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VAŠI DOKTOŘI NA VAŠICH NÁMĚSTÍCH

Přichází
zí další vlna evidence tržeb y Dopadne
p
na všechny
y y A co nám hrozí:

Lékaři zdraží posudky,
farmáři nedají
brambory?

BLESKEM
n Práce je víc
PRAHA (map) – Bez
práce bylo v květnu
200 675 lidí, což je nejméně za 22 let. Volných
pracovních míst i díky
sezonním pracím opět
přibylo, a to na 346 552.
Nezaměstnanost podle
Úřadu práce ČR klesla na 2,6 % z dubnových
2,7 %.

n Bič na hypotéky
PRAHA (map) – Určovat parametry hypoték bude zřejmě nově
ze zákona Česká národní banka, která pravidla
dosud jen doporučovala.
Novelu schválila vláda a
míří do Parlamentu. Cílem je omezit možná rizika z nadměrného zadlužování domácností.

Útok s
odkladem

Šéfka státní kasy Schillerová
chce rovnost pro všechny
živnostníky. Jenže to nejspíš
odnesou spotřebitelé...

PRAHA – Další vlna elektronické evidence tržeb (EET) prošla minulý týden Sněmovnou. Týkat se bude jak
drobných řemeslníků, tak třeba advokátů nebo účetních. Vláda si libuje, že teď už pro všechny podnikatele
budou platit stejná pravidla. Jenže...
Blesk zjišťoval, jak takový rozmach
EET dopadne na jejich zákazníky.

zarní návrhy jako například,
že EET bude podléhat kosmická doprava nebo chov
Schválení třetí a čtvrté vlny velbloudů…
předcházelo rozhodování
o více než 800 pozměňoČást off-line
vacích návrzích převážně z Pro běžného Čecha je ale
řad ODS. Ta jich k hlasová- podstatnější, že tržby buní předložila rekordních 775 dou muset nově elektronica poslanci o každém z nich ky evidovat také řemeslníhlasovali postupně. Jednalo ci, advokáti či lékaři. Nase hlavně o různé výjimky. příklad živnostníkům, kteKvůli tomu tak prošly i bi- ří budou mít problém s při-

Text: J. Tomek, T. Belica
Foto: archiv Blesku, ČTK,
Facebook

Zvýší ceny kvůli EET?
Lékaři, zubaři
z oboru. „Myslím, že je to vyžene z praxe, protože e-neschopenka, e-recept a EET je pro
ně smrtící koktejl, a náhrada za
ně není,“ dodal Sojka.

Řemeslníci
Například kadeřnice,
kosmetičky, opraváři
obuvi, instalatéři, krejčí nebo opraváři aut.
Ti, pokud jejich roční tržby nepřesáhnou
600 tisíc korun, nebudou muset mít připojení k internetu a využívat budou moci speciální papírové účtenky. Jenže co když utrží více a chtě nechtě se
budou muset do systému připojit? To by podle šéfky Asociace ma-

skoncují. Největší riziko
pak prý hrozí u oblíbených farmářských trhů.
„Řeklo se, že na prodeje kaprů se EET nebu-

Klaus chce s Trikolórou
do Sněmovny
PRAHA (bel) – V březnu jej ODS vykopla ze
strany, včera už Václav
Klaus mladší (49) představoval své nové hnutí Trikolóra. Cílem není
nic menšího než v roce
2021 dobýt Sněmovnu.
Hájit
konzervativní
hodnoty, zdravý rozum a
pracující. To jsou v kostce plány nového hnutí
Klause mladšího. „Přišel

sazby se přesune vodné
a stočné, stravovací služby, pečovatelské služby nebo úklidové práce. A stejné to bude i s opravami oděvů, obuvi,
kol nebo kosmetickými a kadeřnickými službami, které byly dosud
v sazbě 21 procent. Do nejnižší sazby se přesune také
točené pivo.

Advokáti a účetní

Zemědělci
Koupit pytel brambor
podél silnice nebo přímo u zemědělců může
být příští rok problém.
Alespoň to Blesku řekl
šéf Asociace soukromého zemědělství Josef Stehlík. Dojít může
podle Stehlíka na to, že
sedláci svou úrodu budou prodávat jen velkoobchodně a s prodejem
napřímo
zákazníkům

lých a středních podniků Evy Svobodové
mohl být problém hlavně u starších řemeslníků. A i když prý není
důvod, aby řemeslníci kvůli EET své služby
zdražovali, Svobodová nevylučuje, že někteří tak učiní. A my to
nejspíš budeme muset
překousnout. „Protože poptávka po řemeslech je u spotřebitelů i
ﬁrem enormní,“ sdělila
Svobodová Blesku.

Změní se i DPH

de vztahovat, protože
by to v těch podmínkách
bylo obtížné, tak tady je
to podobné. Je to prostě
další přítěž pro lidi, kteří tam své produkty prodávají. A je otázka, jestli záměrem celého tohoto opatření není, aby se
tento drobný prodej dostal pod střechu nějaké
velké nákupní organizace,“ dodal.

