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Česko
hospodaří
s rekordním
přebytkem

Ministr financí Andrej
Babiš tvrdí, že státní
rozpočet letos skončí
nejlepším výsledkem

vhistorii samostatnéČeskérepub‑
liky. A to navzdory schválenému
schodku ve výši 70 miliard korun.
Průběžnéúdajeohospodaření stá‑
tu zatím naznačují, že Babiš bude
mítpravduapřekonárok1994,kdy
příjmystátupřevýšilyvýdajeovíce
než desetmiliard korun.
Za prvních desetměsíců letošní‑

ho roku dosáhl rozpočet rekordní‑
ho přebytku 98,3 miliardy korun.
Loni touto dobou přitom Česko
vykazovalo deficit přes 29miliard.
Jednímzedvouhlavníchdůvodů

jemeziroční růst příjmů státuo65
miliard korun, způsobený hlavně
vyššímvýběremdaní a pojistného
na sociální zabezpečení.Minister‑
stvo financí to přičítá pokračují‑
címu ekonomickému růstu a také
efektivnějšímu výběru daní.
Nadruhéstraněmeziročněkles‑

lyvýdajeo58miliard.Zejménapro‑
to, že stát zatímproinvestovalo50
miliardkorunméněnežvestejném
období loni. „Kvysokémupřebytku
státního rozpočtu přispívá kromě
příznivého ekonomického cyklu
arekordněnízkémírynezaměstna‑
nosti jen relativně pomalý rozběh
nových projektů veřejných inves‑
tic. V období nízkých úrokových
sazeb, kdy má navíc vláda dosta‑
tečné příjmy, bymohla investovat
více,“ řekl analytik České spořitel‑
ny Jiří Polanský.
Pro rok 2017 je schválený roz‑

počtovýschodek60miliardkorun,
ekonomové ale s ohledem na prů‑
běžnévýsledkyrozpočtuza letošek
odhadují, žebymohlbýtnižší.Dal‑
šípřebytekalevzhledemkblížícím
se volbámaočekávanýmvýdajům
na předvolební sliby nečekají.

Provozovatelérestauracíaho‑
telů mají od včerejška k dis‑
pozici „ostrou“verzi elektro‑
nické evidence tržeb. Zatím

je dobrovolná a zájemotestovat si
komunikaci s finančním úřadem
má jenmálopodnikatelů. Povinná
registracevšechvydanýchúčtenek
je přitom čeká už od 1. prosince.
Jedním z prvních, kdo dobro‑

volně začali veškeré tržby evi‑
dovat na ministerstvu financí, je
majitel penzionu Rudolf Korčák.
„Vedlynásktomutřidůvody.Chtě‑
li jsme využít toho, že náš perso‑
nál už umí systém ovládat. Chtěli
jsme být první, a mít tak náskok
před konkurencí,“ vysvětlil, proč
se do testování pustil.
Většiněpodnikatelůsealedo lis‑

topadovéhodobrovolnéhozapoje‑
ní nechce. Dokonce ani těm, kteří
novépokladnya softwareproEET
s předstihem používají k vlast‑
ní evidenci vydaných účtenek.
„Na odesílání stvrzenek on‑line
naministerstvofinancí nespěchá‑
me, budeme to řešit až v průběhu
měsíce. Zařízeníuž ale samipouží‑
vámeprosledování tržeb,“ řeklma‑
jitel restaurace JanKapolka.
Dodavatelé pokladen a softwa‑

ru potvrzují, že mezi jejich klien‑
ty je zatím zájem o dobrovolnou
evidenci tržeb minimální. „Z více
než tisícovky zákazníků nemáme
žádného,kterýbychtělnepovinně
evidovatsvétržbyměsícdopředu,“
uvedl po včerejším startu pilotní
verze elektronické evidence Zby‑
někŠvec ze společnosti Septim.cz.
Plnou verzi tak začali kvůli své‑

mu marketingu využívat zejmé‑
na samotní dodavatelé elektro‑
nických pokladen a poskytova‑
telé softwaru. „Všechno šlape bez
problémů, speciální kód, takzva‑
ný FIK, se vygeneroval okamžitě,

systém funguje stejně spolehlivě
jako doposud v testovacím reži‑
mu. Žádný problém s ukládáním
dat nenastal,“ řeklMichalWantu‑
lok ze společnosti Dotykačka.
Právě doba odezvy, během níž

