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EET utíká před koronavirem, ministryně
Schillerová navrhuje další odklad

Několikaletý seriál o startu
zbývajících vln elektronic-
ké evidence tržebmá dnes
pokračování. Ministryně

financí Alena Schillerová bude
jednat s podnikateli o dalším od-
kladu EET.
Pokud se na němdohodnou, za-

čnou řemeslníci, dopravci nebo
lékaři a advokáti odesílat účten-
ky elektronickou cestou nejméně
s tříletým zpožděním oproti pů-
vodnímuplánu.Zpodnikatelských
kruhů se proto ozývají hlasy, zdali
by nebylo lepší opakovaně odklá-
danou povinnost rovnou zrušit.
Evidovat tržby začali na konci

roku 2016 provozovatelé barů, re-
staurací a hotelů, posléze se k nim
přidaly malo- a velkoobchody.
V roce2018 seměli ve třetí a čtvrté
vlně zapojit všichni ostatní podni-
katelé. Na zásah Ústavního soudu
však přišel první odklad, další pak
vyvolala letos pandemie korona-
viru a s ním přišlo i přerušení již
fungující první a druhé vlny. Schi-
llerová neuvedla, na jak dlouho by
měly být tyto prázdniny prodlou-
ženy. „ProtožeEETbyměla vstou-
pit v účinnost 1. ledna 2021, chci
se bavit se všemi zástupci svazů
a komor,“ řekla ve středu na tis-
kové konferenci po jednání vlády.
Zatímposlední odložení této da-

ňové povinnosti pro všechny vlny
přišlo letosvčervnu,kdysněmovna

odsouhlasila, ževšichnipodnikate-
lémohoupřerušitvystavováníelek-
tronickýchúčtenekdokonceroku.
Nyní by se prodleva měla týkat

pouze třetí a čtvrté vlny, tedy těch
podnikatelů, kteří ještě evidovat
tržby nezačali. Schillerová uvedla,
ževdoběomezováníkontaktůpo-
važujezaproblematicképožadovat
po lidechpořizování si elektronic-
kých pokladen či vyřizování au-
tentizačních údajů a dalších nále-
žitostínafinančnímúřadě. „Chci se
bavit, jakoni sena todívají a jak to
vnímají, protože dlouhodobě byli
podporovateli tohoto nástroje,“
uvedla Schillerová.
Ministryně financí se všakmýlí,

pokud očekává podporu ze stra-
ny podnikatelů k rychlému startu
zbývajících vln. Oslovení zástupci
se vyslovili pro maximální odklad
nebo rovnou pro zrušení zbývají-
cíchvlnevidence.PodleHospodář-
ské komory je vyjádření Schillero-
véotom, jakpodnikatelépodporu-
jí tento zákon, nepřesné. Komora
jej údajněpůvodněpodpořila, pro-
tože v tomviděla zamezení nekalé
konkurence. „Při dalším rozšiřo-
vání EET bude daleko obtížnější
dohledat stejný efekt, protože se
bude jednat třeba o drobné služ-
by poskytované v domácnostech,
kde jsoukontrolynemožné,“uvedl
mluvčí komoryMiroslavDiro.Ko-
mora proto navrhuje vládě zvážit
zrušení zbylých vln evidence coby
kompenzaci za omezení činnosti
nebouzavření provozovenběhem
pandemické krize.

Martin Ťopek
martin.topek@economia.cz

Evidovat, či ne?
Podnikatelé jsou už tři
roky v nejistotě, zda budou
vystavovat účtenky EET.
Foto: HN – Jakub Plíhal
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Podobně hovoří také prezident
Fóra cestovního ruchu Viliam Si-
vek. „Spuštění zbývajících vln se
dotkne tisíců podnikatelů od ře-
meslníků, cestovních kanceláří,
kadeřníků až po veterináře. Proto
bytřetíačtvrtávlnamělabýtposu-
nuta a spuštěna v horizontu dvou
až tří let,“ řekl Sivek.
Podporuodkladuvyjádřilyvšech-

ny oslovené podnikatelské organi-
zace a svazy. PavlaBřečková zAso-
ciace malých a středních podniků
vidí jakovhodnýodkladopůl roku.
Je ale také pravda, že ne všichni

podnikatelé odmítají evidovat své
tržby. Ze 150 tisíc z úvodních dvou
vlnjichtřetinaevidujestáleipopře-
rušení této povinnosti. A přes čtyři
tisíceživnostníkůafirem,kteříspa-
dajídotřetíačtvrtévlny,začaloode-
sílatúčtenkyspředstihemačinítak
dodneszceladobrovolně.Vyplýváto
zúdajůfinanční správy.
Prvníodkladpřišelnakonciroku

2017. Ústavní soud rozhodl na zá-
kladě stížnosti opoziční ODS, že
povinné elektronické účtenky bu-
dou mít dopad na nejmenší pod-
nikatele a že vláda musí zákon
v tomto ohledu změnit. Kabinet
následně po roce a půl prosadil, že
drobnípodnikatelé s ročnímobra-
temdo600 tisíc korunelektronic-
ké účtenky odesílat nemusí.
Každou změnu, tedy i dnes na-

vrženou, musí schválit sněmovna
vpodoběnovelyzákona.Schillero-
vá proto počítá s tím, že případný
dnešní návrh podá ve zrychleném
režimu legislativní nouze.

