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DANĚ A ÚČETNICTVÍ 

První fáze EET odstartovala! 
Chystají se zásadní změny 

První vlna EET, jež se týká stravování, ubyto-
vání a pohostinství, naostro odstartovala 
1. 12. 2016. První den svého startu po prvot-
ních obavách systém fungoval bezchybně. 
Tento zásadní převrat v evidenci doprovázelo 
u mnoha restaurací zdražování, v některých 
z nich dokonce ve výši 20 %. Přitom mají 
stravovací zařízení s účinností od 1. 12. 2016 
o 6 % nižší DPH. 

Několik dnů před samotným startem EET 
ministr financí Andrej Babiš oznámil chystané 
změny, které nejen odbory nevítají s nadše-
ním a budou dle nich vytvářet nerovné pod-
mínky na trhu. Jaké změny a výjimky ze sys-
tému EET ministr financí představil? 

Zasadí se o to, aby z ní byli vyjmuti živnostníci, 
kteří mají daň stanovenou paušálem a roč-
ní podnikatelské příjmy do 250 000 Kč. Dále 
změny požaduje u e-shopů, kde by se EET 
netýkala plateb kartou prostřednictvím inter-
netu. Odbory tyto novinky shledávají v mnoha 
oblastech jako špatné a kritizují je jako poru-
šení principu rovných podmínek na trhu. 
Změny by dle Babiše měly začít platit od dub-
na 2017, ale stále se o nich jedná. 

EET spolu s kontrolním hlášením představují 
dva nové nástroje daňové správy roku 2016, 
které měly vést k narovnání podnikatelského 
prostředí a omezení daňových úniků. Opozice 
již v minulosti EET kritizovala a varovala před 
ohrožením až likvidací drobných živnostníků. 
Dle údajů, jež zveřejnily pivovary, již svou 
činnost ukončily stovky jejich odběratelů, 
zejména menší a venkovské restaurace. 

Tento sektor spadá pod 1. vlnu EET, která 
odstartovala 1. 12. 2016. Od března 2017 
bude spuštěna 2. fáze, která počítá se zapoje-
ním velko- a maloobchodních firem. 

Návrh novely zákona o účetnictví 
a novely zákona o DPH schválen 

Poslanecká sněmovna schválila 9. 11. 2016 
návrh novely zákona o účetnictví. Pokud 
vládní novela, která aktuálně míří do Senátu, 
úspěšně projde legislativním procesem, 
s účinností od 1. 1. 2017 přinese nové povin-
nosti některým obchodním korporacím, 
respektive účetním jednotkám (v závislosti na 
jejich velikosti) v oblasti uvádění nefinančních 
informací týkajících se ochrany životního 
prostředí, respektování lidských práv, sociál-
ních otázek nebo boje s korupcí, a to buď 
ve výroční zprávě, v konsolidované výroční 
zprávě, eventuálně v samostatné zprávě.  

Dne 9. 11. 2016 schválila Poslanecká sněmov-
na ve zrychleném čtení novelu zákona o dani 
z přidané hodnoty, na jejímž základě by se 
měla snížit sazba DPH u novin a časopisů ze 
stávajících 15 % na 10 %, a to od 1. ledna 
2017. Novela nyní směřuje do Senátu.  

OCENĚNÍ 

Rodinnou firmu roku 2016 
vyhrála firma Ollies dorty s.r.o. 

Součástí Dne podnikatelů ČR konaného 
v Praze  dne 15. 11. 2016  bylo také vyhlášení 
vítězů 5. ročníku soutěže Equa bank Rodinná 
firma roku. Zvítězila firma Ollies dorty s.r.o., 
která vyrábí a prodává cukrářské výrobky. 
Cenu veřejnosti získala firma GUMEX působící 
v oboru průmyslových hadic a těsnění. 

Soutěž pořádá Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků ČR. Odborná porota 
vybírá oceněné na základě souboru ekono-
mických, ale i neekonomických kritérií, jakými 
jsou například růst obratu v posledních pěti 
letech, příspěvek k zaměstnanosti v regionu 
(počet zaměstnanců), počet generací vlastníka 
zapojených do podnikání, politika sociální 
odpovědnosti a podnikatelský příběh. 

