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MÉNĚ PAPÍROVÁNÍ DÍKY JEDNÉ PAUŠÁLNÍ DANI 
Iniciovali jsme revoluční změnu. OSVČ s ročními příjmy do 1 mil. Kč
od ledna nemusí podávat tři různé formuláře – daňové přiznání a přehledy
o příjmech a výdajích ČSSZ a zdravotní pojišťovně, a posílat tak peníze
na tři účty v různých lhůtách.
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POMOC V DOBĚ COVIDU 
Vyřídili jsme přes 3 000 podnikatelských dotazů, rozeslali jsme členům  
50 aktuálních sdělení a od jara 2020 průběžně doplňujeme naše webové
stránky o návodné pokyny, které pomohly 250 tisícům podnikatelů.

BOJOVALI JSME ZA KOMPENZAČNÍ PROGRAMY 
Prosadili jsme, aby vláda zavedla kompenzační bonus, který vyjde ze snadno
spravovatelného řešení. Došlo tak k rozšíření bonusu i pro společníky malých
s.r.o. a k prodloužení jeho účinnosti na podzim 2020. Díky naší aktivitě
prostředky vyplácené z programu Antivirus (částečně) pokrývají i pojistné
odvody zaměstnavatele. Prosadili jsme rovněž dočasné snížení pojistných
odvodů pro malé firmy.

POSUN POSLEDNÍ FÁZE EET AŽ NA ROK 2023 
Ministryně financí Alena Schillerová vyslyšela naši výzvu k odkladu třetí
a čtvrté vlny EET pro řemeslníky, kadeřnice, dopravce, cestovní kanceláře
nebo právníky s ročními tržbami nad 600 tisíc korun.

BRÁNILI JSME PODNIKATELE PŘED ODBORÁŘII 
V době covidové pandemie jsme bránili odborářským návrhům a iniciovali
jejich pozastavení v legislativním procesu, jako například nepřiměřený
nárůst minimální mzdy nebo novelu zákoníku práce.
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EFEKTIVNĚJŠÍ STAVEBNÍ LEGISLATIVA 
Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj jsme urychlili přípravu
klíčového stavebního zákona. Proto se tak výrazně přiblížilo přijetí  
nové stavební legislativy, jejíž účinnost by měla být od roku 2023  
– tedy o tři roky dříve.

VÍCE ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍKŮ AŽ Z 9 STÁTŮ 
I přes celoroční pandemii jsme pokračovali v náboru pracovních sil  
ze zahraničí. Tuzemské firmy tak požádaly o zařazení 13 000 Ukrajinců  
a přes 2 000 zaměstnanců z dalších zemí.

NOVÉ ODPADOVÉ ZÁKONY K LEPŠÍMU TŘÍDĚNÍ 
Díky úspěšné spolupráci s resortem životního prostření vznikl balíček
oběhového hospodářství zahrnující nový zákon o odpadech, zákon  
o výrobcích s ukončenou životností a obalech. Přijaté zákony směřují  
k co nejvyššímu třídění, recyklaci, materiálovému využití a odklonu  
odpadů ze skládek.

RYCHLEJŠÍ ODPISY HMOTNÉHO MAJETKU 
Prosadili jsme mimořádné odpisy týkající se hmotného majetku, který  
si poplatník, jako jeho první vlastník, pořídil, nebo pořídí v období  
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Majetek zařazený v první odpisové skupině,  
např. kancelářská technika a počítače, si bude poplatník moci odepsat  
bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních tří let. Majetek zařazený  
ve druhé odpisové skupině, tedy například osobní automobily, pak bez  
přerušení za 24 měsíců namísto pěti let.

STRAVENKOVÝ PAUŠÁL JAKO NOVÝ BENEFIT 
Ve spolupráci s Ministerstvem financí jsme docílili, že podnikatelé mohou
využívat stravenkový paušál. Tedy přímo vyplácet peníze bez využití
papírových kuponů, což je pro zaměstnavatele administrativní zjednodušení.
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