Advokáti a účetní, kteří přijímají za poskytnuté služby hotovost, budou spadat do EET také. Ceny služeb by to však podle České
advokátní komory nemělo
zvednout. „Nepředpokládáme, že by se výše nákladů na provoz evidence tržeb
jakkoli zásadně promítla do
ceny právních služeb, byť k
tomu může v jednotlivých
případech smluvní odměny

dojít,“ napsala Blesku mluvčí komory Iva Chaloupková.

Výjimka pro kapry
Evidence tržeb se nakonec
nebude týkat předvánočního prodeje sladkovodních ryb.
Speciální pokladnu nakonec
nebudou muset používat ani
domovy pro seniory nebo zařízení pro lidi se zdravotním
postižením. Novelu ještě musí
posoudit Senát a podepsat
prezident. Horní komora ale
pravděpodobně normu pošle
zpátky do Sněmovny. Předpokládá se, že EET začne platit na
jaře příštího roku.

Funkci má i taťka

čas vzít si naši zemi zpátky,“ zdůraznil syn exprezidenta. I pro svého otce
našel v novém hnutí funkci. Václav Klaus (77) má
být garantem zahraniční
politiky. Co to bude obnášet? „Bude jezdit za (maďarským premiérem Viktorem) Orbánem, (britským euroskeptikem Nigelem) Faragem a užívat
si to,“ vysvětlil Klaus ml.

Ten se pro založení hnutí
rozhodl poté, co jej v polovině března vyloučilo
vedení ODS kvůli nerespektování hodnot, principů a programu strany.

Logo hnutí pomáhala odkrýt exposlankyně ODS Zuzana
Majerová Zahradníková. A tohle je tým Trikolóry Klause ml.

Foto Blesk – Michal Protivanský

Podle České lékařské komory může novinka kvůli nutnosti pořídit si patřičné vybavení
zdražit lékařské posudky nebo
potvrzení. Podle mluvčího komory Michala Sojky je zavedení hloupost. „Snažili jsme
se přesvědčit vládu, že pro lékaře, kteří mají většinu bezhotovostních příjmů od zdravotních pojišťoven, zavedení
nemá smysl,“ řekl Blesku. Komora také upozornila, že může
dojít k odchodu starších lékařů

pojením k internetu, slibuje ně financí Alena Schillerovláda úlevu tím, že by moh- vá (55, za ANO). Nejen poli místo toho vydávat speci- dle opozice jde ale o šikanu
ální papírové účtenky. Jen- drobných živnostníků a eviže to nesmí mít roční trž- dence tržeb může být likviby vyšší než 600 tisíc ko- dační třeba pro hudební fesrun. „Je to dobrá zpráva pro
tivaly.
narovnání
podnikatelského prostřeS evidencí tržeb
dí. Bude platit pro
schválili
poslanci
všechny bez rozi změny v DPH. Do nejdílu,“ libovanižší, desetiprocentní,
la si ministry-

PRAHA (ČTK) – Muži, kteří v
dubnu při koštu vín v Boršicích napadli poslance Dominika Feriho (22, TOP 09, na
snímku), možná nepůjdou k
soudu. Přestože otci a synovi hrozily až tři roky basy, žalobce podání návrhu na jejich potrestání podmínečně
odložil. Pokud se po dobu 15
měsíců nedopustí žádného
trestného činu či přestupku,
bude státní zástupce rozhodovat o tom, zda se osvědčili. Feri, který zřejmě při nárazu na parapet utrpěl řezné
zranění, řekl, že toto rozhodnutí považuje za dostatečné
a odvolávat se nebude.

Kancléř
prý
ý tlačil
PRAHA (jt) – Exministr spravedlnosti Robert Pelikán
(39, za ANO) řekl Radiožurnálu, že na něj hradní kancléř Vratislav Mynář (51) opakovaně tlačil, aby podal stížnost kvůli porušení zákona v
kauze předražených zakázek
v Lesní správě Lány. Podnět
mu prý dal přímo do ruky a
při každé příležitosti se vyptával, jak s dokumentem
naložil. Pelikán stížnost podat odmítl. Podobně to poté
prý kancléř zkoušel i na ministra Jana Kněžínka (40, za
ANO), který si ale dokument
odmítl i převzít.

Rychlý
konec u drah

PRAHA (map) – Po devíti měsících skončil šéf představenstva Českých drah Miroslav Kupec (na snímku).
Premiér Andrej Babiš (ANO)
i ministr dopravy Vladimír
Kremlík (za ANO) už dříve řekli, že nesplnil očekávání ohledně stabilizace vedení ﬁrmy. Ukazuje se ale, že
příčina může být i jiná. „Důvodem pro odvolání je ztráta
důvěry založená na režimových informacích bezpečnostních složek, z nichž některé již byly předány orgánům činným v trestním řízení,“ uvedl mluvčí ČD Radek
Joklík v LN. Na post bude vypsáno výběrové řízení.

