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Pro většinu podnikatelů je konec kalendářního roku, tak i začátek roku nového, spjat zejména  

s daňovou povinností, kromě toho je třeba za celý uplynulý kalendářní rok zvládnout souhrnné přehledy 

pro Českou správu sociálního zabezpečení, pro zdravotní pojišťovny a samozřejmě doplatit odvody. 

Kromě finanční zátěže tyto úkony znamenají také zátěž administrativní, a právě konec tohoto období 

je ideální se rozhodnout, jestli tuto administrativní zátěž nadále zvládat v rámci společnosti nebo  

ji přesunout do rukou profesionální účetní společnosti. 

Uplynutí kalendářního roku je také důvodem k oslavám, neboť část dokumentů již není třeba archivovat 

a mohou směřovat do odpadních košů nebo do skartovacích zařízení. Důkladným dohledem nad 

skartačními lhůtami se samotnému podnikateli mohou snížit náklady, neboť již nebude třeba pronajímat 

velké místnosti s názvem „archiv“, ale bude postačovat již jen několik skříní. 

Pokud mluvíme o konci kalendářního roku, tak je nutné zaměřit se na další konce, a to zejména  

v oblasti různých licencí nebo povolení. Je zaplacen antivirový program, zaplaceny webové stránky  

a e-maily na další období? Není třeba poslat služební auto na STK? 

Zkontrolovat všechna pojištění, pokud je zrovna výročí smlouvy a v případě auta nezapomenout  

na povinné ručení. Proškolit řidiče, zaměstnance na PO nebo BOZP se hodí také spojit s koncem roku. 

Vlastníte ochranné známky, užitné vzory nebo patenty? Nebude vám u těchto průmyslových práv 

expirovat ochrana? 

Konec a začátek roku je neodmyslitelně spjat s vyhodnocováním uplynulého a plánováním nadcházející 

roku. Splnili jste všechny plány, které jste si vytyčili? Výborně, pak v následujícím roce je třeba cíle 

zvýšit. 

V lednu je také čas přijít s novinkami a zákazníky oslovit se zlepšením, vyšší efektivitou nebo nižší 

cenou. Naplánujte si s obchodními partnery setkání, které narozdíl od vánočních bude věcné a posune 

vaše podnikání dál. 

 

S Asociací za novým právem… bezpečně a pohodlně 
Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 
Právní zpravodaj je rozesílán pravidelně v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 
 

Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz. 
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