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ZPRAVODAJ

DAŇOVÉ NOVINKY
OSUD POSLEDNÍ VLNY EET JE POŘÁD NEJISTÝ

Novela zákona, která zavádí pravidla pro tzv. poslední
vlny elektronické evidence tržeb (jinak také „ EET“), čili
3. a 4. fáze, byla schválena počátkem června
Poslaneckou sněmovnou. Následně však byla novela
Senátem na konci července zamítnuta, a tak se
obloukem znovu dostala do Poslanecké sněmovny, kde
bude opětovně schvalována, pravděpodobně koncem
září.
V případě, že Sněmovna veto Senátu přehlasuje, novela
bude platit v podobě schválené v červnu. Spuštění této
fáze a vstup novely v účinnost by tak proběhlo v řádu
6 měsíců po datu platnosti zákona. V opačném případě
zůstane zákon v nezměněné, tj. současné podobě
a poslední vlna EET zůstane nespuštěna.
Výše zmíněná novela se však netýká pouze EET, ale také
změn v oblasti DPH. Druhá snížená sazba ve výši 10 %
je navrhována například pro oblast některých sociálních
služeb,
stravovacích
služeb,
vodného
a stočného nebo také oprav týkající se obuvi a oděvů.

Tato sazba by byla rovněž sjednocena u knih, e-knih
a audioknih.
ZVÝŠENÍ ÚROKŮ
1. ČERVENCE 2019
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S účinností od 3. května 2019 došlo ke zvýšení
úrokových repo sazeb na základě jednání
Bankovní rady České Národní Banky.
Dvoutýdenní repo sazba byla navýšena na
současná 2 %. V této souvislosti se tedy zvýšila
i výše úroků z prodlení, a to ve všech oblastech,
tedy i v oblasti správy daní.

Ke stanovení výše úroku z prodlení dle daňového řádu
dochází první den kalendářního měsíce pololetí, ve
kterém došlo k prodlení, které je zvýšeno
o 14 procentních bodů oproti výši repo sazby, čili při
začátku prodlení od počátku července 2019 se jedná
o 16 %. Pozdní úhrady daně se tak opět prodražují.

*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
SMLUVNÍ POKUTA A JEJÍ LIMITACE
Smluvní pokuta slouží k ulehčení vymahatelnosti
povinností ze smlouvy a je jedním z nejčastěji
využívaných prostředků. Její výše ale nesmí být
vzhledem k daným okolnostem nepřiměřená.
V takovém případě záleží na tom, zda se jedná o pokutu
za jedno porušení povinnosti či o opakující se smluvní
pokutu (př. procentuální sazba za den prodlení). Pokud
se jedná o jednorázovou pokutu, bude se přiměřenost
její výše posuzovat dle poměru mezi hodnotou
pohledávky a výší smluvní pokuty a u smluvní pokuty
stanovené procentuální sazbou za den prodlení se bude
vycházet z denní sazby místo konečné sumy.

Nejvyšší soud v minulosti judikoval hranici procentuální
sazby 0,5 % z dlužné částky za den prodlení jako
ustálenou hranici, nicméně jako přiměřené později
posoudil i smluvní pokuty nad touto hranicí a jako
nepřiměřené smluvní pokuty pod touto hranicí. Tvrzení,
že přiměřenost a nepřiměřenost smluvní pokuty ve výši
0,5 % denně z dlužné částky je vázána na okolnosti
daného případu potvrzuje i další rozhodnutí Nejvyššího
soudu.
Celý článek naleznete ZDE.

„RŮZNÉ“
DALŠÍ SMĚR RODINNÝCH FIREM UDÁVAJÍ NÁSTUPNÍCI.
NEBO JEJICH PARTNEŘI?
Klíčem pro pracovní vztahy mezi
sourozenci v jedné rodinné firmě
je zdravé rodinné zázemí. Kdo ze
sourozenců převezme žezlo
v rodinné firmě obvykle vyplyne
ze situace a okolností. Kdo firmu povede však nemusí
být vždy zcela jasné a toto rozhodování se může stát
příčinou závažných konfliktů. Jaké jsou zkušenosti

aktuálních nástupců a nástupkyň rodinných firem
vyplynulo z letošního průzkumu agentury IPSOS pro
Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR
(AMSP ČR), který proběhl formou hloubkových
rozhovorů s nástupníky v rodinných firmách.
Více informací naleznete ZDE.

