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DAŇOVÉ NOVINKY
PRODLOUŽENÍ KOMPENZAČNÍHO BONUSU
NOVELA DAŇOVÝCH ODPISŮ

nehmotného majetku a tím i jeho odpisování
a zavedení možnosti uplatnění mimořádných odpisů.
Je třeba upozornit, že všechny tyto změny platí se
zpětnou účinností, což může v praxi vyvolávat řadu
nejasností. K některým z nich se vyjadřovala Finanční
správa na svých stránkách.

PRODLOUŽENÍ KOMPENZAČNÍHO
BONUSU
Vláda začátkem května 2021 rozhodla o prodloužení
kompenzačního bonusu o další bonusové období,
kterým je právě květen 2021 – dojde tak k prodloužení
bonusového období o dalších 31 dní, celkem lze zatím
žádat o podporu až za 120 dní. Nadále tedy platí, že
zasažení OSVČ a společníci malých s.r.o. mohou žádat

Zvýšení limitů pořizovací ceny znamená pro
daňové subjekty zejména to, že movité věci
nepřekračující limit 80.000, - Kč pořízené od
1. 1. 2021 nelze daňově odpisovat. Stejný limit
platí i pro technické zhodnocení, které
pokud nepřekročí hranici 80.000, - Kč lze
uznat jako daňový náklad. Uvedené lze
uplatnit již pro majetek uvedený do užívání
od 1. 1. 2020.

o podporu až 1 000 Kč na den, pracovníci na dohodu
mohou žádat až do výše 500 Kč na den. Podmínky pro
získání kompenzačního bonusu zůstávají zachovány.
Zdroj:
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskovezpravy/2021/vlada-schvalila-prodlouzenikompenzacnih-41798

Finanční správa se zabývala dotazem, zda může
daňový subjekt využít zvýšený limit pouze u jednoho
individuálně určeného majetku nebo nikoliv. V tomto
případě dovodila, že zpětnou účinnost limitů lze využít
i pro konkrétní individuálně určený majetek a nemusí
tak být využit u všech položek majetku s pořizovací
cenou do 80.000, - Kč.

NOVELA DAŇOVÝCH ODPISŮ
Daňový balíček 2021 účinný od začátku letošního roku
přinesl výrazné změny v daňových odpisech, které jsou
pro daňové subjekty zajímavou možností daňové
optimalizace. Mezi jedny z nejvýraznějších úprav patří
zvýšení limitů pořizovací ceny pro hmotný majetek
a technické zhodnocení, úplné zrušení kategorie
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Nehmotný majetek a jeho daňové odpisování již zákon

Co

neupravuje a možná je tak pouze daňová uznatelnost
účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku

u poplatníků, kteří již řádné daňové přiznání za část
období podali, lze podle závěrů finanční správy

ve smyslu § 24, odst. 1, písm. v) zákona o daních
z příjmů. Uvedené se nepoužije pro nehmotný majetek

uplatnit mimořádné odpisy formou dodatečného
daňového přiznání, tedy stejně jako tomu bylo
v případě mimořádných odpisů v roce 2009.

pořízený před 1. 1. 2021, u majetku pořízeného
od 1. 1. 2020 je však možnost volby. Spolu

se

týče

uplatnění

mimořádných

odpisů

Závěrem je třeba zmínit, že finanční správa obecně

s nehmotným majetkem je samozřejmě zrušena
i možnost jeho technického zhodnocení, které bylo
před 1. 1. 2021 limitováno částkou 40.000, - Kč.

potvrdila možnost kombinovat aplikace zákona před
novelou a po ní – to znamená že lze využít například
mimořádných odpisů a zároveň původního limitu
pořizovací ceny pro hmotný majetek.

Finanční správa se zabývala dotazem na technické
zhodnocením nehmotného majetku, u něhož bylo
odpisování zahájeno podle předchozího znění zákona.
Potvrdila, že se technické zhodnocení dříve
zařazeného majetku bude odpisovat stejně jako
doposud, i pokud bude technické zhodnocení
dokončeno až po účinnosti novely, tedy bude platit
hranice 40.000, - Kč a povinnost rovnoměrně
odepisovat nehmotný majetek po minimální dobu.

Zdroje:
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/danz-prijmu/dotazy-a-odpovedi/dan-z-prijmupravnickych-osob/vybrane-dotazy-k-novele-zakonao-dp-609-2020-11226
https://www.behounek.eu/l/odpisovany-majetek/
https://danovky.cz/cs/financni-sprava-odpovida-naotazky-spojene-s-novelou-danovych-odpisu

Mimořádné odpisy se použijí pro hmotný majetek
pořízení od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, který je zařazen
v odpisové skupině 1 nebo 2. Tyto odpisy se týkají
výhradně nového majetku, takže je může uplatnit
pouze prvý odpisovatel.
Jak uvedla finanční správa, pokud je nový hmotný
majetek pořízen v roce 2020, může u něj poplatník
uplatnit mimořádné odpisy nezávislé na tom, zda
zvýšenou hranici 80.000, - Kč pro hmotný majetek
použije již u majetku pořízeného od 1. 1. 2020 nebo
1. 1. 2021.

