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DAŇOVÉ NOVINKY
ZNIČENÍ ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ,
JAK DOCÍLIT PROMINUTÍ ÚROKU Z PRODLENÍ

ZNIČENÍ ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ

nebo poškození účetních záznamů zároveň pro tyto
účely podkladem. Zákon však neukládá konkrétní
postup obnovy, neboť každá taková situace je
z povahy věci individuální (rozsah škod, objem
účetních záznamů, jejich forma atd.).

Finanční správa vydala informaci, jak má účetní
jednotka (případné též poplatník – fyzická osoba,
která není účetní jednotkou) postupovat v případě
zničení nebo poškození účetních záznamů.
Jednou ze zákonných povinností účetní jednotky je
zajistit ochranu účetních záznamů před jejich
poškozením a zničením.

Co se týče negativních důsledků pro účetní jednotku
(např. udělení pokuty), tak v případě zničení
či poškození účetních záznamů v důsledku
nepředvídatelné události (např. živelné pohroma),
kterou účetní jednotka nemohla objektivně ovlivnit,
nelze takové sankce samozřejmě ukládat automaticky
bez dalšího prověření.

Pokud ke zničení dojde, je účetní jednotka povinna
oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu
místně příslušnému správci daně a v oznámení uvést
důvody, pro které nebylo možné tomuto zničení či
poškození předejít. I v případě takového oznámení
mohou být správcem daně použity pomůcky při
stanovení daňové povinnosti, přičemž míra jejich
použití bude záviset na rozsahu neprůkazných
účetních záznamů. I v těchto situacích platí základní
pravidlo, kdy důkazní břemeno ohledně tvrzených
daňových skutečnosti (např. v podaném daňovém
přiznání) leží na daňovém subjektu. Po podání
oznámení správce daně ověří skutečnosti
a rozhodující příčiny (například místním šetřením).

Finanční správa v neposlední řade avizovala, že při
odkazováni se na zničení nebo poškození účetních
záznamů živelní pohromou až v okamžiku zahájení
kontrolních postupů bude bráno na zřetel pouze
v odůvodněných případech. Naše doporučení tak je,
aby firmy či jednotlivci, kteří přišli v důsledku živelní
pohromy o účetnictví, oznámení této skutečnosti
správci daně neodkládali.
Informace naleznete zde:
https://www.apogeo.cz/apogeo-flash/vite-co-delatpri-poskozeni-ucetnich-zaznamu-v-dusledku-zivelnepohromy-4627/

Dalším krokem účetní jednotky je provedení
opatření k obnovení průkaznosti účetnictví
– v prvé řadě provedením inventarizace majetku
a závazků, která bude v závislosti na rozsahu zničení
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JAK DOCÍLIT PROMINUTÍ
ÚROKU Z PRODLENÍ

Příkladem nemožnosti prominutí příslušenství může
být např. status nespolehlivého plátce, porušení svých
povinností v rámci daňového řízení nebo pravomocné
uznání ze spáchání daňového trestného činu. Zde

Úrok z prodlení je jedna ze sankcí dle zákona č.
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „daňový řád“), která se uplatňuje,
pokud daň není uhrazena včas. Od roku 2021 se
uplatňuje od čtvrtého kalendářního dne, tzn. že první
tři dny po splatnosti daně nejsou trestány úrokem
z prodlení. Výše úroku z prodlení je nyní 8 % + repo
sazba ČNB, vzhledem k aktuálnímu zvyšování repo
sazby ČNB může být výše úroku v druhé polovině
roku 2021 dosti proměnlivá. Výše úroku z prodlení je
sjednocena jak pro správce daně, tak pro daňové

nutno podotknout, že Generální finanční ředitelství
(dále jen „GFŘ“) v pokynu D–47 uvádí, že posuzování
ukázněnosti daňového subjektu se týká v případě
právnických osob všech statutárních orgánů
a u fyzické osoby všech právnických osob, ve kterých
fyzická osoba byla v uplynutých 3 letech statutárním
orgánem.
Správce daně při posuzování žádosti zkoumá tři
kritéria: 1) ospravedlnitelný důvod prodlení, 2)
ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu
a 3) četnost porušování jeho daňových povinností.

subjekty. Úrok z prodlení se počítá ze splatné daně,
jeho snížení lze docílit překontrolováním výpočtu
správce daně, který nemusí být správně stanoven, a to
hlavně v měsících, kdy dochází ke změnám repo sazby
nebo žádostí o prominutí příslušenství daně.

