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Jelenům evropským
hrozí zánik

Dalík nastoupil trest
v ruzyňské věznici

Krnáčová dohlédne
na akci Konvičky

Poslanci asi zruší zákaz
dodávek do Búšehru

Samozvaný doněcký stát
má centrum v Ostravě

Kvůli křížení s asijskými jeleny
sika hrozí jelenům evropským
v české přírodě zánik. Ochranářská organizace Česká krajina
navrhuje cílenou regulaci počtu
jelenů sika ve volné přírodě
a zamezení jejich dalšímu šíření
do oblastí, kde jsou populace
jelenů evropských dosud geneticky čisté.

Lobbista Marek Dalík včera nastoupil
do ruzyňské věznice, kde si má začít
odpykávat čtyřletý trest kvůli kauze
kolem nákupu vozidel Pandur pro českou armádu. Vězni na něj při příchodu
podle zpravodajky ČTK zpoza mříží
hlasitě pokřikovali „Vítej v pekle“. Jeho
kauzou se ještě bude zabývat Nejvyšší
soud, kam podal dovolání.

Pražská primátorka Adriana Krnáčová
(ANO) chce dohlédnout na demonstraci Iniciativy Martina Konvičky (IMK),
která se má konat 11. září před velvyslanectvím Saúdské Arábie v Bubenči.
Oznámení akce je podle ní formulováno
tak, že ji nelze zakázat, splňuje všechny
náležitosti. Obavy už vyjádřilo české
ministerstvo zahraničí, které připomnělo odpovědnost státu za bezpečnost
diplomatických zastoupení jiných států.

Sněmovna patrně zruší zákon, který
zakazuje českým firmám dodávat zařízení
pro jadernou elektrárnu v íránském
Búšehru. Předlohu, kterou už víc než
před dvěma lety podali poslanci opoziční
KSČM, včera doporučil plénu schválit
branný výbor. Dolní komora by o ní mohla hlasovat na podzim.

Protesty odpůrců včera provázely
otevření Zastupitelského centra
Doněcké lidové republiky v Ostravě.
V čele centra stojí Nela Lisková, která
používá označení honorární konzulka.
Česko existenci samozvané proruské
republiky na východě Ukrajiny neuznává. Ministerstvo zahraničních věcí
požádá soud, aby zrušil spolek, který
stojí za vznikem centra separatistického státu.

Kuchařka EET je hotová, zbývá čtvrt roku
na studium. Je nečekaně složitá, stěžují si firmy
Martin Ťopek

martin.topek@economia.cz

T

ři měsíce před zahájením
elektronické evidence tržeb
vydalo ministerstvo financí
manuál, kdy a jak vzniká po
vinnost tisknout stvrzenky a elek
tronicky je odesílat na finanční
úřad. Pro řadu hostinských však
nebude příliš srozumitelný a do
davatelé systémů EET v něm našli
několik překvapení.
Ministerstvo vydalo manuál pár
dnů poté, co zveřejnilo změny a vý
jimky v tom, kdo začne své tržby
elektronicky evidovat od letošní
ho prosince. Podle firem, které se
chystají hospodským a hoteliérům

nabízet pokladny pro EET, už měla
být příručka na světě dříve.
„Přichází na poslední chvíli. Do
kument tohoto typu měl být k dis
pozici již minimálně půl roku, aby
se stačily doladit další novinky,
které z něj plynou. Například jsme
velice nepříjemně překvapeni děle
ním hostinské činnosti na stravo
vací služby a dodání zboží,“ uvedl
Zbyněk Švec, zakladatel pokladní
ho systému Septim.cz.
Něco takového dodavatelé ne
čekali. Podle metodiky se EET
vztahuje na stravovací služby, to
znamená na hospody, které k jídlu
nabídnou zázemí u stolu spojené
s další obsluhou. „Vůbec jsme ne
počítali s variantou, že bude možné
evidovat pouze část tržby v přípa

MANUÁL EET
■ Dvaačtyřicetistránkový
dokument popisuje, jak podnikatel elektronicky eviduje
složenou kauci, zálohu nebo
vratnou zálohu.
■ Dále se z příručky podnikatelé dozvědí, jak postupovat
v případě storna platby nebo
při obdržení spropitného.
■ Příručka také popisuje,
jak se evidují tržby v případě
takzvaného zjednodušeného
režimu s odkladem odesílání
nebo při poruše elektronické
pokladny.
■ Obsahuje také seznam výjimek, kterých se EET netýká.

dě, že si v pizzerii objednáte jednu
pizzu s sebou domů a druhou sníte
na místě,“ dodal Švec.
Podle náměstkyně ministra fi
nancí Aleny Schillerové bylo tře
ba doladit přesnou definici jed
notlivých služeb, aby bylo jasné,
kdo vlastně pod novou daňovou
povinnost spadá. „Slíbili jsme tak
zvaný metodický seznam do konce
srpna. Z právní analýzy například
vyplynulo, že stravovací služba se
poskytuje v jistém ohraničeném
prostoru,“ vysvětlila Schillerová.
Z vydané kuchařky hospodští
a hoteliéři vyčtou více okolností,
které je od 1. prosince začnou za
jímat. Manuál popisuje, jak je to
s evidencí tržby v případě zaplace
ní zálohy, zaplaceného spropitné

