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Část obchodníků evidenci tržeb zatím neřeší
Zavedení EET přijde obchodní řetězce na milióny korun.
V menších prodejnách na venkově je problémem absence internetového připojení. „Podle našich statistik loni na podzim více
než 70 procent prodejen nemělo
přístup k internetu, což je samozřejmě pro spuštění EET podmínkou. Obecně se náklady prodejen pohybují v rozmezí 10 000
až 0,5 miliónu korun. Záleží na

V menších
prodejnách
na venkově je
problémem absence
internetového
připojení
velikosti a připravenosti prodejny,“ uvedl Roman Mazák, předseda Družstva CBA sdružujícího
950 prodejen.
„Zavedení EET pro nás znamená náklady navíc, které se týkají především úpravy a aktualizace pokladního systému a do
budoucna také správy, nejde tedy pouze o jednorázovou investici,“ sdělila Pavla Hobíková
z Globusu. Tesco a Kaufland
EET zkoušejí už nyní. „Naše pokladní systémy jsou připraveny.
V současné době testujeme různé situace, které by mohly po zavedení nastat,“ potvrdil Michael
Šperl z řetězce Kaufland.
Menší prodejny tuzemské skupiny COOP investovaly do nových pokladen již v minulosti.

Novela o civilním letectví
zpět do druhého čtení
Vládní návrh novely zákona
o civilním letectví vrátila včera
Sněmovna do opakovaného druhého čtení. Důvodem jsou stále
nedořešené spory ministerstev
dopravy a obrany o provozování letišť a vypořádání majetkoprávních vztahů, které se jich týkají.
„Vládní předlohu začala Sněmovna projednávat loni 20. dubna. Od té doby proběhlo mezi
oběma ministerstvy mnoho jednání, ale bez výsledku,“ připomněl poslanec Antonín Seďa
(ČSSD). Podle něj dá vrácení
předlohy šanci, aby patřičně
upravená novela mohla být přijata ještě v tomto volebním období.
Ministr dopravy Dan Ťok (za
ANO) v rozpravě neúspěšně
apeloval, aby vládní předlohu
poslanci přijali bez zmíněného
problému, který by se řešil samostatnou novelou.
„Problém, o němž se bavíme,

je skutečně zásadní. Jestli chceme, aby nám zbyla všechna letiště, nebo udělat naprostou liberalizaci. Pak bude těžké letiště
udržet,“ upozornil Ťok. Zmapované vlastníky má totiž jen 65
z 95 letišť, která v ČR jsou.
„Pravda je, že ministerstvo obrany má strach, že kvůli stávající
podobě legislativy může přijít
minimálně o letiště Líně a Příbram, kde nejasné definice dávají letiště do soukromých rukou
někoho jiného. Přitom je to strategická infrastruktura klíčová pro
naši obranu,“ řekl ČTK místopředseda hospodářského výboru
Martin Kolovratník (ANO).
Novela ve vládou předložené
podobě má provozovatelům letišť uložit další opatření ke snížení hluku, tak jak to vyplývá
z předpisů EU. Ty přitom měly
být do české legislativy zapracovány již v roce 2015. Vrácením novely se toto prodlení ještě prohloubí.
(jn)
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Autentizační údaje do druhé
vlny elektronické evidence tržeb (EET) si zatím vyzvedlo 16
procent ze zhruba 250 000 maloobchodníků a velkoobchodníků. Ve středu to uvedlo Generální finanční ředitelství
(GFŘ).
„K 30. lednu byly 41 311 podnikatelům z druhé vlny vydány
autentizační údaje,“ uvedla Linda Paterová z GFŘ. Do startu
druhé vlny EET zbývá měsíc,
zhruba čtvrt miliónu subjektů
v maloobchodu a velkoobchodu
se do systému zapojí na začátku
března.
Podle odhadů prodejců pokladen je už nyní na elektronickou
evidenci tržeb připravena asi desetina obchodníků. „Již nyní je
vysoce pravděpodobné, že její
start část z nich nestihne. Kdyby
měl start druhé vlny proběhnout
hladce, muselo by o autentizační
údaje denně průměrně zažádat
11 000 podnikatelů,“ uvedl Petr
Filipec, provozní ředitel firmy
Storyous, která vyrábí pokladní
systémy. Zkušenosti z první vlny
podle něj naznačují, že nezanedbatelná část podnikatelů bude
nové pokladny řešit až v posledních dnech února.
V posledních lednových dnech
ale poptávka po EET pokladnách
rostla. „Podnikatelé už nesbírají
pouze informace, ale reálně uzavírají objednávky. Proti předchozímu období je to znatelný posun,“ uvedl Michal Wantulok
z firmy Dotykačka, která rovněž
dodává pokladní systémy.

