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/7/ ČERVENEC 2021 

  
Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů (AČN) ze dne 18.6.2021. Nespravedlnost 
při výběru DPH přetrvává!  
AČN velmi vítá rozhodnutí Krajského soudu v Brně ve věci úroků za zadržený přeplatek 
DPH. Stát musí podle soudu podnikatelům platit úroky za zadrženou DPH ve výši obvyklé 
jako krátkodobý bankovní úvěr. Podnikatelé jsou dlouhodobými poskytovateli bezplatného 
úvěru státu. Oproti tomu, v případě zpoždění jakéhokoliv daňového nedoplatku jsou 
nesmírně tvrdě sankcionováni. Pokud se podnikatel zpozdí s odvodem DPH je mu vyměřena 
sankce 14% roční sazba. Nicméně za zadržený přeplatek DPH finanční úřad proplácel 
pouhá 2% roční sazby… AČN dlouhodobě poukazuje na potřebu odvádět DPH pouze ze 
zaplacených faktur. 
 
AČN navrhovala okamžité zavedení odvodu DPH pouze ze zaplacených faktur jako opatření 
na podporu ekonomiky již na začátku koronavirové pandemie. Bohužel tento návrh nebyl 
vyslyšen, ačkoliv ve stejném duchu žádala i Hospodářská komora. Výmluvy státních 
úředníků se vztahují k fungování jednotného trhu EU. Není to však zcela pravda. Pokud by 
byla k takovému kroku vůle, jistě by se cesta našla… 
 
Pokud dnes podnikatel vystaví fakturu a odběratel mu ji nezaplatí, dotyčný podnikatel 
nejenom že přijde o celou fakturovanou částku, ale je povinen odvést DPH státu. O to 
bolestnější je dodání výrobků nebo služeb podnikatelskému subjektu, který se ocitne v 
insolvenci nebo zkrachuje. Zejména menší firmy na tuto praxi mohou doplatit. Často je pro 
podnikatele velmi složité problematický subjekt dopředu odhalit. Někdy se jedná o obchodní 
partnery, kteří spolupracují mnoho let. V případě problému se ocitají v nezáviděníhodné 
situaci i další firmy z celého dodavatelského řetězce. Trpí pak jejich zaměstnanci, rodiny i 
děti…  
 
Informaci o rozhodnutí Krajského soudu v Brně ve věci vyplácení neférového úroku přinesly 
Hospodářské noviny 18.6.: „Za nepřiměřeně nízké označil Krajský soud v Brně úroky, které 
Finanční správa vyplácí podnikatelům při vracení zadržovaných peněz. Na nepoměr 
poukázal soud na příkladu firmy, které berní úřad dva roky zadržoval 2,3 mil. Kč. Následně jí 
na úrocích vyplatil 44 tis. Kč, tedy 2 % zadržované sumy. Podle soudu je tento úrok v 
rozporu se směrnicí EU o DPH“. 
 
Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů (AČN) ze dne 28.6.2021. Ovlivní minimální 
mzda konkurenceschopnost nábytkářů?  
Každá mzdová úprava ovlivňuje konkurenceschopnost v podnikání. Diskuse tzv. tripartity a 
forma výstupů, jak informují média a politici ovšem zamlčuje podstatný fakt! Nejde o několik 
desítek tisíc lidí s nejnižšími mzdami. Tam rozhodně konkurenceschopnost ohrožená není! S 
každým zvýšením minimální mzdy ovšem musí podnikatelé přidat všem svým 
zaměstnancům. Proč? Na vině je český právní unikát, který v jiných zemích neznají. Jedná 
se o institut tzv. „zaručené mzdy“. AČN vyzývá všechny politiky napříč politickým spektrem – 
„zrušme zaručenou mzdu“! S potenciálním příchodem nové evropské legislativy o Evropské 
minimální mzdě dostanou české firmy do nevýhodné situace!  
 
 
Je zřejmé, že každý člověk na světě má své hranice, které vymezují, co si může nebo 
nemůže koupit.  Cena je vždy důležitá. A je to právě cena, která vymezuje, kterou službu 
nebo výrobek si můžeme nebo nemůžeme dopřát. Hranice má každý z nás postavené různě. 
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A stejné je to s cenou práce. Pro podnikatele je extrémně složité v případě změny minimální 
mzdy reagovat. Musí veškeré mzdové náklady promítnout do cen konečné služby nebo 
výrobku. A to nárust mezd všech zaměstnanců, protože s úpravou minimální mzdy se 
zároveň díky institutu zaručené mzdy mění i mzda všech zaměstnanců. Každý rozumný 
podnikatel si hledí svých zaměstnanců. Má zájem si je udržet. O ty nejlepší musí bojovat, a 
to zejména mzdou. Jinak mu hrozí, že zaměstnanci odejdou ke konkurenci! V České 
republice je extrémně nešťastné pravidlo, které žene růst platů všech zaměstnanců a tím 
zvedá inflaci. Vytváří nejisté podnikatelské prostředí. Podnikatel s dlouhodobě 
nasmlouvanou zakázkou si nemůže být jist, zda zásahem politiků zvenčí na zakázce 
neprodělá…  
 
