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ZPRAVODAJ

DAŇOVÉ NOVINKY
CO KDYŽ NENÍ NA ZAPLACENÍ DLUŽNÉ DANĚ?

Pokud není daň uhrazena včas, tak je tento prohřešek
sankcionován úrokem z prodlení podle daňového řádu,
a to za každý den prodlení počínaje pátým pracovním
dnem následujícím po dni splatnosti až do dne úhrady
včetně.
Pro počítání úroku z prodlení je tudíž rozhodující den,
kdy byla daň připsána na účet finančního úřadu Až tento
den je totiž považován za den úhrady daně. Je-li tedy daň
splatná v pondělí, avšak na účet finančního úřadu je
připsána až následující pondělí, tak bude za poslední den
vyměřen úrok z prodlení, jelikož tento den je pátým
pracovním dnem po dni splatnosti.
Výše úroku z prodlení pak závisí na repo sazbě ČNB,
která je navýšena o 14 % bodů. Tedy za prodlení
spadající do 1. pololetí 2019 činí sazba 15,75 % p.a. a za

prodlení spadající do 2. pololetí 2019 činí sazba
16 % p.a. Při výpočtu úroku z prodlení se za rok
považuje 365 dnů.
Pokud by úrok z prodlení za jedno zdaňovací
období, resp. za kalendářní rok u jednorázově
placených daní nepřesáhl v úhrnu 200 Kč, tak se
nepředepíše.

Jinou možností, jak snížit zátěž na straně daňového
subjektu v případě tíživé situace, která neumožnuje
včasnou úhradu daně, lze také požádat o tzv. posečkání
daně. V Takovém případě si sice také uplatní úrok
závislý na repo sazbě ČNB, avšak zvýšen o pouhých
7 % bodů.

*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
AMSP ČR MÁ VÝZNAMNOU LEGISLATIVNÍ RADU

Legislativní rada MSP se
skládá z řady odborníků
z různých profesních
oblastí, většinou jde o předsedy zájmových a profesních
asociací. Vzhledem k tomu, že AMSP ČR je již více jak

malých a středních podniků (např. zakotvení statusu
rodinné firmy), a v širším kontextu spolupracovat
v rámci legislativního procesu již na úrovni EU. Na
činnosti LR MSP a vytváření koncepčních materiálů se
externě podílí špičkové advokátní kanceláře. Tato

rok oficiálním připomínkovým místem v rámci
legislativního procesu, je jedním z hlavních úkolů
LR MSP profesionálně připomínkovat legislativní
návrhy a chránit tak zájmy malých a středních podniků.
LR MSP si rovněž klade za cíl sama iniciovat nezbytné
či vhodné legislativní změny s ohledem na potřeby

profesní partnerství se nadále rozšiřují. Podnikatelé tak
mají možnost sledovat všechny připomínky AMSP ČR
ke všem materiálům na hlavním webu asociace zde:
http://amsp.cz/legislativa/

AKTUALIZOVANÁ KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY
AMSP ČR se v rámci připomínkového řízení k nové
legislativě vyjádřila rovněž k tomuto dokumentu.
Předkládaný materiál je aktualizovanou verzí Koncepce
rodinné politiky (dále jen „Koncepce“), která byla
schválena vládou dne 18. září 2017 společně se Zprávou
o rodině. Důvodem aktualizace je nutnost promítnout
do tohoto strategického dokumentu aktuální
programové prohlášení vlády. Potřeba aktualizovat
Koncepci vyplynula rovněž během přípravy Zprávy o
plnění Koncepce rodinné politiky za rok 2017, která byla
vzata vládou na vědomí dne 15. srpna 2018. V
neposlední řadě je aktualizace příležitostí k revizi

uvedených statistických dat a informací. Hlavní rozdíl
v této aktualizované Koncepci je důraz na priority české
rodinné politiky. Dlouhodobě Česká republika dle
mezinárodních srovnání ale i výzkumů veřejného
mínění zaostává v kapacitách péče o děti mladší tří let,
v nabídce částečných úvazků ale i služeb primární
prevence pro rodiny. Cílem aktualizované Koncepce je
tento deficit dorovnat.
Navrhované znění naleznete ZDE.
Seznam připomínkovaných návrhů naleznete ZDE

