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Vakcínu proti covidu‑19 by
lidé měli dostat co nejdří‑
ve, aby se zamezilo dalším
ztrátám na životech, radí

odborníci. Jenže strategii vakcina‑
ce ministerstvo zdravotnictví de‑
finitivně dokončí až zítra a počet
naočkovaných v regionech se za‑
tímvelmi liší. Zatímcovněkterých
krajích jsou téměř všechny domo‑
vy pro seniory proočkované, jinde
teprve začínají.
Premiér Andrej Babiš (ANO)

oznámil, žebysedoočkovánímoh‑
ly zapojit i lékárny. Nejvíc času při
samotném očkování totiž zabere
ředění látky v ampuli, což lékární‑
ci běžně dělají. „V představenstvu
jsme se shodli, že takovou práci
může dělat lékárník. Jsme na to
kvalifikovaní a uvolnili bychom
ruce lékařům a sestrám,“ potvrdi‑
laHNmluvčí České lékárnické ko‑
moryMichaela Bažantová.
Podle ní už nyní v nemocnič‑

ních lékárnáchočkovací látky ředí
a připravují je lékařům k aplikaci.
Jestli by se lékárníci zapojili dooč‑
kování ve velkých centrech, nebo
by si lidé pro injekci proti covidu
mohli přijít rovnou do lékáren,
zatím ale jasné není. Premiér Ba‑
biš bude o podrobnostech jednat
s prezidentem komory Alešem
Krebsem ve čtvrtek.
V lékárnáchtřebaveVelkéBritá‑

nii, IrskuneboveŠpanělskuběžně
očkují třeba proti chřipce, v Česku
to zatím možné není. „Podle prů‑
zkumu veřejného mínění z roku
2019 by se v lékárně nechala na‑
očkovat téměř polovina lidí,“ říká
k tomuBažantová.
Česko zatím očkuje vakcínou

od firem Pfizer a BioNTech. Včera
měla dorazit i látka od společnos‑
tiModerna, nakonecalepřijedeaž
dnes – navíc místo 20 tisíc dávek
jich dorazí osm tisíc. Zbylých 12 ti‑
síc tu má být do konce ledna. Cel‑
kem by nyní mělo v Česku být sto
tisíc dávek, obě vakcíny ale vyža‑
dují dávky dvě. Podle Babiše se za‑
tímnaočkovalo jenasi 40 tisíc lidí.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný
(za ANO) ale tvrdí, že naočkova‑
ných jemnohemvíc, jenzatímdob‑
řenefungovalsystém,kammajíne‑
mocnice tyto lidi hlásit. Problémy
přiznávají i samynemocnice. „Mír‑
né zpoždění bylo zapříčiněno ad‑
ministrativním postupem, v těch‑
to dnech bude zadávání do sys‑
tému již včasné,“ řekla například
mluvčí Fakultní nemocnice Plzeň
Gabriela Levorová.
V regionech očkování začalo

později než ve velkých městech,
kde odstartovalo už 27. prosince.
Třeba pelhřimovská nemocnice
první dávkuaplikovala až 5. ledna.
HNoslovilypřesdesítkunemocnic,
podle jejichvyjádření zvládnouoč‑
kovatpřidělenévakcíny i v situaci,
kdy jim prudce přibývají pacienti
s covidem.
Velké regionální rozdílyvprooč‑

kovanosti jsou také mezi domovy
pro seniory. „Třeba Jihočeský kraj
už spotřeboval všechny přidělené
dávky, v Praze je to tak půl na půl,
v Olomouckém či Ústeckém kraji
některá zařízení zatímnevědí, kdy
dostanou k vakcínám jehly a další
potřebnýmateriál,“ shrnujesituaci
prezidentAsociaceposkytovatelů
sociálních služeb Jiří Horecký.
Podle politiků i epidemiologů je

klíčové co nejdříve naočkovat pri‑
oritní skupiny obyvatel, jako jsou
senioři nebo zdravotníci. Experti
z Centra promodelovaní biologic‑
kýchaspolečenskýchprocesůspo‑
čítali, že pokud se naočkuje mili‑
onnejstaršíchobčanů,početúmrtí
na covid‑19 se sníží o 70 procent.
Bude tak nutné očkovat co nej‑

rychleji.Ministr vnitra JanHamá‑
ček (ČSSD) hovořil skoro o 70 ti‑
sících lidí denně, Blatný mluvil až
ostotisícíchnaočkovanýchdenně.
Podle Hamáčka by semohl použít
systém, který se standardně akti‑
vujepřivolbách. „Připravujeseme‑
todika, aby mohlo očkování pro‑
bíhat po okresech v jednotlivých
volebníchmístnostech,“ sdělil vče‑
raHamáček. Blatný ale po jednání
vládyoznačil zanepravděpodobné,
že by se tento plán mohl uskuteč‑
nit, s Hamáčkem o něm však chce
ještěmluvit.

