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ZPRAVODAJ
DAŇOVÉ NOVINKY

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB A ZMĚNA SAZBY DPH OD
PROSINCE 2016
Elektronická evidence tržeb (EET) se letos stává
realitou i v České republice (zákon o evidenci tržeb
ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
BUDE SPUŠTĚNA K 1. 12. 2016, KE
STEJNÉMU DATU SE BUDE TAKÉ
SNIŽOVAT
DPH
V OBLASTI
STRAVOVACÍCH SLUŽEB NA 15%
č. 112/2016 Sb.). Protože se však podařilo prosadit
mimo jiné postupné zavádění této nové povinnosti,
nejprve (od 1. 12. 2016) se dotkne sektoru
UBYTOVÁNÍ,
STRAVOVÁNÍ
a
POHOSTINSTVÍ. To v praxi znamená, že
podnikatel musí online evidovat tržby, a zákazník
obdrží od obchodníka účtenku s unikátním kódem
finanční správy. Odklad nyní dostal stánkový
prodej občerstvení, který neposkytuje hostům
zázemí. Jinými slovy nemá např. stoly či židle, kde by
host mohl nakoupené občerstvení zkonzumovat.
Toto rozhodnutí ministerstva financí sice vyvolalo
mezi experty rozpaky, ale je platné. V této vazbě
zároveň nabyl platnosti doprovodný zákon č.

113/2016 Sb., kterým se mimo jiné zavádí snížení
sazby DPH v oblastní stravovacích služeb
z 21 % na 15 %, s výjimkou alkoholických nápojů.
S tříměsíčním odstupem (tedy od 1. 3. 2017) začne
evidovat též sektor MALOOBCHOD A
VELKOOBCHOD.
Jako drobnou úlevu nejmenším podnikatelům zákon
finálně potvrzuje SLEVU NA DANI pro fyzické
osoby ve výši 5.000 Kč na nákup zařízení k evidenci
tržeb (tablet, malou pokladnu, tiskárnu, apod.)
Pro každého bez rozdílu pak platí nutnost
AUTENTIZACE (tj. registrace k EET). Ta je
možná již od září a je vhodné ji nenechávat na
poslední chvíli.
Obecně je nutné připravit se na evidenci tržeb
v dostatečném předstihu. Pro tento účel AMSP ČR
zřídila nepolitický a nekomerční INFORMAČNÍ
PORTÁL www.eltrzby.cz, kde najdete aktuální
zprávy k EET, a zájemcům posílá tyto aktuality
přímo do jejich emailové schránky, pokud si to
přejí. Portál je též největší poradnou k elektronické
evidenci tržeb, přičemž veškeré dotazy
zodpovídáme zdarma do 48 hodin.

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 260.000 podnikatelských subjektů. Má důležité postavení v
rámci evropských struktur. Asociace byla založena v roce 2001.

PRÁVNÍ NOVINKY

NOVÝ ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
V souladu s celoevropským trendem posilování
práv spotřebitelů byl v srpnu přijat nový zákon o
spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb., který
nabude účinnosti 1. 12. 2016. Zákon upravuje
poskytování úvěrů spotřebitelům, oproti současné
úpravě pak i úvěrů poskytovaných spotřebitelům
na bydlení. Zákon podstatným způsobem zvyšuje
nároky kladené na poskytovatele spotřebitelských
úvěrů, mj. co se týče jejich odborné způsobilosti,

důvěryhodnosti či kapitálového zázemí. Mění se
rovněž
celý
systém
zprostředkování
spotřebitelských úvěrů. Za zprostředkovatele do
značné míry ponesou odpovědnost poskytovatelé
spotřebitelských úvěrů. Nad celým odvětvím bude
vykonávat dohled Česká národní banka, u níž
budou muset být poskytovatelé i zprostředkovatelé
spotřebitelských úvěrů registrováni. Více informací
ZDE.