„RŮZNÉ“
ČERSTVĚ VYUČENÉ ŘEMESLNÍKY VERBUJÍ JAKO BÍLÉ
KONĚ, MŮŽE JE TO STÁT MILIONY
Na čerstvě vyučené řemeslníky
bez hlubších odborných, ale
i životních zkušeností cílí
letáková náborová akce, která se
před prázdninami zaměřila
na odborná učiliště. Mladé lidi
se snaží nalákat, aby se stali odpovědnými zástupci až

čtyř firem a získali tak příjem bez práce. Důrazně je před
tím varují řemeslné cechy a společenstva zapojené do
nedotačního projektu „Fandíme řemeslu“ Asociace
malých a středních podniků a živnostníků ČR
(AMSP ČR).
Více informací naleznete ZDE.

TOULAVÁ KAMERA ZA RODINNÝM STŘÍBREM – 1. DÍL,
PRAHA A KARLOVARSKÝ KRAJ
V prvním díle našeho letního
speciálu zavítal oblíbený tandem
moderátorů Iveta Toušlová
a Josef Maršál do krajů
Libereckého a Plzeňského.
V železnobrodském ateliéru u Olivových si Iveta

zkoušela vyrobit originální skleněné šperky a v pražírně
rodiny Pejškových v Křižanech u Liberce ochutnala
oblíbený nápoj, bez kterého si nedovedeme představit
návštěvu u přátel ani pracovní jednání.
Více informací naleznete ZDE.

TOULAVÁ KAMERA ZA RODINNÝM STŘÍBREM – 2. DÍL
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ A BRNO
Ve druhém dílu našeho letního
speciálu Iveta Toušlová a Pepa
Maršál
vyrazili
do
krajů
Středočeského
a Moravskoslezského. Iveta se
v Neveklově ve firmě manželů Richtrových dozvěděla,

co je nejtěžšího na výrobě porcelánových zásuvek
a vypínačů a jeden takový si sama zkusila vytvořit
a ozdobit.
Více informací vč. fotogalerie naleznete ZDE.

TOULAVÁ KAMERA ZA RODINNÝM STŘÍBREM – 3. DÍL,
PRAHA A KARLOVARSKÝ KRAJ
Oblíbený letní speciál Toulavé
kamery pokračoval třetím dílem,
na Letné objevila Iveta Toušlová
grafické
studio
manželů
Kulišťákových,
kde
si
vyzkoušela takzvanou koptskou vazbu. Kdysi se tímto
způsobem sešívaly i pergamenové manuskripty. Poté

následovala zastávka v čokoládovně rodiny Hurtových.
Vlastní tabulku oblíbené pochoutky z kakaových bobů
si hezky od začátku připravila i Iveta. Pepa Maršál
tentokrát vyrazil do Karlovarského kraje.
Více informací naleznete ZDE.

TOULAVÁ KAMERA ZA RODINNÝM STŘÍBREM – 4. DÍL
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ A BRNO

Čtvrtý díl letního speciálu
Toulavé kamery nás zavedl do
východních
Čech
a
do
jihomoravské metropole. První
zastávkou Ivety Toušlové se staly
Smiřice a tamní umělecká sklárna Baborákových, kteří
v ní vyrábějí designové předměty z fúzovaného skla.
Dále následovala zastávka v Hořicích, kde rodina

Kubištových už 30 let peče křehké stočené oplatky,
plněné krémem a máčené v čokoládě. Tajemství výroby
této proslavené dobroty se v kraji dědí z pokolení na
pokolení dvě století. Pepa Maršál pro změnu jel do
Brna, kde navštívil ateliér rodiny Hlušičkových.
Více informací vč. fotogalerie naleznete ZDE.

AMSP ČR VARUJE PŘED RUŠENÍM POVINNÉ MATURITY
Z MATEMATIKY A CIZÍCH JAZYKŮ
Snaha skupiny opozičních poslanců o zrušení povinné
maturity z matematiky a cizích jazyků je nebezpečnou
manipulací s veřejným míněním i studenty samotnými.
Neustálé změny v legislativě obecně přinášejí jen větší

chaos a destabilitu, varuje Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).
Více informací naleznete ZDE.

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

