNIKATELŮ NA
VENKOVĚ
Rok venkova 2017. Tak pojímá AMSP ČR letošní
rok, který je zaměřen na podporu venkovských
obchodů, restaurací, penzionů, farem, řemeslníků,
drobných pěstitelů a lokálních producentů. Za
podpory prezidenta ČR, předsedy vlády,
rozhodujících resortů a více jak třiceti profesních
spolků a organizací spojených s venkovem, chystá
AMSP ČR desítky regionálních aktivit a celou řadu
legislativních opatření. Zvýhodněné úvěry a
záruky, snížení administrativy provozovnám v
obcích, motivační opatření pro zaměstnavatele a

začínající podnikatele nebo zvýšená podpora
rodinných farem. To jsou jen některé návrhy, které
by měly v důsledku snížit vylidňování venkova.
Důležitou
aktivitou
bude
zviditelňování
podnikatelů na venkově a už nyní můžeme
prozradit, že navazujeme na mimořádně úspěšné
Toulky za cechy a řemesly a pro Českou televizi
připravujeme i letos exkluzivní letní seriál Toulky
českým venkovem, kde Iveta Toušlová a Josef
Maršál představí podnikání v malých obcích.
Více informací ZDE.

AMSP ČR ZÍSKÁVÁ MLAĎOCHY K PODNIKÁNÍ
Svou cestou. Tak se jmenuje platforma AMSP ČR,
která od roku 2013 propojuje začínající
podnikatele. Cílem je oživit chuť mladé generace
začít podnikat a nebát se vzít odpovědnost za
vlastní firmu do svých rukou. Za tu dobu se
podařilo vytvořit pod střechou asociace unikátní
sdružení více jak dvou tisíc mladých lidí, kteří se
pravidelně schází, vyměňují si zkušenosti a

.

vzájemně spolu obchodují. Bez funkcionářských
proslovů, bez politiků, vzpomínek na minulost a
bez pracovních výborů. Zato s konkrétními
produkty, mezinárodními vztahy a novými
technologiemi. Nezůstáváme pozadu ani v roce
2017 a chystáme s našimi partnery rekordní výčet
aktivit.
Více informací ZDE.