Vítězem Křišťálové Lupy je dle 
poroty společnost AVAST 

Jedenáctý ročník ankety Křišťálová Lupa, jehož 
vítězové byli vyhlášeni 1. 12. 2016, obdržela 
společnost AVAST za koupi firmy AVG. Na 
vítězství dosáhla také v kategorii Globální 
projekty českých tvůrců a Osobnost roku – zde 
cena putovala k zakladatelům společnosti 
AVAST Eduardu Kučerovi a Pavlu Baudišovi. 
Cenu popularity a současně také první místo 
v kategorii Zpravodajství vyhrála internetová 
televize DVTV. Soutěžilo se ve 14 kategoriích, 
v nichž vítěze vybírala odborná porota a také 
internetová veřejnost. 

PRACOVNÍ PRÁVO 

Sazba zahraničního stravného se 
změní v 15 zemích světa 

Ministerstvo financí vypracovalo nové sazby 
pro zahraniční stravné, které jsou obsaženy 
ve vyhlášce č. 366/2016 Sb., o stanovení výše 
základních sazeb zahraničního stravného 
na rok 2017. Nová vyhláška pro rok 2017 
obsahuje hned několik změn. Konkrétně se 
jedná o zvýšení sazby u 15 zemí světa. 

Ačkoliv Ministerstvo zahraničních věcí navr-
hovalo změn podstatně více, Ministerstvo 
financí schválilo pouze 15 z nich. V rámci 
Evropy se změny týkají jen Finska.  

Dále se sazby zvyšují u jihoamerického Ekvá-
doru nebo u asijských států Indie, Macao 
a Sýrie. Nejpočetnější změny proběhly 
při výpočtu denní sazby u afrických zemí, 
konkrétně se stravné zvýšilo u Alžírska, Beni-
nu, Džibuti, Gabonu, Ghany, Kamerun, Nigeru, 
Rovníkové Guiney, Středoafrické republiky 
a Tuniska. U všech zmíněných zemí se stravné 
zvýšilo o nejnižší možnou částku, což je 5 euro 
nebo 5 amerických dolarů.  

Od ledna se zvýší minimální mzda  

Od 1. ledna 2017 se zvyšuje minimální mzda 
ze stávajících 9 900 Kč na 11 000 Kč měsíčně, 
a to nařízením vlády č. 336/2016 Sb., kterým 
se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., 
o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaru-
čené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního 
prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci. 

FINANCE 

Zákon o spotřebitelském úvěru 
nabyl účinnosti od 1. 12. 2016 

Dne 1. 12. 2016 nabyl účinnosti nový zákon 
č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, 
který v plném rozsahu nahrazuje a ruší stáva-
jící zákon č. 145/2010 Sb. Nový právní předpis 
posiluje postavení spotřebitelů na finančním 
trhu a zvyšuje odpovědnost poskytovatelů 
úvěrů. Například umožňuje splatit celý úvěr 
nebo aspoň část předčasně bez sankcí 
a snižuje i sankce za pozdní splácení.   

Zákon dále přináší mnoho nových povinností 
poskytovatelům úvěrů, kteří jsou například 
povinni prověřit, zda žadatel o  půjčku bude 
schopen úvěr ze svých příjmů řádně splácet; 
v opačném případě bude smlouva uzavřená 
mezi poskytovatelem úvěru a spotřebitelem 
od počátku neplatná a spotřebitel bude povi-
nen splatit poskytovateli úvěru pouze jistinu – 
za splnění předpokladu, že spotřebitel uplatní 
neplatnost v tříleté promlčecí lhůtě běžící 
ode dne uzavření smlouvy. 

Nová právní norma dále klade vyšší požadav-
ky na odbornost poskytovatelů úvěrů; ti 
musejí disponovat základním kapitálem ale-
spoň ve výši 20 milionů korun. Kontrola po-
skytovatelů úvěrů bude spadat pod Českou 
národní banku. 
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