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ZPRAVODAJ
DAŇOVÉ NOVINKY
ZVLÁŠTNÍ REŽIM EET
Jak jsme již několikrát zmiňovali, 1. května 2020 bude
zahájena 3. a 4. vlna elektronické evidence tržeb neboli
EET, která se dotkne především drobných podnikatelů,
jelikož se bude týkat především řemesel
a osobních služeb, jako jsou např. kadeřnické
či masérské služby. Za účelem zmírnění
administrativních dopadů EET právě na drobné
živnostníky, zavádí zákon rovněž tzv. zvláštní režim
EET.
Tento režim je pro poplatníky zjednodušením, jelikož
při jeho poplatník nemusí disponovat pokladním
zařízením, tiskárnou ani stálým připojením k internetu.
Evidenční povinnost v tomto případě není plněna
elektronicky, jako je tomu v běžném nebo
zjednodušeném režimu, ale v „papírové“ formě
za pomoci papírových účtenek vydávaných
podnikatelům na finančním úřadu.
Zvláštní režim EET lze využívat pouze a výlučně na
základě povolení finančního úřadu, o které bude možno
požádat od 1. února 2020. Žádosti podané před tímto
datem bude věcně a místně příslušný finanční úřad řešit
také až po tomto datu. Na vydání rozhodnutí bude pak
mít 30 dnů od podání žádosti. Dnem následujícím po
převzetí bloku účtenek se rozhodnutí stává účinným,

maximálně ale 15. dnem, kdy bylo poplatníkovi
rozhodnutí oznámeno.
Do 20 dnů od konce kalendářního čtvrtletí pak musí
poplatník podat správci daně oznámení o tržbách.

Povolení budou vydávána pouze podnikatelům,
kteří splňují následující kritéria:
• nejsou plátci DPH v České republice;
• mají nejvýše 2 zaměstnance;
• výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje
za 4 bezprostředně předcházející kalendářní
čtvrtletí 600 000 Kč v hotovosti a předpokládaná
výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně
následujících kalendářních měsících nepřesahuje
600 000 Kč.
Podstatné je, že tento tzv. off-line režim bude umožněn
téměř výhradně fyzickým osobám. Právnické osoby ho
budou moci využít pouze tehdy, pokud jsou
poskytovateli zdravotních služeb hrazených z veřejného
zdravotního pojištění a zároveň přijímají úhrady od
zdravotní pojišťovny na základě poskytnutí těchto
služeb.
Pro dotazy k EET provozuje již od r. 2015 AMSP ČR
bezplatný informační portál www.eltrzby.cz, kde je
možné zaslat i konkrétní dotaz.

*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
eNESCHOPENKA – ZÁKLADNÍ INFO PRO OSVČ

Od 1. 1. 2020 se zásadním způsobem změní
vystavování tzv. neschopenek na straně lékaře
a zpracování podkladů pro OSSZ k výplatě dávky.
OSVČ již o nemocenské nežádá, ale po ukončení
dočasné pracovní neschopnosti (III. díl uvedeného
tiskopisu, který lékař odesílá také elektronicky)
musí sama ohlásit OSSZ den, kdy začala opětovně
vykonávat samostatnou výdělečnou činnost (do
31. 12. 2019 se toto oznámení provádělo
prostřednictvím papírové „neschopenky“). Oznámení
OSVČ učiní prostřednictvím formuláře „Hlášení
zaměstnavatele/osoby dobrovolně nemocensky

pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti“,
který lze nalézt na ePortálu ČSSZ, případně jej lze získat
na OSSZ. Bez doložení tohoto hlášení nelze vyplatit
poslední dávku nemocenského! Podání lze
uskutečnit osobně, elektronicky nebo poštou,
kdy předmětné tiskopisy budou k dispozici po
zavedení eNeschopenky, tj. od 1. 1. 2020.

Více informací naleznete ZDE.
Zdroj: AMSP ČR

„RŮZNÉ“
CO ODHALIL ROK DIGITÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 2019?
Největší
projekt
AMSP ČR tohoto roku se
chýlí ke konci, a tak je čas bilancovat.
Velký zájem firem i podnikatelů o toto téma potvrzuje,
že jsme se vydali správným směrem. V rámci šesti
nezávislých průzkumů agentury IPSOS pro AMSP ČR

se však objevila v plné nahotě skutečnost, že představy
o tom, co je digitalizace, se velice různí a pojmy se mísí
s dojmy.
Více informací naleznete ZDE.