Lůžka dochází,
vyrostou
polní nemocnice

Dokončení ze strany 1

ŠéfLinetuTomášKolářHNpotvrdil, žestátmůže
odfirmyzačít lůžkaodebíratprakticky ihned. „Do-
dávky rozprostřemedošesti ažosmi týdnů,“uvedl
stím,žekvůli tomufirmaodložídodávkyněkterým
evropským zákazníkům.
Nemocnice ale stále upozorňují na to, že chybět

může především personál. Lékařů je už nyní málo,
apokudse jich ještěvětší částnakazíkoronavirem,
nebude semítopacientykdostarat. Částprovizor-
ních lůžek zvládnou obsloužit vojáci, ale stačit to
nebude.MinistrvnitraJanHamáček(ČSSD)mluvil
o medicích a personálu z těch oddělení nemocnic,
kde je omezována zbytná péče. Některé nemocni-
ce ale už teď hlásí, že jsou samy na hranici svých
kapacit, a prosí o pomoc dobrovolníky. Například
NemocnicespoliklinikouČeskáLípaneboFakultní
nemocnice Ostrava. „Uvítáme dobrovolníky z řad
zdravotníků a studentů zdravotnických škol, kteří
bynámmohlivypomoci,“uvedlamluvčínemocnice
Petra Petlachová.
Podle primátorky Vaňkové by třeba brněnská

městskáNemocniceMilosrdnýchbratřímohlapo-
skytnoutněkolik lékařů, nikoliv však sestry. „Jsou
zásadní. Protobymuselaprovoz zajistit například
armádanebotřeba i studenti,medici jdoualedofa-
kultních nemocnic,“ řekla Vaňková.
Pro případ, že by nemocných bylo příliš mnoho

azdravotníkůbybylnedostatek, jednápremiérBa-
biš o případné pomoci s okolními státy. Bavorský
premiérMarkusSöderpočtvrtečnímzasedánísvé-
hokabinetuvMnichověpotvrdil, že jsoupřipraveni
přijmout české pacienty s koronaviremve vážném
stavu. Pro tyto účely by tato německá spolková
zeměbylapodleBabiše schopnanabídnout stovku
lůžek. O dalšíchmístech pro Čechy se jedná i sMa-
ďarskem, případnou pomoc včera potvrdily také
Sasko a Polsko. Vláda podle Babiše ale dělá vše pro
to, aby si Česko vystačilo samo.

S přispěnímAdamaMaška a Petra Zenknera

Pandemické časy
nemusí nutně
znamenat temné časy.
Hans Kluge
Šéf evropské pobočky Světové
zdravotnické organizace tvrdí, že
epidemická situace v Evropě je velmi
znepokojivá, není však stejná jako
na jaře, a budou‑li všichni striktně
dodržovat protikoronavirová opatření,
bude možné za několik týdnů sledovat
zlepšení.

■ ČESKO

Úroda je příznivější než
loni, ceny by neměly růst
Obilí se letos v Česku sklidilo
podle Českého statistického úřadu
o 4,5 procenta více než loni, země‑
dělci ho svezli z polí 7,98 milionu
tun. Více se urodilo také brambor,
a to o 10,5 procenta, řepky, cukrovky
i kukuřice. Máku bude v porovnání
s loňskou úrodou více zhruba o čtvr‑
tinu. Analytici a Zemědělský svaz
ČR se shodují na tom, že není důvod
ke zvyšování cen potravin.

■ ČESKO

MFnavrhuje prodloužit
záruky z programu Covid III
Záruky z programu Covid III plánuje
ministryně financí Alena Schillerová
(za ANO) prodloužit až do konce příš‑
tího roku. Podmínky programu by měly
zůstat stejné. Zároveň by však půjčky
z programu měly být nejen na provoz
firem, jako dosud, ale i na investice. No‑
velu zákona o státních zárukách předloží
Schillerová na pátečním mimořádném
jednání vlády, navrhne ji projednat
ve stavu legislativní nouze.

■ARMÉNIE, ÁZERBÁJDŽÁN

V Náhorním Karabachu
se dál bojuje
Boje mezi arménskými a ázer‑
bájdžánskými silami o Náhorní
Karabach, ovládaný arménskými
separatisty, pokračují. Znepřá‑
telené strany se opět navzájem
obvinily z porušování příměří,
které v sobotu v Moskvě domluvili
ministři zahraničí. Dohoda ale po‑
dle agentury AFP zůstává „mrtvým
dokumentem“, který zjevně neplní
svůj účel.