„RŮZNÉ“

HYPOTÉKY NIKDY NEBYLY LEVNĚJŠÍ
V srpnu padl rekord, průměrná sazba hypotečního
úvěru klesla již na 1,84 %. Míra nezaměstnanosti se
stále drží na nízké úrovni a průměrná hodnota
nominální mzdy vyplácená v podnikatelské sféře by
tak měla ve třetím čtvrtletí letošního roku
dosáhnout hodnoty 27 352 Kč, po 5,1 %
meziročním růstu. Exportéry potěšila zpráva
guvernéra ČNB, že existuje scénář odložení konce

intervenčního režimu až do druhé poloviny
příštího roku. Bank of America navíc odhadla, že
ČNB ukončí režim kurzového závazku až ve třetím
čtvrtletí roku 2017, na základě čehož by koruna
mohla posílit o dvě procenta. Více v aktuálním
Kompasu podnikatele, který připravuje Roklen a
AMSP ČR. Více informací najdete v aktuálním
Kompasu podnikatele ZDE.

ZÁKAZNÍCI ZVYŠUJÍ NÁROKY NA ŘEMESLNÍKY
Zákazníci mají s vyučenými řemeslníky dobrou
zkušenost, jsou ale stále náročnější a začínají od
nich vyžadovat propojení s novými technologiemi,
např. na bázi chytré domácnosti. Řemeslníci sází
na doporučení více než na prezentaci na webu, vadí
jim ale nekalá konkurence nekvalifikovaných
dodavatelů a podporují mistrovskou zkoušku. I
když je poptávka po řemeslnících velká, mladí lidé

se na učňovské obory nehrnou, chybí jim pozitivní
motivace a vyhledávají pohodlnější profese.
Studenti odborných škol si stěžují, jak probíhá na
učilištích výuka praxe. Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) představuje
ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu
(MPO) výroční průzkum o vnímání řemesla ve
společnosti. Více informací ZDE.

ŽENY VÁLCUJÍ MUŽE V POČTU NOVĚ ZALOŽENÝCH ŽIVNOSTÍ
Rostoucí trend počtu žen podnikatelek dále
pokračuje a již dvanáctinásobně převyšuje počet
podnikatelských subjektů, nově založených muži.
Největší bariéru při zahájení podnikání vidí ženy v
nedostatku financí, nepřehledné byrokracii, ale i v
obavě o zabezpečení rodiny. I přesto jsou tři
čtvrtiny podnikatelek spokojeny se svojí pracovní
volbou, zatímco běžně zaměstnané ženy pouze z

jedné třetiny. Trendem začíná být dosažení
nezávislosti. Vyplývá to z výsledků průzkumu a
analýzy Asociace malých a středních podniků a
živnostníků ČR (AMSP ČR), společnosti ŽENY
s.r.o. a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).
Více informací a výsledky průzkumu naleznete
ZDE.

AMSP ČR A MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ: ZAHAJUJEME OFENZIVU
NA PODPORU PODNIKATELŮ V MALÝCH OBCÍCH
Vylidňování malých obcí je vážný problém a
nechceme-li, aby se z nich staly skanzeny, je
nezbytné udržet jejich základní obslužnost. Ta je
do značené míry činěna drobnými podnikateli,
kteří v obcích provozují koloniál, hospodu,
řemeslo, farmu nebo třeba malý penzion. Proto
AMSP ČR vyhlásila příští rok jako Rok venkova,
ve kterém proběhne doposud největší tuzemská
ofenziva na podporu podnikání v obcích. Jedním z
prvních kroků je dohoda s Ministerstvem

zemědělství, které připravuje balíček opatření,
který má pomoci malým firmám a lidem žijících ve
znevýhodněných oblastech. Zaměstnanci ve
zhruba dvou tisícovkách obcí by mohli získat slevu
500 korun na sociálním pojištění, místní
podnikatelé až dvoumilionový zvýhodněný úvěr.
Opatření dnes představil na tiskové konferenci
ministr zemědělství Marian Jurečka a předseda
AMSP ČR Karel Havlíček.. Více informací ZDE.