„Z naší strany problémy s EET
neočekáváme, neboť využíváme
pokladní systémy, u nichž je příprava na elektronickou evidenci

součástí pravidelných aktualizací. Do těch investovala naše družstva značné prostředky,“ řekl
mluvčí skupiny Lukáš Němčík.

Finanční správa provedla od
prosincového zahájení elektronické evidence tržeb do konce
minulého týdne již 2951 kontrol.

Sněmovna podpořila návrh ODS
na snížení spotřební daně z piva
Sněmovna včera v prvním čtení podpořila návrh opoziční
ODS na snížení spotřební daně
z piva. Sazby mají klesnout tak,
aby se blížily úrovním před rokem 2010, kdy je parlament zvýšil, aby stát získal více peněz do
rozpočtu.
ODS chce snížením kromě jiného kompenzovat restauracím
zavedení elektronické evidence
tržeb. Vláda loni v prosinci tento návrh odmítla. Ve Sněmovně
pozměňovací návrh odolal návrhu na zamítnutí, který vznesl poslanec vládního hnutí ANO Bronislav Schwarz.
ODS navrhuje snížit základní
sazbu spotřební daně z nynějších
32 korun na 26,80 Kč za hektolitr piva. Do roku 2010 byla sazba daně 24 Kč. Snížení sazeb
navrhla i u malých nezávislých
pivovarů, čímž chce podpořit tyto pivovary i rozvoj měst a regionů.

„Je čas snížit daně, můžeme to
udělat, tento návrh má podporu
celého trhu, všech profesních organizací,“ argumentoval za
předkladatele předseda klubu
ODS Zbyněk Stanjura.

Vláda je proti
Podle vlády však návrh není
zcela slučitelný s právem EU,
protože spotřební daň je daň harmonizovaná v celé Evropské
unii. Podle vlády by snížení základní sazby znamenalo u půllitru desetistupňového piva úsporu
asi 0,30 Kč. Kabinet tak poukázal na to, že navrhované snížení
nezaručuje pokles cen pro restaurace ani pro spotřebitele.
Vláda odhaduje roční výpadek
příjmů z daně v následujících letech na 800 miliónů korun, zatímco ODS odhadla čistý výpadek na 500 miliónů ročně.
Vláda kromě toho argumentuje tím, že snížením spotřební da-

ně z piva by vznikla nerovnost
ve zdaňování spotřební daní,
která by mohla být chápána jako
nežádoucí signál o politické vůli ke snižování i jiných sazeb
spotřebních daní, například u lihu, pohonných hmot nebo cigaret.
Zpravodaj k předloze a bývalý
ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) označil vládní zdůvodnění negativního stanoviska
za nekvalifikované, účelové
a hloupé. Sazbu daně lze podle
něj upravit tak, aby nebyla v rozporu s EU. Navíc podle něj není
v silách žádného ministra financí
odhadnout inkaso spotřební daně
s přesností na jednu miliardu korun; přesnost se podle něj pohybuje kolem dvou až tří miliard.
Kritiku si vysloužil i argument
vlády o vytváření nerovnosti ve
zdaňování spotřebních daní. To je
podle něj možné jen u zaměnitelných výrobků.
(ČTK, sp)

V jejich rámci odhalila 367 porušení pravidel, z toho 257 zjištění předali kontroloři do správního řízení. Tento týden o tom
informoval šéf Finanční správy
Martin Janeček.
„Dosavadní šetření v terénu
prokázala, že drtivá většina podnikatelů se na evidenci připravila. Finanční i Celní správa se seznamují se všemi prodejními
místy. Takže nyní nedochází
k tomu, že bychom se zaměřovali pouze na problematická místa,“ uvedl Janeček.
Za závažné porušení zákona
o evidenci tržeb hrozí pokuta až
500 000 korun nebo až uzavření
provozovny. Za zásadní porušení
zákona se považuje například to,
když podnikatel nemá žádné zařízení pro elektronickou evidenci
tržeb.
Náměstkyně ministra financí
Alena Schillerová upozornila, že
MF v nejbližší době vydá metodické stanovisko týkající se plateb kartou na internetu. „Půjde
v něm o to, kdy má být vydávána
účtenka,“ avizovala náměstkyně.
EET povinně začala loni
1. prosince pro hotely a restaurace. Vláda si od ní slibuje omezení daňových úniků a narovnání
podnikatelského prostředí. Pravicová opozice opatření kritizuje
a tvrdí, že zlikviduje mnoho
drobných živnostníků. Podle údajů na serveru etrzby.cz zaznamenala Finanční správa za dva měsíce přes 153 miliónů účtenek.
Tržby aktuálně eviduje 46 400
podnikatelů.
(ČTK, svj, sp)

Kurzy ČNB od 1. 2.
Země
Austrálie
Čína
Dánsko
EMU
Chorvatsko
Japonsko
Kanada
Maďarsko
Polsko
Rusko
Švýcarsko
Turecko
USA
V. Británie

Množství Kód
1
1
1
1
1
100
1
100
1
100
1
1
1
1

AUD
CNY
DKK
EUR
HRK
JPY
CAD
HUF
PLN
RUB
CHF
TRY
USD
GBP

Kurz
18,999
3,646
3,633
27,020
3,620
22,084
19,175
8,723
6,257
41,669
25,305
6,662
25,074
31,646

Kurzy akcií na burze
Název

1. 2.