■ IZRAEL

Izrael v neděli zruší část
opatření proti koronaviru
Izraelští ministři odpovědní za řešení
epidemie covidu‑19 ve čtvrtek odhlaso‑
vali uvolnění části restrikcí zavedených
v září. Od neděle budou znovu otevřená
předškolní zařízení i menší podniky, jejichž
zaměstnanci nejsou v přímém kontaktu se
zákazníky, a budou se moci konat svatby
s účastí do 20 hostů. Izraeli se díky přísným
opatřením podařilo zásadním způsobem
snížit počty nově nakažených – z osmi tisíc
zhruba na dva tisíce denně.

NejslavNější diamaNt plaNety je modrý
Jeden takový se právě prodal v alo diamonds

srdce i rozum
v pražském ateliéru alo diamonds zákazník za-
platil za modrý diamantový skvost nižší jednotky
milionů korun. někdo bude mít nezapomenutelný
svátek a kupec investice nebude litovat, protože
modrédiamantyjsoumezitěmibarevnýmiopravdu
vzácné.v celosvětovéprodukci je dokonce jen0,02
procenta diamantů modrých a jejich investiční
potenciál je nepopiratelný. modrý diamant vážil
jeden karát a jeho hodnotu potvrzujemezinárodní
certifikát Gia. „Jsme už více než dvě dekády
specialisty na investiční šperky a prodej tohoto
mistrovského šperku je vždy mimořádná udá-
lost. Pro představu, nalezení vzácného drahoka-
mu a jeho zpracování trvá několik let,“ doplňuje
klenotník alojz ryšavý.

modré jsou uNikátNí
podle výzkumné nadace Fancy Color reasearch
Foundation vykázal uznávaný index Fancy Color
diamond v poslední dekádě, v letech 2010 až 2019,

stabilní růst trhových cen barevných diamantů
o 77 procent. Za stejné období rostli i ceny modrých
diamantů, a to dokonce o 81 procent. pokud by vás
zajímal i přesný odstín modré barvy, který šel v mi-
nulém roce nejvýše s cenou, tak je to Faincy vivid
Blue– zářivámodrá, copodněcuje fantazii. renomo-
vaný americký gemologický institut Gia vyhlásil
za nejznámější diamant na světě právě ten modrý
s názvem Hope diamond. legenda hovořila, že
kletbu, která na něj byla uvalena, zruší jen jeho
nezištné darování. a tak v roce 1958 dorazil tento
diamant poštou do smithsonova muzea přírodní
historie ve Washingtonu. váží 45,52 karátu a jeho
cena je odhadovaná na 250 milionů eur.

HodNota je NekoNečNá
s barevnými diamanty se po nalezení zachází
velmi opatrně. Zvažuje se prodej neopracovaného
drahokamu, nejkrásnější brus, výběr šperku podle
velikost a osazení. modré diamanty v kreativním
ateliéru alo diamonds jsou často doplněné bílými

diamanty, díky kterým ještě víc vynikne barva
a jas barevného diamantu. tato krásná kombinace
diamantů je jakoby poznávací značkou těchto
pražských klenotníků. „Modré diamanty, společně
s růžovými a červenými, tvoří nepřekonatelnou
trojicibarevnýchdiamantů,kteréjsounejžádanější.
A co je ještě důležitější, jsou skvělou investiční
příležitostí v dobách nejistot,“ dodává na závěr
alojz ryšavý.

sběratelské kousky
výjimečnost modrých diamantů potvrzují i jejich
ceny z aukčních síní. do novodobé historie se určitě
zapsala dražba v aukční síni v Ženevě v roce 2016.
drahokam s názvem oppenheimer Blue, vybrouše-
ný do tvaru emerald a vážící 14,62 karátu, byl vydra-
žený za více než 51 milionů eur. rozruch v aukční
síni v Hongkongu způsobil v červenci tohoto roku
modrý diamant vážící 12,11 karátu. dražba byla
podle odborníků dlouhá, dokonce přímo „vyčer-
pávající“ a vysoce překonala odhadovanou cenu.

diamant vybroušený do tvaru markýza se vydražil
za více než 13 milionů eur. Celosvětová produkce
modrých diamantů je odkázána jenom na několik
málo dolů na světě. africký důl Cullinan nedaleko
pretorie, který patří těžební diamantové společ-
nosti petra diamonds, se právě v září po roce čekání
pochválil výjimečným objevem. v průběhu týdne
vytěžili pět extrémně vzácných modrých diamantů,
přičemž ten největší vážil 25,75 karátů v neopraco-
vaném stavu.
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