*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“
HISTORICKY PRVNÍ VÍTĚZOVÉ NÁRODNÍ CENY ČR
ZA KVALITU V RODINNÉM PODNIKÁNÍ VYHLÁŠENI!

Tisková zpráva ze dne 19. května 2021. Asociace
malých a středních podniků a živnostníků ČR
(AMSP ČR) se již 10 let věnuje tématu rodinného
podnikání a sdružuje stovky rodinných firem
a živností. Ve spolupráci s MPO a Radou kvality ČR,
která je poradním iniciačním a koordinačním orgánem
vlády, se podařilo i přes aktuální situaci způsobenou
pandemií COVID 19 vyhlásit zcela nové ocenění
v podobě Národní ceny ČR za kvalitu v rodinném
podnikání a dnes hrdě představuje její vítěze.

Posláním Národní ceny České republiky za kvalitu
v rodinném podnikání, kterou koordinuje Ministerstvo
průmyslu a obchodu a AMSP ČR, je zviditelnit
úspěšnost českých rodinných podniků a ocenit kvalitu
v oblasti manažerských, ekonomicko-finančních
a administrativně-psychologicko-právních aktivit
prostřednictvím zpětné vazby, kterou rodinným
podnikům poskytne hodnocení nezávislou porotou
složenou ze zástupců AMSP ČR a její univerzitní
platformy pro family business.
Více informací naleznete ZDE.

Fotografie:
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ROZVOLNĚNÍ PLATNÉ OD 3. KVĚTNA 2021

DALŠÍ SETKÁNÍ NÁSTUPNÍKŮ RODINNÝCH FIREM SE BLÍŽÍ!
RODINNÝCH FIREM SE BLÍŽÍ!
Zveme Vaše nástupníky na druhé letošní setkání
"Finanční rovnováha mezi příslušníky rodinných
DALŠÍ
SETKÁNÍ
NÁSTUPNÍKŮ
nástupníků rodinných firem, které se uskuteční dne
firem". Setkání bude moderovat doc. Ing. Naděžda
17. 6. 2021 od 17:00 do 20:00 hodin online
Petrů,
Ph.D.,
vedoucí
Katedry
ekonomie
RODINNÝCH
FIREM
SE
BLÍŽÍ!
na platformě ZOOM. Tématem setkání bude
a managementu na VŠFS.

DALŠÍ SETKÁNÍ NÁSTUPNÍKŮ
RODINNÝCH FIREM SE BLÍŽÍ!DALŠÍ SETKÁNÍ NÁSTUPNÍKŮ
Více informací naleznete ZDE.

RODINNÝCH FIREM SE BLÍŽÍ!
DALŠÍ SETKÁNÍ NÁSTUPNÍKŮ
RODINNÝCH FIREM SE

Vstup pouze pro nástupníky
rodinných firem.
BLÍŽÍ!

DALŠÍ SETKÁNÍ NÁSTUPNÍKŮ
RODINNÝCH FIREM SE BLÍŽÍ!
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JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK SOUTĚŽE
EQUA BANK RODINNÁ FIRMA ROKU BYL ODSTARTOVÁN!

Dne 1. 6. 2021 byl oficiálně
odstartován jubilejní 10. ročník
soutěže
EQUA
BANK
RODINNÁ FIRMA ROKU
(EBRFR 2021) a tímto si Vás
a Vaše rodinné firmy dovolujeme srdečně pozvat
k zapojení do nového ročníku tradiční soutěže
věnované
českým
rodinným
firmám.
Soutěž Equa 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. Cílem ocenění Equa
bank Rodinná firma roku je ocenit, podpořit
a motivovat firmy v rodinném podnikání.
Více informací naleznete ZDE.

www.rodinnafirmaroku.cz
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2. ROČNÍK NÁRODNÍ CENY ČR
ZA KVALITU V RODINNÉM PODNIKÁNÍ

Proces programu Národní ceny České republiky
za kvalitu v rodinném podnikání:

Od zakládání rodinných podniků v ČR uplynulo více
jak 30 let. Jejich vznik spojil tři systematicky odlišné
světy – svět emocí se světem racionality a se světem
financí. Jejich nosným specifikem je interakce rodiny
a podnikání, interakce mezi racionálním a na výkon
zaměřeným světem businessu a emocionálními
rodinnými vazbami a vztahy. Rodinné podnikání
propojuje rodinné příslušníky jako členy rodiny a ty
samé rodinné příslušníky jako spolupracovníky
a zaměstnance podniku. K základním principům jejich
úspěchu
lze
řadit
moudrost
předávanou
z generace na generaci, hrdost, důvěru, flexibilitu,
stabilní podnikovou kulturu, rychlost rozhodování,
loajalitu, poctivost, etiku, odpovědnost vůči dalším
generacím, schopnost motivovat lidi ve svém okolí,
podporovat rozvoj regionu apod. Rodinné farmy
přispívají k prevenci vylidňování venkova. Tyto
charakteristické rysy se postupně stávají významným
generátorem hodnot, emocionálního či sociálního,
tedy neekonomického bohatství rodinného podnikání.
V
rodinném
podniku
přetrvává
respekt
a pokora k tomu, čeho zakladatel dosáhl. Tradice
a rodinné know-how je zárukou spolehlivosti.

