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ZPRAVODAJ

DAŇOVÉ NOVINKY
FINÁLNÍ SCHVÁLENÍ NOVELY O ZÁKONA ELEKTRONICKÉ
EVIDENCI TRŽEB PRO JEJÍ POSLEDNÍ VLNU
Díky finálnímu schválení ze strany Poslanecké
sněmovny a aktuálnímu vyhlášení ve Sbírce zákonů
nabyde Novela zákona o EET pro poslední tzv. vlnu
(tedy pro všechny okruhy podnikání včetně řemeslných
činností či činností zdravotnických zařízení) účinnosti
od května 2020.

si daný podnikatel na finančním úřadu vyzvedne účtenky
z bloku, které bude vystavovat namísto účtenek v rámci
EET. Po skončení pracovní doby zaeviduje informace
o počtu vydaných a stornovaných účtenek a o výši tržby.
Na konci čtvrtletního období pak bude povinen podat
na finanční úřad tzv. čtvrtletní výkaz.

Snížení sazby DPH

Změny v DPH

Na druhé straně, výhodou novely je snížení sazby DPH
u řady výrobků a služeb, které tito podnikatelé nabízejí.
Součástí novely je totiž i přeřazení některých
zdanitelných plnění do druhé snížené sazby DPH, tj. až
na 10 %, přičemž nejkurióznější a nejdiskutovanější je
nepochybně přeřazení podávání točeného piva ze sazby
daně 21 % do sazby 10 %.

Od října 2019 se taktéž DPH dotknou změny z novely
zákona o DPH schválené v rámci tzv. daňového balíčku.
Týká se to především změn v zaokrouhlování, pro které
platilo přechodné ustanovení do 30. září 2019. Ačkoli se
může zdát tato změna jako nepříliš podstatná, je vhodné
ji věnovat větší pozornost, jelikož tato změna může mít
vliv na správnost vystavení daňových dokladů.

Novinka/zjednodušení v podobě tzv. off-line
režimu

Konkrétně bude mít tato změna vliv na výpočet
DPH způsobem tzv. shora. Touto změnou je tak
upraven nesoulad, který vznikal v původním
způsobu výpočtu při zpětném dopočítání DPH
z celkové ceny.

Off-line režim (neboli zvláštní režim, jak jej nazývá
zákon) mohou využívat drobní podnikatelé, kteří budou
splňovat zákonem určená kritéria. V praxi půjde o to, že

*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
DO ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU SE ZAPRACOVÁVÁ
ÚPRAVA SPOTŘEBITELSKÝCH SMLUV K DIGITÁLNÍMU
OBSAHU A DIGITÁLNÍM SLUŽBÁM

Novela občanského zákoníku (zák. č. č. 89/2012 Sb.)
předložená do připomínkového řízení, má zavést novou
úpravu s účinností nejpozději 1. ledna 2022. Připomínky
k tomuto návrhu zpracovává Legislativní rada MSP.
Návrh zákona má za cíl zapracovat do českého práva
dvě nové směrnice EU z oblasti spotřebitelských smluv,
které byly přijaty v květnu 2019. Konkrétně jde o:
směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/770 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech

smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních
služeb a - směrnici Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2019/771 ze dne 20. května 2019
o některých aspektech smluv o prodeji zboží, o změně
nařízení (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES
a o zrušení směrnice 1999/44/ES.
Celý článek naleznete ZDE.

„RŮZNÉ“
AMSP ČR JE PROTI ZVYŠOVÁNÍ MINIMÁLNÍ MZDY
V ROCE 2020 DLE NÁVRHU ODBORŮ I MPSV
Dle návrhu odborů by se minimální mzda měla v r. 2020
zvýšit o 1650 Kč, podle Ministerstva práce a sociálních
věcí o 1350 Kč. Pro malé a střední podniky je takové
zvýšení naprosto neopodstatněné a odmítají jej. Pro

zvyšování minimální mzdy v České republice neexistuje
ekonomický důvod.
Více informací naleznete ZDE.

NOVÉ VEDENÍ AMSP ČR
Dosavadní místopředseda představenstva pověřený
řízením Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR (AMSP ČR) JUDr. Zdeněk Tomíček

oznámil, že z časových důvodů nebude kandidovat na
pozici předsedy a na tento vrcholný post navrhl
dlouholetého místopředsedu Karla Dobeše.
Více informací naleznete ZDE.

,

POVINNÉ NAVÝŠENÍ DOVOLENÉ NA PĚT TÝDNŮ
ZÁSADNĚ ODMÍTÁME
Pět týdnů dovolené je již dnes poměrně běžným
benefitem, firmy proto rozhodně nepotřebují, aby jim
jej někdo “dal příkazem”. Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) se staví zásadně
proti návrhu povinného navýšení dovolené na pět
týdnů. Pracovní trh a poptávka po zaměstnancích je tím

nejlepším impulsem k poskytování například
prodloužené dovolené. Čím více je flexibilních (trhem
nesených) opatření, tím zdravější a odolnější je
ekonomika, zvláště v dobách hospodářských poklesů.
Více informací naleznete ZDE.
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