CETV
66,60
ČEZ
428,50
Erste Bank
776,10
Fortuna
94,40
Kofola ČS
411,00
Komerční banka
885,50
Moneta Money Bank 84,60
O2 C. R.
260,20
Pegas
820,30
Philip Morris
13 252,00
Stock
57,25
TMR
655,00
Unipetrol
191,50
VIG
616,40
Index PX
938,23

Změna (%)
+0,45
-0,09
+1,35
+0,96
+0,24
+0,06
+2,42
+0,46
+0,04
+0,21
-0,61
-3,68
-0,26
+0,85
+0,62

n Zelená jednoduššímu
posuzování vlivu
nových staveb
Soukromý dopravce Leo Ex- meziročně zhruba 40procentní

Leo Expressu se dařilo

press loni svezl svými vlaky
a autobusy celkem 1,4 miliónu
cestujících. Meziročně jde o téměř třetinový růst. Největší nárůst
firma zaznamenala na nových linkách z Prahy do Mnichova, Varšavy a do Lvova, informoval výkonný ředitel Leo Expressu Peter
Köhler.
Tržby společnosti se podle
předběžných údajů zvýšily na
zhruba 340 miliónů korun, což je

růst. Firma podle zatím neauditovaných výsledků zůstala
i v loňském roce ve ztrátě, zejména kvůli odpisům za vlaky,
úrokům a nákladům na rozvoj.
Kromě vyššího počtu pasažérů
se na růstu tržeb projevil i loňský nákup firmy TigerExpress,
zajišťující přepravu mikrobusy
na linkách mezi různými polskými městy a mezi Bratislavou
a Vídní.
(zr)

Foto ČTK – Václav Pancer

Apple díky novému iPhonu
obnovil růst prodejů i tržeb

VZDUCH PRO RYBY. Jihočeští rybáři v minulých dnech vysekali na rybníku Dolní velký (na snímku) u Nových Hradů na Českobudějovicku tři prosvětlovací prohlubně. Led prořezávají, když je minimálně 15 centimetrů tlustý. Provzdušňují tím desítky rybníků, ve kterých žijí mladé ryby.

Americká firma Apple obnovila v prvním finančním čtvrtletí
růst prodeje chytrých telefonů
iPhone, jejichž odbyt tři čtvrtletí
klesal. Prodej iPhonů i finanční
výsledky, které včera firma zveřejnila, překonaly odhady trhu.
Čtvrtletí do konce prosince bylo první, v němž firma prodávala
telefony nové verze iPhone 7, od
níž si slibuje obnovení růstu tržeb. Apple prodal za čtvrtletí
78,29 miliónu iPhonů proti 74,78
miliónu ve stejném období

předešlého roku. Analytici podle
výzkumné firmy FactSet Street
Account odhadovali odbyt na
77,42 miliónu. Odbyt tabletů
iPad se dál propadl o tři milióny
na 13,1 miliónu kusů.
Tržby, na nichž se prodej iPhonů podílí téměř 70 procenty, se
zvýšily o 3,3 procenta na 78,4
miliardy USD, což bylo mírně
nad očekáváním trhu. Čistý zisk
Applu se snížil o tři procenta na
17,9 miliardy dolarů, zisk na akcii ale předčil odhady. (ČTK)

Sněmovna ve středu v prvním
čtení podpořila vládní novelu,
která má zjednodušit proces posuzování vlivů chystaných projektů na životní prostředí, tzv.
EIA. Předloha mimo jiné omezuje počet záměrů, které budou posuzování podléhat, a prodlužuje
platnost stanoviska. Do českého
právního řádu současně přenáší
novelu evropské směrnice EIA,
kterou je nutné přejmout do letošního 16. května. Předlohu nyní posoudí sněmovní výbory.

n Ropa dál zdražuje,
Brent je nad 56 USD
Ceny ropy včera pokračovaly
v růstu. Během odpoledne ale ropa část zisků smazala po zprávě
o vysokém růstu zásob ropy
v USA. Severomořská ropa
Brent kolem 17.00 SEČ vykazovala růst o procento na 56,15 dolaru za barel, americká lehká ropa WTI přidávala 0,8 % na 53,20
USD za barel. Rusko v lednu snížilo těžbu ropy asi o 100 000 barelů denně. Propočty agentury
Reuters v pondělí ukázaly, že země OPEC snižují těžbu rychleji,
než se očekávalo.
(ČTK)