Přičemž úrok lze prominout do výše 100 %
Pro posouzení kritéria č. 1 používá správce daně
procentuální základ pro výpočet konkrétní promíjené
částky, ten se pohybuje v rozmezí 20–100 %.
Relevantním důvodem dle pokynu D-47 je např.
uhrazení dlužné daně pod jiným variabilním
symbolem, postižení živelnou pohromou nebo, že
zdravotní stav daňového subjektu zabránil plnit
daňové povinnosti. Správce daně může jako
ospravedlnitelný důvod shledat i okolnost, která není
taxativně uvedena v pokynu.

Daňový subjekt je oprávněn požádat správce daně o
prominutí příslušenství daně dle § 259 daňového řádu,
přičemž podmínkou pro podání žádosti je, aby daňový
subjekt uhradil před podáním žádosti splatnou daň, na
základě které úrok vznikl.

Pokud se žádost vztahuje na úrok vyšší než
3 000 Kč, podléhá tato žádost správnímu
poplatku ve výši 1 000 Kč. O prominutí lze
žádat i v případě, že již byly úroky uhrazeny.

Ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu
zakládají tvrdost uplatněného úroku. Při posuzování se
zohledňuje, zda by neprodlená úhrada znamenala pro
daňový subjekt vážnou finanční újmu, nebo by
v případě právnické osoby mohla vést k zániku jeho

Při posuzování žádostí o prominutí příslušenství daně
správce daně zohledňuje tzv. daňovou ukázněnost
daňového subjektu, kdy se posuzuje, zda daňový
subjekt v posledních třech letech závažným způsobem

podnikání. Pokud by takové důvody existovaly, došlo
by ke zvýšení procentuálního ohodnocení zjištěného
dle bodu č. 1.

neporušil daňové nebo účetní předpisy.
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Četnost porušování daňových povinností je posledním
krokem, který správce daně používá při posouzení

kdy v posledních dvou letech byla daňovému subjektu
alespoň dvakrát pravomocně uložena pokuta
za opožděné tvrzení daně, bude procentuální výše
prominutého úroku stanovená správcem daně
v souvislosti s posouzením prvního a druhého kritéria,
ponížena o 50 %.

žádosti. Pokud si daňový subjekt plní své daňové
povinnosti řádně, může tato skutečnost výrazně
přispět vyhovění žádosti a maximalizovat procentuální
výši prominutého úroku z prodlení. V opačném
případě, tedy např.

*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.

„RŮZNÉ“
USKUTEČNILO SE SETKÁNÍ RODINNÝCH FIREM
S MÍSTOPŘEDSEDOU VLÁDY, MINISTREM PRŮMYSLU A OBCHODU
A MINISTREM DOPRAVY KARLEM HAVLÍČKEM
Setkání
rodinných
firem
s místopředsedou vlády, ministrem
průmyslu a obchodu a ministrem
dopravy Karlem Havlíčkem se
zúčastnilo 60 zástupců z 30 českých
rodinných firem. Setkání se konalo dne 24. 8. 2021
v unikátních prostorách Lichtenštejnského paláce
a navázalo na setkání rodinných firem, které se konalo
prakticky přesně před rokem, dne 26. 8. 2020.
Více informací vč. fotografií naleznete ZDE.
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TOULKY ČESKEM BUDOUCNOSTI
7. DÍL: NANOTECHNOLOGIE, NANOPRŮMYSL
A 8. DÍL: LETECKÝ PRŮMYSL
LETNÍ TV SPECIÁL AMSP ČR A ČESKÉ TELEVIZE DORAZIL DO CÍLE!

