
 

S Asociací za novým právem… 
bezpečně a pohodlně 

Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.  
Pro velký zájem budeme průběžně realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo  

v regionech. O přesných termínech a tématech budete včas informováni. 

Právní zpravodaj je rozesílán v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 
Kontakt pro Vaše dotazy:  

amsp@amsp.cz 

Legislativní rada MSP byla založena 13. 12. 2018. 
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Zajímají Vás 

KONKRÉTNÍ ZMĚNY PRO PODNIKATELE? 

AMSP ČR uplatnila zásadní připomínky k návrhu zákona, 
kterým se mění daňový řád a související zákony 
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Připomínky zpracovala Legislativní rada MSP ve spolupráci s dalšími subjekty (SPČR, KDP, KCÚ), níže uvádíme ve 

stručnosti alespoň čtyři komentované navržené změny zákona: 

1. Prodloužení lhůty pro vrácení nadměrného odpočtu z 30 na 45 dní. 

Navrhované prodloužení lhůty o 15 dní však lze akceptovat pouze u oné „zálohy“, tedy navrácení nesporné části 

odvedené DPH podnikatelem. Naprosto odmítáme plošné prodloužení navracení DPH podnikatelům na 45 dnů. 

Jinými slovy, drtivé většině bezúhonných podnikatelů se tímto o 50 % prodlužuje čas na vratku daně, na niž mají 

nárok. Požadavek AMSP ČR: Zachování lhůty pro vrácení nadměrného odpočtu v délce 30 dní. Považujeme ji  

v rámci zvyšování efektivity prostřednictvím elektronizace za zcela dostatečnou.  

2.  Zrušení tolerance prodlení platby daně a tolerance pozdního podání daňového tvrzení.  

Návrh ruší zákonnou možnost prodloužit si lhůtu pro podání tvrzení. Jedná se řádově o dny, které však nepočítají  

s tím, že zejména v malých a středních firmách velmi často neexistuje okamžitá zastupitelnost, tj. odpovědná osoba 

může čerpat dovolenou na zotavenou, nebo mohou nastat problémy technického rázu, rovněž banka nepracuje non-

stop. Tento stav je však vyžadován po daňových poplatnících, což nelze přijmout. Požadavek AMSP ČR: Zachovat 

bezsankční toleranční období.  

3. Novelizace navrhuje snížení reparačních úroků na úroveň standardního úroku z prodlení uplatňovaného  

v soukromoprávní oblasti (pokles o 6 procentních bodů) – opatření platí nejen pro daňové subjekty, ale také 

pro úroky hrazené správcem daně.  

Snížení kompenzací za chyby státu nelze přijmout. Změna mechanismů nesmí být v případě kompenzací  

v neprospěch podnikatelů. Dále jde o nové vymezení vztahu úroků hrazených správcem daně k obecné náhradě škody 

způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem orgánu veřejné moci, tedy zavedení 

principu, aby náhrada formou úroku pokryla obvyklou „cenu peněz“ bez ohledu na výši skutečné škody s tím, že je-li 

škoda vyšší, je možné se jí ve zbytku domáhat podle obecného režimu náhrady škody způsobené nezákonným 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Požadavek AMSP ČR: Kompenzace, které musí stát vyplácet při 

vlastním pochybení, se určitě nesmí snižovat. Zákon by měl být přívětivý především vůči podnikatelům a nemůžeme 

souhlasit s „narovnáním“ sankcí, které musí za své chyby platit stát. Tato oblast nemá vliv na daňovou disciplínu 

firem, napravuje pouze chyby, kterých by se stát neměl dopouštět. Správu daní vnímáme jako servis pro podnikatele  

a ulehčení pro stát může pocházet pouze např. z digitalizace (např. menší chybovost díky digitalizaci, což způsobí 

nižší celkovou vyplacenou sumu sankcí od státu). 

4. Zamezení paralelních elektronických nástrojů – tj. doručování do DIS (datové informační schránky)  

a datové schránky  

Požadujeme Zachovat prioritu datových schránek, tj upravit navrhované znění tak, že i v případě, že daňový subjekt 

požádá o doručování do DIS:  

-  doručování do datové schránky dle § 42 d.ř. bude mít i nadále prioritu  

-  budou platit pravidla doručování v případě zastoupení dle § 41 d.ř. 

SPECIÁL  
aktuality z LR MSP 

mailto:amsp@amsp.cz