Přihláška – Rodinný podnik zašle vyplněnou
a podepsanou přihlášku do 15. srpna 2021
elektronicky v PDF na e-mailovou adresu
sekretariatRKCR@mpo.cz, následně bude
vyrozuměn o tom, že je evidován a zařazen mezi
uchazeče v programu Národní ceny České
republiky za kvalitu v rodinném podnikání.
Součástí
vyrozumění
bude
odkaz
na elektronický formulář (popř. tzv.
Podkladová zpráva/dotazník – prázdný
formulář pro hodnocení), do kterého uchazeč
doplní informace pro externí hodnocení.
Uzávěrka
Podkladových
zpráv/dotazníku
je 15. srpna 2021.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE
STATUT KE STAŽENÍ ZDE
Více

Posláním Národní ceny České republiky
za kvalitu v rodinném podnikání je zviditelnit
úspěšnost českých rodinných podniků. Ocenit
kvalitu v oblasti manažerských, ekonomickofinančních a administrativně-psychologicko-právních
aktivit prostřednictvím zpětné vazby, kterou rodinným
podnikům poskytne hodnocení nezávislou porotou.
Rodinné podniky tak získají objektivní pohled
na úroveň kvality svého podnikání a zejména ty
oceněné se stanou dobrým příkladem pro ostatní
podnikatelské subjekty.
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informací

naleznete

ZDE.

ROZVOLNĚNÍ OD 8. ČERVNA 2021

Bez roušek v zaměstnání

Sjednocení testování

Nebude povinné nosit roušku v zaměstnání, pokud
lidé mají své místo v kanceláři. „Pokud je člověk na
jednom pracovním místě a jsou tam pouze
spolupracovníci,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch. Změna se ovšem netýká společných prostor,
jako jsou šatny či jídelny, a opět neplatí v epidemicky
horším Zlínském, Jihočeském a Libereckém kraji.

K prokázání bezinfekčnosti budou od úterý všude
platit všechny druhy testů na koronavirus včetně
samotestů nebo čestné prohlášení, uvedl Vojtěch.
Ve všech oblastech se podle něj pravidla sjednocují,
tedy i pro kulturní akce.
Více informací naleznete ZDE.

SCHOPNOST RYCHLE REAGOVAT NA ZMĚNY
A CHUŤ INVESTOVAT JE VÝSADOU RODINNÝCH FIREM

agentury IPSOS pro Asociaci malých a středních
podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), který proběhl
formou mixu telefonického a e‑mailového dotazování
200 rodinných firem napříč obory a regiony ČR.
Zveřejněním průzkumu tak startuje jubilejní 10. ročník
soutěže o nejlepší rodinné firmy „Equa bank Rodinná
firma roku“, který organizuje AMSP ČR s cílem
ocenění a zviditelnění malých a středních rodinných
firem.

Tisková zpráva ze dne 27. května 2021. Rodinné firmy
se ukázaly již druhým rokem jako opravdový tahoun
při zvládání koronavirové krize. Přestože některé
z nich musely v důsledku koronavirové krize odložit
nebo zrušit část plánovaných investic, naprostá většina
rodinných firem plánuje investovat do rozvoje firmy
v následujících třech letech. Krize rovněž upevnila
rodinné vztahy. Tyto klíčové výstupy vyplývají
z hlavních zjištění letošního jarního průzkumu

Více informací vč. tiskové zprávy a průzkumu
naleznete ZDE.
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#24 PODCAST AMSP ČR K PROJEKTU FANDÍME ŘEMESLU:
“PEKAŘI – RODINNÉ PODNIKÁNÍ A ŘEMESLO”

představenstva Svazu pekařů a cukrářů v ČR.
Za pozvání do Videožurnálu Svazu pekařů a cukrářů
v České republice děkuje generální ředitelka AMSP ČR
Eva Svobodová.

Dovolujeme si Vás informovat o natočení
čtyřiadvacátého podcastu naší asociace, a to na téma
“Pekaři – rodinné podnikání a řemeslo”, který byl
nahrán v rámci našeho projektu Fandíme řemeslu.
Moderátorem podcastu je Miroslav Kubín, člen

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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