AČN nevidí největší problém v minimální mzdě, ale v systému zaručené mzdy. Tento český 
unikát výrazně zdražuje cenu práce v České republice a může řadu firem dostat mimo 
konkurenceschopnou hladinu. Je na podnikatelích, aby odměňovali své zaměstnance podle 
ekonomických výsledků jejich práce i podle ekonomických výsledků celé firmy. Je na 
odborech, aby se za své členy postavili. Jakýkoliv zásah do firemních rozpočtů zvenčí, tedy 
politickým rozhodnutím není pro ekonomiku prospěšné. 
 
2.6. AČN obdržela odpověď z MPO ohledně kurzarbeitu. 
Náměstkyně ministra Silvana Jirotková byla pověřena odpovědí, kterou AČN směřovala na 
ministra průmyslu. Náš požadavek byl: Kurzarbeit přesně podle německého vzoru, bez 
jakýchkoliv dalších českých cest. Požadavek byl odmítnut s vysvětlením, že je prodloužen 
program Antivirus a režim Antivirus Plus. 
 
16.6. schůze KLDS 
Zasedání zahájil prezident konfederace Ing. František Dejnožka, přivítal zástupce členů 
KLDS ČR a generálního ředitele státního podniku Lesy České republiky Ing. Josefa Vojáčka. 
Současně představil nového prezidenta ČAPLH Ing. Petra Vondráčka, který převzal vedení 
jednání. Na základě změny ve vedení ČAPLH proběhlo jmenování nového prezidenta KLDS 
ČR na období od okamžiku jmenování do 31.12.2021. Prezidentem KLDS ČR byl na 
uvedené období jednomyslně jmenován prezident České asociace podnikatelů v lesním 
hospodářství Ing. Petr Vondráček. Vzhledem k omezenému časovému prostoru GŘ LČR Ing. 
Josefa Vojáčka byl po zahájení předsunut bod Témata jednání LČR, s. p., a KLDS ČR. 
Tomáš Lukeš zmínil téma FSC. Pan generální ředitel odpověděl, že přetrvávají dva 
problematické důvody, proč LČR o FSC nemají zájem. To sice použití chemie a vztah 
necertifikovaného lesa a certifikovaného lesa ve vlastnictví LČR. 
 
23.6. TZ HK poslána členům AČN. 
Problémy se sháněním zaměstnanců hlásí 96 % českých firem. Podnikatele děsí také rychlý 
růst minimální mzdy nebo povinný 5. týden dovolené 
Praha, 23. června 2021 – Na 96 % zaměstnavatelů v ČR má zkušenost se situací, kdy 
dlouhodobě nemohou najít vhodné zaměstnance, zatímco o práci ve firmě se zajímají lidé s 
kvalifikací, o kterou zrovna firma zájem nemá. Na základě šetření mezi 615 zaměstnavateli 
všech velikostí a oborů to uvedla Hospodářská komora během šesté předvolební debaty, 
tentokrát věnované problémům pracovního trhu. 7 podnikatelů z 10 je i proto přesvědčených, 
že se česká ekonomika neobejde bez pracovníků ze zahraničí. 
Za základ budoucího zlepšení personální situace tuzemských firem považuje Hospodářská 
komora zefektivnění vzdělávacího systému a užší spolupráci škol se zaměstnavateli. „To je 
nicméně běh na dlouhou trať a firmy potřebují pomoc rychle. Řešením je proto efektivní 
nábor pracovníků ze třetích zemí, který Komora dlouhodobě pro firmy zabezpečuje v rámci 
Programu kvalifikovaný zaměstnanec. A zájem o pracovníky ze zahraničí je veliký. Jen v 
květnu jsme vyřídili žádosti o 2 235 zaměstnanců ze třetích zemí,“ vysvětluje prezident 
Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. 
Tuzemští podnikatelé nicméně podle Hospodářské komory potřebují také zvyšovat svoji 
konkurenceschopnost a přidanou hodnotou. Kromě méně kvalifikovaných zaměstnanců ze 
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třetích zemí je proto nezbytné zaměřit se na vysoce odborné profese. „Tento problém 
zaznamenáváme zejména u IT firem nebo vývojářských podniků, kterým nepružnost 
pracovního práva neumožňuje rychle získávat kvalifikované zahraniční odborníky – hlavně 
kvůli byrokracii a nepružné legislativě,“ upozorňuje Dlouhý s tím, že jedině liberální a 
administrativně jednoduše nastavený vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem umožní 
podnikatelům rychleji získat potřebné personální kapacity a lákat špičkové odborníky zpoza 
hranic. 
Celkem 29 % firem je pro maximální otevření pracovního trhu pro cizince, přičemž mezi 
velkými podniky je takových dokonce třetina. „Ani pandemie personální problémy firem 
nesnížila. Zájem firem jasně ilustruje, že se bez zahraničních zaměstnanců obejít nelze,“ 
upozorňuje viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.  
 