7. DÍL: NANOTECHNOLOGIE,
NANOPRŮMYSL
Sedmý díl letního speciálu Toulavé kamery Vás zavede
do oboru pracujícího s rozměry v řádech nanometrů,
což je pro představu zhruba tisícina tloušťky vlasu.
I v nanotechnologiích totiž patří Česká republika
k nejlepším. Iveta s Josefem vám například ukáží
unikátní tiskárnu, která dokáže vytvořit 3D nanomodel
slavného indického paláce Tádž Mahal. Prozradí Vám
také, že v budoucnu budou léky přímo na konkrétní
místa v lidském těle nejspíš rozvážet roboti o velikosti
tisíciny špičky jehly. A představí Vám muže, který bývá
označován za otce nanovláken. Oldřich Jirsák totiž
vynalezl stroj, který je umožnil vyrábět ve velkém.

VIDEO NALEZNETE ZDE

Seznam firem: IQ Structures,
Ikona Oldřich Jirsák

8. DÍL: LETECKÝ PRŮMYSL
Poslední díl tradičního letního speciálu Toulavé
kamery Vás zavede až do nebes, a to doslova. Náš
letecký průmysl má totiž dlouhou historii a velké
mezinárodní renomé. Iveta s Josefem Vám například
připomenou, že už před první světovou válkou bylo
jen na území Čech a Moravy zaznamenáno kolem
devadesáti pokusů o konstrukci strojů těžších než
vzduch. Představí Vám unikátní cvičný proudový
letoun i způsob výuky na něm. A zavedou vás také do
firmy, kde se zrodil bezpilotní stroj, který je držitelem
světového rekordu ve vytrvalostním létání.

VIDEO NALEZNETE ZDE

Seznam firem: Aero Vodochody, Primoco,
Ikona Metoděj Vlach

VŠECHNY NATOČENÉ DÍLY NALEZNETE ZDE
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RYCHLOST NADE VŠE! NEUSTÁLE ZLEPŠUJEME NAŠE SLUŽBY

Dovolujeme si Vás informovat
o vylepšení našich webových stránek.
Na konci srpna jsme spustili na naší
webové stránce nový nástroj Chatbot,
který naleznete v pravé dolní části webové stránky
(symbol chatbotu vlevo a na obrázku níže). Díky
tomuto nástroji bude pro návštěvníka webových
stránek daleko rychlejší vyhledávání informací.
Chatbot = chatovací robot
Jedná se o nástroj pro automatizovanou komunikaci,
který ve virtuálním prostředí pokládá otázky
a odpovídá na ně. Komunikuje tak automaticky
s návštěvníkem webové stránky.
Chatbot je rozdělen do několika sekcí dle zaměření
(obrázek vpravo).
Chatbot bohužel není dokonalý a nezná odpovědi na
všechny otázky. Pokud je Vaše otázka specifická a náš
Chatbot Vám ji nezvládne zodpovědět, POŠLE VÁŠ
DOTAZ
DO
SEKRETARIÁTU
A
MY
ODPOVÍME.

Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu, díky které
bychom mohli chatbot ještě vylepšit.

Nebo nás můžete kontaktovat přímo na e-mailu:
amsp@amsp.cz nebo tel. čísle: 733 722 512.
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ČESKO-SLOVENSKÝ DEN RODINNÉHO PODNIKÁNÍ

Česko-slovenský den rodinného
podnikání ve dne zveřejněný
dne 21. 9. 2021 bude rozdělen
do 2 konferencí: Mezinárodní
vědecká konference a Československá konference pro rodinné
podniky. Obě konference budou probíhat online
a obě budou dostupné veřejnosti.

Konkrétní seznam témat,
v rámci konference řešit:
•
•
•
•
•
•

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE
•
•
•
•

Bude
se
vysílat
živě
od
8:00
h
do 12:00 h na platformě Microsoft TEAMS.
Konferenci bude moderovat paní docentka
Naděžda Petrů z VŠFS
Konference se zúčastní přes 30 zástupců českých
a slovenských univerzit
Téma konference: Rodinné podnikání – specifika,
přínosy, výzvy

které

se budou

Charakteristiky a atributy
Strategie a řízení rodinných podniků
Obchodní výsledky a růst
Dynamika a mezilidské vztahy
Posloupnost a nástupnictví
Vlastnictví, uplatnění moci a správa majetku

Cíl konference:
Výměna informací, zkušeností a prezentace výsledků
výzkumů v oblasti rodinného podnikání.
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ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE
PRO RODINNÉ PODNIKY
•

Premiéra záznamu předtočené konference se bude
vysílat od 12:00 na YouTube kanálu AMSP ČR, kde
zůstane následně trvale ke zhlédnutí.