FIRMY CHTĚJÍ INOVOVAT, PODPORU HLEDAJÍ U BANK
Stále více domácích firem klade důraz na vlastní vývoj
a inovace. Inovace a výzkum představují v současnosti
primární cíl investic již pro čtvrtinu firem. Klíčovou roli
přitom hraje dostupnost financování. Většina firem
(82 %) uvádí, že potenciálním finančním partnerem
jsou pro ně banky. Zvýhodněné produkty bank

k financování inovací by rádo využilo 40 % firem.
Vyplývá to průzkumu na téma „Role banky při
implementaci inovací“, kterou pro Asociací malých
a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)
a Českou spořitelnu (ČS) vypracovala agentura IPSOS.
Více informací naleznete ZDE.

,

RODINNÉ FIRMY ZÁŘILY NA ZEMI ŽIVITELCE
28 rodinných firem z tv speciálu
AMSP ČR a České televize
„Toulavá kamera Za rodinným
stříbrem“ zazářilo na agrosalonu
Země živitelka 2019 v pátek
23. srpna 2019 na Výstavišti v Českých Budějovicích.
Dopoledne se sešly v důvěrné atmosféře u kulatého
stolu rodinných firem, kde si předávaly vlastní cenné
zkušenosti s generační výměnou a úskalím, které tento
náročný proces provází. Odpoledne pak před
tisícovkou diváků v Pivovarské zahradě převzaly
Ocenění za mimořádný přínos rodinné firmy v regionu

z rukou člena představenstva AMSP ČR Libora Musila,
vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla
Havlíčka, náměstka ministra zemědělství Pavla
Veselého, ředitele pobočky KB v Č.Budějovicích
Michala Bendíka, obchodního ředitele České televize
Hynka Chudárka a protagonistky tv seriálu Ivety
Toušlové.
Více informací naleznete ZDE.

TOULAVÁ KAMERA – ZA RODINNÝM STŘÍBREM –
JIHOMORAVSKÝ KRAJ + KRAJ VYSOČINA (5. DÍL)
V pátém dílu našeho letního speciálu Iveta Toušlová ve
vinařství Pavla Bindera v Rakvicích zjistila, jak se
vyrábějí BIO moky z hroznů, které získávají medaile po
celém světě. A ve voňavém království Jiřího Pantůčka
v Kuřimi otestovala diamantový krém. Pepa Maršál na
Vysočině zavítal do rodinného zahradnictví

Vejtasových v Jaroměřicích nad Rokytnou, kam si pro
květiny jezdil už Karel Čapek. V Želetavě se pro změnu
vyzkoušel postavit kachlová kamna „na míru“.
Více informací naleznete ZDE.

TOULAVÁ KAMERA – ZA RODINNÝM STŘÍBREM –
PARDUBICKÝ KRAJ + OSTRAVA (6. DÍL)
V šestém dílu letního speciálu Toulavé kamery se
oblíbený tandem Iveta Toušlová a Pepa Maršál vypravil
do Pardubického kraje a do Ostravy. V Třebařově
u Ivany Bakrlíkové Iveta ochutnala medovinu s příchutí
chmele a na statku Uhersko u Nováků upekla štrúdl
z vlastnoručně připraveného tvarohu. Pepa si

v Ostravě vyzkoušel uvařit pivní speciály
v minipivovaru rodiny Petrů a taky si v manufaktuře
manželů Jankovských vyrobil z horkého vosku
barevnou svíčku.
Více informací naleznete ZDE.

TOULAVÁ KAMERA – ZA RODINNÝM STŘÍBREM –
OLOMOUCKÝ KRAJ + JIHOČESKÝ KRAJ (7. DÍL)
Sedmý díl putování Toulavé kamery za rodinnými
firmami byl zahájen na Moravě. U Hoplíčkových
v Zábřehu si Iveta Toušlová zkusila vyrobit vitráže
z barevných skel a společně jsme ochutnali netradiční
speciality loštické tvarůžkové cukrárny rodiny
Poštulkových. Pepa Maršál nás potom zavedl do Stráže

nad Nežárkou, kde manželé Hanzalovi udržují tradici
výroby dřevěných hraček. Poslední naší zastávkou baly
minimlékárna v Mláce.
Více informací naleznete ZDE.

TOULAVÁ KAMERA – ZA RODINNÝM STŘÍBREM –
ÚSTECKÝ KRAJ + ZLÍNSKÝ KRAJ (8. DÍL)
V posledním dílu letního speciálu
Toulavé kamery se tandem
oblíbených moderátorů Iveta
Toušlová a Josef Maršál vypravili
do Ústeckého a Zlínského kraje.
Na severu Čech ochutnala Iveta v libochovickém

řeznictví Sítařových klobásku, kterou sama vyrobila
podle originálního rodinného receptu. Křupavý chleba
si k ní potom upekla v pekařství Ondečkových
v Děčíně.
Celý díl naleznete ZDE.

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