hostinský musí čekat, až mu sys‑
témpošlekódaumožnívytisknout
stvrzenku,užněkolikměsíců stra‑
ší majitele i personál provozoven.
Bojí se zdržení při obsluze hostů.
Finanční ředitelství ale slibuje, že
všechno proběhne během dvou
vteřin, první zkušenosti potvrzu‑
jí, že odezva je okamžitá.
O nezájmu podnikatelů eviden‑

ci si alespoň zkusit vypovídá i po‑
čet těch, kteří požádali o takzvané
autentizační údaje. Ty jimumožní
přístup do vyhrazených systémů
ministerstva financí. O tuto regis‑
traci si měsíc před zahájením po‑
vinnéhoodesíláníúčtenekzažáda‑
la necelá polovina z padesáti tisíc
podnikatelů.
Ne všichni majitelé hospod ale

detailní evidenci tržeb považují
zaněco, co jimztíží práci a zvýšíná‑
klady.Někteříužpřitestovánípokla‑
den zjistili, že s EET zároveň získají
detailní přehled o práci personálu,
kterýnemusí být vždypoctivý.
„Zaznamenali jsme už několik

případů, kdy se zisk z prodeje ná‑
pojů v podniku po zavedení evi‑
denční pokladny zvýšil až o třeti‑
nu,“popsal zkušenostiPetrFilipec,
ředitel společnosti Storyous, která
dodávásystémyproelektronickou
evidenci restauracím. „Pokladna
dokáže snadnoporovnat prodaný
objem rozlévaných i vytáčených
nápojů. Případné nesrovnalosti
se pak dají dohledat ke konkrét‑
nímu člověku, všechny transakce
personálu jsou v systému vedeny
na jméno,“ řekl Filipec.
„U obsluhy je to dobrá kontrola,

můžeme sledovat i věci, o kterých
nemajíponětí.Unás toalenaštěstí
nepotřebujeme,“ doplnil provozo‑
vatel restaurace JanKapolka.

Dobrovolnou EET vítají
hlavně dodavatelé pokladen
Martin Ťopek
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Briefing

■ ITÁLIE

Střední Itálii postihlo další
zemětřesení, teď ale slabší
Ve střední Itálii, kterou minulý týden po-
stihlo několik silných zemětřesení, zazna-
menali další menší otřesy. V postižených
regionech Marche a Umbrie žije stále přes
15 tisíc lidí mimo své domovy. Italští vědci
oznámili, že úroveň zemského povrchu
se v některých postižených horských ob-
lastech posunula, někde dokonce až o 70
centimetrů. Poškozeny byly stovky budov,
ale i hřbitovů, kam před svátkem Památky
zesnulých chodí lidé vzpomínat.

■ TURECKO

Turecko poslalo tanky
na kurdské území
Konvoj tří desítek tanků a dalších armád-
ních vozidel vyslala turecká armáda do pro-
vincie Sirnak na hranicích s Irákem. Ministr
obrany Fikri Isik oznámil, že manévr souvisí
s vývojem bojů proti islamistům v Iráku.
Provincie, do které konvoj zamířil, je ale
jedním z ohnisek konfliktu mezi tureckými
silami a kurdskými bojovníky. Na konci září
zahynulo v oblasti šest tureckých vojáků
po přestřelce s Kurdy, kteří mají základny
i na irácké straně hranic.

■ Z TWITTERU

Návrh rozpočtu se schodkem 60 miliard?
Je jasné, že to je špatně. Vláda se rozhodla
použít „peníze nás všech“ k dosažení
úspěchu ve volbách.

@LudekNie
Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu
za TOP 09, ekonom, matematik a bývalý viceguvernér ČNB

■ ČESKO

Ředitel Budvaru
Boček končí
Dlouholetý ředitel českobudě-
jovického pivovaru Budvar
Jiří Boček ke konci roku
odstoupí z funkce. Pivovar,
který patří pod minister-
stvo zemědělství, vede
od roku 1991, před pár
dny dostal od preziden-
ta státní vyznamenání.
Důvodem odchodu je
Bočkův zdravotní stav.

Do restaurací
a penzionů
Dobrovolná
EET začíná.
Zájem o ni
není velký,
podnikatelé
vše nechávají
až na poslední
chvíli.
Foto: ČTK

25
tisíc

provozovatelů
restaurací
a hotelů
z celkových
50 tisíc si
na finančních
úřadech
zažádalo
o autentizační
údaje. Ty jim
umožní přístup
do systému
ministerstva
financí
k odesílání
účtenek.
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