BROŽURA MPO K PODPOŘE MSP 2020
Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo informační
brožuru, která obsahuje ucelený přehled poskytovatelů
a programů podpory pro malé a střední podniky.

Podnikatelé tak budou mít souhrnné informace
o dostupných možnostech podpory.
Více informací naleznete ZDE.

VLÁDA UŠTĚDŘILA PODNIKATELŮM FACKU
Po letošním zrušení karenční doby vláda opět
podnikatelům naložila další zátěž. Vládou schválená
částka růstu minimální mzdy o 1. 250,- Kč (na 14. 600,Kč) firmy velmi nepříjemně zaskočila. Neblíží se ani
náznakem návrhům zaměstnavatelů, kteří tvoří
hodnotu a reálně živí náš stát. Nejde totiž o samotnou
minimální mzdu, ale zejména o to, že od minimální
mzdy se odvíjí silné zvyšování tzv. zaručených mezd,

a také tarifních platů ve státní správě. A tak zatímco
firmy se v ekonomickém poklesu chovají racionálně,
nerozhazují a v krizi mzdy snižují podle skutečného
stavu ekonomiky, stát na tržní situaci reaguje jen zřídka
a zásadně drží nastavené platy.
Více informací naleznete ZDE.

HORENTNÍ SUMY ZA ZELENINU JDOU DO ZAHRANIČÍ.
NAVÍC ZA ZELENINU BEZ SKUTEČNÉ GARANCE
KVALITY A NEZÁVADNOSTI
Jíme málo zeleniny, přestože je zdravá. Alespoň
ta tuzemská. Desetinásobné překročení maximálních
legálních limitů zbytků pesticidů (Maximum Residue
Levels – MRL) u papriky z Maďarska, nebo dokonce
čtyřicetinásobné u pekingského zelí z Polska – to jsou
jen nejkřiklavější případy, které v posledních letech
odhalily kontroly Státní zemědělské a potravinářské

inspekce (SZPI). Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR (AMSP ČR), která v rámci projektu
„Fandíme řemeslu“ sdružuje mimo jiné i Zelinářskou
unii Čech a Moravy upozorňuje na tyto alarmující čísla.
Více informací naleznete ZDE.

FIRMA 4.0 – REALITA NEBO SEN?
80 % podnikatelských subjektů má o pojmu digitální
firma alespoň nějakou představu, nejčastěji si pod tímto
pojmem vybaví něco spojené s výpočetní technikou
a digitalizací dokumentů. Oblast IT je dlouhodobě
doménou mužů, o čemž svědčí i výsledek, že u 81 %
malých a středních podniků (MSP) nepracuje mezi IT
zaměstnanci ani jedna žena. Dle OECD je tak Česká

republika na předposledním místě v tomto ukazateli,
poslední je Maďarsko. Výsledky průzkumu agentury
IPSOS pro AMSP ČR byly zveřejněny v návaznosti na
téma Firma 4.0 v předvečer konference Firma 4.0, která
se uskutečnila dne 22. listopadu 2019 v Praze v novém
sídle ČSOB.
Více informací naleznete ZDE.

ÚPLATEK JIŽ NENÍ NEZBYTNOU PODMÍNKOU ZÍSKÁNÍ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, ALE KORUPCE JE V ČR STÁLE
POVAŽOVÁNA ZA VELKÝ PROBLÉM
Korupce představuje 30 let po sametové revoluci pro
české podnikatele a manažery stále velký problém.
Podle pětiny respondentů aktuálního průzkumu
společnosti Ernst & Young (EY) a Asociace malých
a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) mezi
600 podnikateli a manažery v České republice, se

protikorupční úsilí vlády za posledních 5 let dokonce
snížilo. 35 % českých podnikatelů a manažerů uvedlo,
že bez úplatku není možné získat veřejnou zakázku.
Více informací naleznete ZDE.

EXPANZE RODINNÝCH FIREM
Základ obslužnosti regionů, nositelé
tradic
a
vyhledávaní
zaměstnavatelé. Právě to jsou
rodinné firmy. Nejen Ministerstvo
průmyslu a obchodu (MPO) si to
uvědomuje, proto ve spolupráci s partnery připravilo
jejich komplexní podporu. Kromě zvýšení

informovanosti, vzdělávání, organizace akcí apod.
budou nyní moct rodinné firmy využít nové speciální
finanční nástroje z dílny Českomoravské záruční
a rozvojové banky (ČMZRB).
Více informací naleznete ZDE.
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