SYSTÉM OČKOVÁNÍ

Kdy se registrovat?
Od 15. ledna se mohou na oč‑
kování registrovat lidé nad 80
let věku. Od 1. února se pak
mohou hlásit všichni ostatní.
Termín ale dostanou podle
různých kritérií, jako jsou věk,
zdravotní stav či zaměstnání.

Kde se registrovat?
Registrace bude probíhat přes
webový formulář. Seniorům,
kteří se mají hlásit v první vlně
a s internetem často neumí, má
s vyplněním pomoci hlavně ro‑
dina. Pokud to nebude možné,
mohou se obrátit na praktické
lékaře nebo na informační
linku 1221.

Kdy přijdu na řadu?
V lednu a únoru se mají
očkovat senioři nad 80 let,
obyvatelé a personál domovů
seniorů, postižení a zdravot‑
níci, kteří se starají o pacienty
s covidem. Následovat by měli
lidé ve věkové skupině nad 65
let, ale také pacienti s chronic‑
kými nemocemi, zaměstnanci
sociálních služeb, policisté, ha‑
siči i učitelé. Až v červenci mají
přijít na řadu všichni ostatní.

Očkujeme pomalu?
Podle počtu očkovaných
proti covidu‑19 na sto tisíc
obyvatel Česko zaostává,
před námi je Španělsko,
Itálie i Německo. Vláda
vymýšlí cesty, jak vakcinaci
urychlit. Na snímku je záložní
nemocnice na výstavišti
v Brně, kde včera začalo
zkušební očkování policistů
a hasičů. Vakcínu dostanou
ti, kteří pomáhají jako
dobrovolníci v nemocnici.
Foto: ČTK

Do očkování proti covidu se
nejspíš zapojí také lékárny
Markéta Hronová
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■ ČESKO

Počet zaměstnanců NÚKIB
poroste, i náklady na provoz
Počet zaměstnanců Národního úřadu pro
kybernetickou a informační bezpečnost
(NÚKIB) by se měl do roku 2027 zvýšit
z 221 na 417. Zvednout by se měly i náklady
na provoz úřadu či na personál. Vyplývá
to z koncepce rozvoje úřadu do roku 2027,
kterou NÚKIB včera zveřejnil na svém webu.
Utajovanou verzi koncepce loni v srpnu
schválila vláda. Úřad funguje od roku 2017,
kdy se vyčlenil z Národního bezpečnostního
úřadu (NBÚ). Začínal se 118 zaměstnanci.

■ RAKOUSKO, ÍRÁN

Mezinárodní dohodu o jaderném
programu Íránu čeká revize
Dohoda o íránském jaderném programu musí být
zrevidována do několika týdnů. Řekl to Rafael
Grossi, šéf Mezinárodní agentury pro atomovou
energii se sídlem ve Vídni, která je pověřena
kontrolou íránských provozů. Írán nedávno ohlásil,
že začal obohacovat uran na 20 procent, což je
v příkrém rozporu s dohodou. Tu začal porušovat
kvůli postoji USA, které od ní v roce 2018 odstou‑
pily a obnovily protiíránské sankce. Teherán tvrdí,
že inspektory agentury vyhostí, pokud nebudou
do 21. února sankce zrušeny.

■ ČÍNA

Čína zavádí zákony
na ochranu svých firem
Vláda v Pekingu zavádí nová pravidla, která
jí umožní chránit vlastní firmy před zahra‑
ničními zákony, jejichž aplikaci považuje Čína
za neoprávněnou. To se týká i mnoha americ‑
kých sankcí, které vyhlásila vláda prezidenta
Donalda Trumpa. Změny čínským soudům
například umožní trestat i firmy, které sankce
neodmítnou. Trump se do posledních dnů
v úřadu prezidenta zaměřuje na čínské firmy,
o kterých je přesvědčen, že představují riziko
pro národní bezpečnost Spojených států.