•

Během premiéry se bude možné přes chat ptát na
cokoliv ke konferenci, zástupci AMSP ČR budou po
celou dobu připraveni odpovídat.

•

Konferencí bude provázet Eva Svobodová, členka
představenstva a generální ředitelka AMSP ČR.

•
•
•

Téma konference:
Kvalita rodinného podnikání jako jeho nefinanční
hodnota.
Harmonogram konference:
•
•
•
•

Mezinárodní projekt SUFABU: Příběhy
evropských rodinných firem, které prošly
mezigenerační obměnou.
Stav v ukotvení Definice rodinného podnikaní
a rodinné firmy v legislativě SR.
Předávání nástupnictví v českých rodinných
firmách v praxi.
Problémy
nástupnictví
a
vzdělávání
u konkrétních rodinných podniků na Slovensku.
Vzdělávání rodinných firem v ČR a na Slovensku
Shrnutí konference a představení závěrečné
deklarace.

Cíl konference:

Úvod, 2021 – 20 let AMSP ČR a 10 let péče
o rodinné podnikání.
SAMP a rodinné podnikání na Slovensku.
Zhodnocení podpory rodinného podnikání
v České republice a na Slovensku.
Diskuze zástupců malých a středních podniků
a živnostníků v ČR a SR na téma rodinného
podnikání.

Společná deklarace na podporu rodinného podnikání
v ČR a SR.
Akce se koná za podpory Rady kvality České
republiky.
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SETKÁNÍ PODNIKATELEK NA ZÁMKU BERCHTOLD

Rádi bychom Vás jménem Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR pozvali na nadcházející
Setkání podnikatelek na zámku Berchtold.

KDY: středa 15. 9. 2021 od 14:00 do 18:30 hodin
KDE: zámek Berchtold

Program:
14:00 h - Zahájení
14:15 h - Příběh podnikatelky I.
14:45 h - Životní filosofie podle Tomáše Bati
16:15 h - Občerstvení
16:45 h - Příběh podnikatelky II.
17:15 h - Žena a zdraví
18:30 h - Závěr

Vstupné na akci (ceny jsou bez DPH):

REGISTRACE ZDE

Pro členy AMSP ČR: 1 250 Kč
Pro nečleny: 2 000 Kč

8
AOP ZPRAVODAJ

MÁTE POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLASIT SE DO 10. ROČNÍKU SOUTĚŽE
EQUA BANK RODINNÁ FIRMA ROKU

Dovolujeme si Vám připomenout
poslední
možnost
zapojení
do 10. ročníku soutěže EQUA

Shlédněte videopříběh vítěze soutěže Equa
bank Rodinná firma roku 2019 v kategorii Střední
firma, kterým se stala společnost Alika, a.s. Video
naleznete ZDE.

BANK RODINNÁ FIRMA
ROKU
(EBRFR 2021)

Registrace se uzavírá 10. 9. 2021.

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.

I Vaše rodinná firma se může stát letošním
vítězem soutěže.

Více informací naleznete ZDE.

Firmu můžete nominovat pouze do 10. září 2021.
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SAVE THE DATE - DEN PODNIKATELŮ ČR
Den podnikatelů ČR se blíží, rezervujte si svůj čas
v kalendáři dne 25. listopadu 2021 od 17 h. Pokud
nám to epidemiologická situace dovolí, sejdeme se
všichni v hotelu Ambassador Zlatá Husa.
Záznam z galavečera z roku 2019 naleznete ZDE.
Záznam z galaodpoledne Dne podnikatelů ČR
2020 naleznete ZDE.

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

10
AOP ZPRAVODAJ