Problém je i karenční doba a minimální mzda 
Z komorového šetření mj. vyplynulo, že firmy požadují i výrazné změny pracovního práva. 
Nejčastěji volají po znovuzavedení prvních 3 dnů nemoci bez náhrady mzdy. Tzv. karenční 
doba byla i přes odpor zástupců zaměstnavatelů zrušena v červenci 2019. „Zaměstnavatelé 
vnímají růst mzdových nákladů především v důsledku zvýšení náhrad za pracovní 
neschopnost, ale i v souvislosti s nutností najímat další pracovní sílu. Když k tomu přidáme 
populistické návrhy na růst minimální mzdy a na ní navázaných zaručených mezd, máme tu 
koktejl, který může být nad možnosti zejména menších firem. Mzdy v České republice 
nesrovnáme s Německem jednoduše tím, že se to nařídí podle přání levicových stran nebo 
odborů. Skutečným řešením je zvyšování produktivity práce,“ říká Dlouhý. 
S minimální mzdou se totiž zvedají i zaručené mzdy, které se vyplácejí v osmi stupních podle 
odbornosti, odpovědnosti a složitosti práce. Pohybují se od minimální mzdy do jejího 
dvojnásobku, podle nejnovějšího návrhu ministerstva práce by se tedy vyplácely od 18 000 
do 36 000 Kč. „Už mzdové náklady pracovníka s minimálním výdělkem by se po 
navrhovaném navýšení minimální mzdy příští rok zvedly o 44 957 korun, což může hlavně 
pro nejmenší zaměstnavatele znamenat výrazný nárůst nákladů a v konečném důsledku i 
propouštění,“ varuje Dlouhý. 
Komora během debaty politický stranám sdělila, aby po volbách plošně nezaváděly pět týdnů 
dovolené, i když je již v současnosti čerpá většina zaměstnanců. Delší dovolená je 
benefitem, který přispívá k soutěži na trhu práce. Povinných 5 týdnů může vyvolat dominový 
efekt a řada zaměstnavatelů bude tlačena k šesti nebo i sedmi týdnům. Mnozí drobní 
zaměstnavatelé přitom reálně nemají ani zdroje k pátému týdnu volna. 
„Zaměstnavatele výrazně tíží i sociální a zdravotní odvody, které jsou v ČR jedny z vůbec 
nejvyšších v celém vyspělém světe. Jejich snížení požaduje 61 % firem. U mikro a malých 
firmem do 50 zaměstnanců, které jsou pilířem českého hospodářství, se tato potřeba ozývá 
vůbec nejintenzivněji,“ uzavírá Tomáš Prouza. 
Do šesté ze série předvolebních debat Hospodářské komory, jejichž mediálním partnerem 
jsou Hospodářské noviny, pozvání přijali Josef Bernard za koalici Pirátů a STAN, Jan Bauer 
z koalice SPOLU, Stanislav Grospič za KSČM, Michal Pícl z ČSSD, Marek Novák za hnutí 
ANO a Lucie Šafránková reprezentující SPD. Jako experti na téma pracovního trhu vystoupili 
Tomáš Prouza, viceprezident Hospodářské komory a prezident Svazu obchodu a cestovního 
ruchu, Markéta Schormová, předsedkyně Sekce zaměstnanosti a práce HK ČR, a Robert 
Kuchar, generální ředitel společnosti MD logistika. 
 
V E-letteru O NÁBYTKU s jistotou za červen 2021 bylo zveřejněno: 
TON V PORTUGALSKU – CASA UM! 
LD SEATING – TRENDY NOVINKA „BLOCK“ 
SOLÁRNÍ ENERGIE POŽENE STROJE V TOVÁRNĚ NA SNY! 
NADOP - NOVÝ OTISK JIŽ STÁVAJÍCÍM HODNOTÁM 
ARBYD CZ MÁ NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY 
TIP NA ZÁVĚR: ANTALIS MOŽNOST PRO INTERIÉRY 
E-letter je na www.nabytek-jistota.cz  
 

http://www.nabytek-jistota.cz/
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https://drevmag.com/cs/casopis-drevarsky-magazin/ 
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky. Neváhejte nás kontaktovat. 
 
Asociace českých nábytkářů                                                                     e-mail: acn@czechfurniture.com 
Kostelecká 879/59                                                                                                      tel. +420 777 294 404 
196 00 Praha 9                                                      http://www.czechfurniture.com , www.nabytek-jistota.cz  

http://www.czechfurniture.com/
http://www.nabytek-jistota.cz/