Do včerejšího dne se mohli
podnikatelé a živnostníci
s obratem do jednoho mi‑
lionu korun, kteří nejsou

plátci DPH, registrovat k paušální
dani. Ta jim umožní odvádět so‑
ciální i zdravotní pojištění a daň
z příjmů jednotnou částkou 5469
korunměsíčně.
Ministerstvo financí původně

očekávalo, že se k dani připojí až
120 tisíc živnostníků. Ke včerejší‑
mu ránu jich bylo 37 tisíc. Další ti‑

sícepodnikatelůseale registrovaly
ještě vprůběhuvčerejšíhodne, žá‑
dosti budou docházet na finanční
úřady ještě dnes nebo zítra dopo‑
ručenou poštou.
Ministryně financí Alena Schi‑

llerová (za ANO) přesto připouští,
že zájem jemenší, a očekává, že se
finální číslo zastaví na 50 tisících.
„Vidím tam dva základní faktory.
Jednak je to covid, kdy podnika‑
telé řeší jiné problémy, a také je to
zvýšení slevy na poplatníka, které
motivaci k paušální dani snižuje,“
řekla Schillerová proHN.
Místopředsedkyně představen‑

stva Asociace malých a středních

podnikůPavlaBřečkováočekávala,
že se k dani v prvním roce přihlá‑
sí nižší desítky tisíc živnostníků.
„Podnikatelémohouvyčkávat, jak
to zafunguje v praxi, a v příštích
letechmůžebýt zájemvětší,“ řekla
Břečková proHN.
Podnikatel, který využije mož‑

nosti paušální daně, nemusí vést
žádné účetnictví. Své výnosy však
evidovatmusíkvůlipřípadnékont‑
rolefinančníhoúřadu, ale taképro
sebe, zda nepřekročil limit pro re‑
gistraci k DPH. „Paušální daň je
dobrý krok, moderní nástroj, kte‑
rý je jednoduchýadobrovolný.Sní‑
ží náklady na vypracování daňo‑

vého přiznání a nemusíte myslet
na termíny daňového přiznání,“
řekla Břečková.
Další z přínosů paušální daně je

slibovanýúbytekkontrolfinanční‑
ho úřadu. Tím se však podnikatel
nezbavuje dalších možných kont‑
rol spojených s podnikáním, jaké
provádí hygiena, inspektorát prá‑
ce neboČeská obchodní inspekce.
Novinka v daňovém řádu ale

může pro podnikatele znamenat
takéúskalí. „Živnostník spaušální
daní nebude mít jak prokázat své
příjmy, bude‑li žádat o hypotéku
nebooúvěr. Tahle věc budemuset
nalézt řešení,“ řekla Břečková.

Martin Ťopek
martin.topek@economia.cz

Paušální daň je výhodná ze‑
jména pro živnostníky s nižším
výdajovým paušálem, kteří však
zároveňneuplatňují daňové slevy
na děti a manželku.
Po přihlášení k paušální dani

totiž podnikatelé nemohounáro‑
kovat žádné odčitatelné položky,
slevy na dani ani daňová zvýhod‑
nění například na hypotéku nebo
životní pojištění. „Daň je výhodná
v zásadě pro ty, kteří platí ročně
na daních a pojistnémvíce než 65
tisíc korun,“ uvedl pro agenturu
ČTK daňový poradce ze společ‑
nosti Bredford Consulting Jan
Bonaventura.

Paušální daň chce méně lidí, než vláda předpokládala

37
tisíc
podnikatelů si
ke včerejšímu ránu
zaregistrovalo
paušální daň.

■ ČESKO

Přetížená Nemocnice Cheb
dočasně uzavřela porodnici
Chebská nemocnice, která je přetížená
kvůli koronavirové epidemii, musela včera
s okamžitou platností dočasně přerušit
provoz porodnického oddělení a oddělení
šestinedělí. Porody i akutní výkony bude
směřovat do nemocnice v Karlových Varech.
V regionu je porodnice i v sokolovské
nemocnici. Chebské nemocnici od minulého
týdne docházejí volná lůžka pro pacienty
s covidem, důvodem je nedostatek kvalifiko‑
vaného personálu a přetíženost současného.