ho nebo u barterových obchodů.
Jeho kompletní text je k dispozici
na webových stránkách minister
stva financí.
Do řady věcí však podle dalších
oslovených firem vnese spíše zmat
ky, než že by osvětlila problemati
ku elektronické evidence. „Meto
dika obsahuje pasáže, které do ce
lého nastavení vnášejí nové nejas
nosti. Původní zákon nám připa
dal jasně vymezený, nyní se zavá
děním výjimek do pravidel přichází
chaos,“ prohlašuje Michal Wantu
lok, manažer společnosti Dotykač
ka, která nabízí systémy EET.
Jako příklad uvádí kadeřnice,
které zároveň prodávají i vlaso
vou kosmetiku. Služby spadnou
do elektronické evidence tržeb

od června 2018. Na maloobchodní
prodej se ale nová pravidla vzta
hují už od března 2017 a platit bu
dou i pro kadeřnici, pokud její tržby
za doplňkový prodej překročí 49
procent celkových obchodů nebo
175 tisíc korun ročně.
„Tyto výpočty budou jistě pro
řadu lidí matoucí a bude velmi
složité jim o tom předat informa
ce. Samostatnou kapitolou je pak
stanovení horní částky obratu, pro
kterou postrádáme argumenty,“
dodal Wantulok.
Kvůli poměrně složitému vý
kladu ministerstvo financí zřídilo
ještě telefonní linku, kde dotazy
zodpoví. „Zatím je využita ze tři
ceti procent,“ dodala náměstkyně
Schillerová.

Inzerce
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LUPY NEBO SEBOREA?
VYZKOUŠEJTE KONOPÍ

Svědí vás pokožka hlavy? Máte vlasy plné lupů a nic nepomáhá? Tvorba lupů je způsobena poruchou mazových žlázek
v pokožce hlavy. Kůže na hlavě tvoří šupinky, které mohou
svědit nebo dokonce pálit.

Odrazte se od DNA
a žijte naplno!

Příčina ale nemusí být pouze v suché pokožce. Pokud na sobě
navíc pozorujete podivná zarudlá místa se zlatavými šupinkami,
pravděpodobně trpíte seboreou – nepříjemným postižením
pokožky. Takovouto pokožku je vhodné ošetřovat speciálním šamponem, nejlépe přírodního složení, který neobsahuje
dráždivé parfémy, barviva či ropné prvky. Proto vyzkoušejte
Capillus šampon seborea, který zmírňuje tvorbu šupin, svědění i zarudnutí vlasové pokožky. V jeho složení najdete konopný
olej, hřebíček, extrakt yzopu, sůl z Mrtvého moře a grepová semínka. Právě díky svému složení získal značku CPK® - certifikovaná přírodní kosmetika.
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Tyto příznaky mohou postihnout všechny bez rozdílu.
Své o tom ví i český herec a kaskadér Zdeněk Srstka.
Ani on by se nemohl naplno věnovat své profesi
a koníčkům, kdyby neměl po ruce účinného pomocníka, doplněk stravy Enzycol® DNA* s posíleným složením. Každá tobolka obsahuje unikátní
komplex přírodních látek Multi CleanUPTM.
Původní trojkombinace ex-traktu z kyselé višně, celeru
a vitaminu C je nyní oboha-cena o extrakt z pistácie
a kurkumin. Toto nové, uni-kátní složení napomáhá
k omezení tvorby kyselinyy
močové, podporuje jejíí
lepší vylučování z těla a po-zitivně působí při názna-cích zánětů kloubů.
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Štípe,
pálí,
svědí

??

Znáte z TV
K dostání v lékárnách a na www.enzycoldna.cz
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K dostání v lékárnách, prodejnách zdravé výživy
a na www.cannaderm.cz

STOP HEMOROIDŮM!
Takzvaná „zlatá žíla“ jsou rozšířené úseky žilního systému
v oblasti konečníku. Příčinou jejich vzniku je nepoměr mezi
tlakem v krvi a pevností stěn žilního systému. Sedavé zaměstnání nebo nedostatek pohybu jsou doslova ornou půdou pro jejich vznik. Jak s tímto choulostivým problémem
bojovat?
Zvolte vhodného pomocníka z lékárny,
který vám uleví. Vyzkoušejte kvalitní zdravotnický prostředek Hemostop®Gel Max
z prémiové řady Da Vinci Academia. Jeho
unikátní složení obsahuje kombinaci dubové kůry, boswellie, Aloe vera a dalších devíti
bylin a působí již při prvotních problémech
spojených se zrodem hemoroidů (svrbění,
štípání a pálení konečníku).

Zdeněk Srstka
si vybral, a co vy?

* Dlouhodobá Nenávyková Alternativa
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Zvýšená hladina kyseliny močové postihuje až 10 % populace. Zasažení jsou nejčastěji muži. Jedná se o zvýšenou či vysokou hladinou kyseliny močové v krvi. Tato
kyselina je za normálních okolností vyplavována z těla močením. Ovšem při její zvýšené produkci nedokáže jedinec tento vysoký nadbytek zcela vyloučit. V této situaci
dochází k její krystalizaci, tvoří se jehličkovité tvary, které se usazují v okolí kloubů
a tkání a mohou způsobobat záněty.
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Běžným projevem dnešní doby je nezdravý životní styl, který stále častěji ústí
ve zdravotní komplikace. Pokud se kyselina močová nevylučuje přirozeným
způsobem, krystalizuje a vytváří jehličkovité krystalky, které se usazují v kloubech a mohou způsobovat záněty.

Více informací zjistíte na webových
stránkách www.hemostop.cz

Hemostop®Gel Max využívá ve svém složení boswellii prokazující mimo jiné stahující
antioxidační vlastnosti přispívající k rychlé
úlevě od hemoroidů. Navíc obsahuje Aloe
vera pro zklidnění pokožky při podráždění
a svědění v oblasti konečníku.
HN049312-13

