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S příchodem evidence tržeb se srovnaly podmínky na trhu, tvrdí šéf ZKD Sušice Roman Bruzl
Jitka Šrámková
s využitím ČTK
PLZEŇSKÝ KRAJ Šest tisíc kontrol
dodržování elektronické evidence tržeb provedl od 1. prosince 2016 do
včerejška Finanční úřad pro Plzeňský kraj a Celní správa. V 19 procentech případů bylo zjištěno nějaké pochybení. V kraji je zaregistrováno k
EET na 13 tisíc provozoven a zhruba
čtvrtina už kontrolou prošla.
Nejvyšší pokuta v regionu byla
loni udělena Finančním úřadem
pro Plzeňský kraj ve výši 150 tisíc
korun. „Jednalo se o závažné porušení zákona o evidenci tržeb, když
kontrolou bylo zjištěno, že podnikatel i opakovaně vydával takzvané
předúčtenky. Jedná se o formu
předběžné účtenky bez patřičných
náležitostí podle zákona o evidenci
tržeb, zejména pak bez povinných
kódů FIK a BKP. Podnikatel pak
pouze na vyžádání zákazníka vystaví účtenku splňující zákonem stanovené náležitosti,“ popsala mluvčí
Finančního úřadu pro Plzeňský
kraj Michaela Hošťálková.

Dvě pokladny? Žádný
problém, tvrdí úřad

Podle předsedy Západočeského
konzumního družstva Sušice Romana Bruzla se díky zavedení EET
srovnaly podmínky na trhu, kde
mezi sebou o zákazníky bojují prodejny ZKD pod značkou COOP a
vietnamští obchodníci.
„Kolem našich 115 prodejen, hlavně na Klatovsku a Domažlicku, je
80 až 90 vietnamských obchodů,“
uvedl Bruzl. Po zavedení EET jich
pět zavřelo, ostatní se přizpůsobili.
Některé nejmenší vietnamské obchody mají ale podle něj dvě pokladny. Části zákazníkům prý dáva-

jí účtenky a těm, koho znají, nikoliv, čímž vykážou nižší tržby. Toto
tvrzení ovšem nelze oficiálně dokázat, protože Česká obchodní inspekce ani Finanční úřady neevidují zvlášť vietnamské a nevietnamské provozovny. „Některé jsou navíc zapsáné jako s.r.o., takže se nedají rozlišit,“ vysvětlila Hošťálková.
Podle Bruzla se krácení daní týká
i řady hostinců.
Vietnamci jsou pro ZKD stále velkou konkurencí. „Pokud otevřou v
obci s 500 občany, tak nám tržby
ze 700 tisíc korun spadnou o třeti-

Fakta
Co je EET?
Elektronická evidence tržeb (EET)
či online registrace tržeb je způsob
evidence tržeb, kdy jsou údaje o
každé transakci obchodníka
on-line posílány na státní správu.
nu. Pak už to tam pro nás není na
dvě pracovní síly, ale jedna to neutáhne,“ posteskl si. Vietnamští prodavači podle Bruzla nejsou ve velkém zisku, ale uživí se a mohou na

Plzeňští studenti slaví světový úspěch

vesnici žít a vychovávat děti. „Je to
pro ně lepší, než žít ve Vietnamu,“
uvedl. Uznal, že jsou velmi pracovití, schopní a umí se chopit tržní šance. Podle Bruzla už prodejny nebudou přibývat. „Tlačí už na ně trochu legislativa. Přes EET začaly vykazovat tržby a kontrolní orgány už
se jich mohou ptát na daně,“ uvedl.
„Když budou vietnamští obchodníci evidovat tržby, stanou se při dosažení ročních tržeb ve výši milionu korun někteří z nich plátci DPH.
A systém DPH už zajistí, aby platili
daně,“ myslí si Bruzl.

Martin Baxa uvolnil post
na hejtmanství Vilímcovi
PLZEŇ Novým náměstkem hejtmana Plzeňského kraje pro kulturu a
památkovou péči se včera stal Vladislav Vilímec (ODS). Ve funkci vystřídal Martina Baxu (ODS), který
se postu vzdal, protože byl zvolen
poslancem. Zatímco v případě
Baxy byla funkce neuvolněná, u Vilímce již je uvolněná, tedy na plný
úvazek a za plný plat téměř 100 tisíc korun měsíčně.
Vilímec zároveň opustil uvolněnou funkci předsedy výboru pro investice s příjmem zhruba 77 tisíc měsíčně. Z té se pro změnu stala pozice neuvolněná s odměnou osm tisíc
korun měsíčně a převzal ji místostarosta Rokycan Jan Šašek (ODS).
Zastupitelé opozice kritizovali, že
krajská koalice účelově vytváří a
mění uvolněné funkce podle potřeb politiků, kteří do nich nastupují. „Pokud má dojít k takové změně,
měla by to být změna ve prospěch
Plzeňského kraje a jeho občanů, nikoli změna ve prospěch konkrétní

Úspěšní reprezentanti Studenti Gymnázia Plzeň na Mikulášském náměstí se úspěšně umístnili v celosvětové soutěži Best in English. Čtvrťák Oliver Grosse byl na 10. místě v ČR a 37. ve světě a Janika Pokorná z prvního ročníku byla na 5. místě v ČR a 10. na světě. Foto: Ladislav Němec, MAFRA
PLZEŇ Mimořádného úspěchu dosáhli studenti Gymnázia na Mikulášském náměstí v Plzni v největší
on-line středoškolské soutěži v anglickém jazyce na světě Best In English. V konkurenci téměř 18 tisíc studentů ze 750 škol z 29 zemí skončilo plzeňské gymnázium na jedenáctém místě a stalo se tak nejlepším
českým zástupcem v soutěži.
Skvělé individuální umístění získala Janika Pokorná z 1. ročníku,
která v mezinárodním pořadí získala desáté a v českém páté místo.
„Angličtina je můj koníček navíc ji
používám v Holandsku, kam jezdíme za babičkou. Učím se ji od šesti
let. Cizí jazyky mám hodně ráda,
kromě angličtiny umím ještě německy. Začínám se také učit francouzštinu a korejštinu – tu hlavně
kvůli tamější kultuře a kamarádům, které tam mám,“ vysvětluje
Janika Pokorná.
Třicáté sedmé v mezinárodní kon-

kurenci a desáté místo v České republice obsadil Oliver Grosse. „Angličtinu používám denně. Učím se ji
už od pěti let. Hodně jezdím do Německa za příbuznými a tam mluvím německy. Rád bych ale vyrazil

společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Trvá maximálně 60 minut. Rychlost dokončení
testu se promítá do výsledného
skóre, kdy čas rozhoduje o pořadí
mezi soutěžícími se stejným bodo-

„Začínám se také učit
francouzštinu a
korejštinu – tu hlavně
kvůli tamější kultuře.“

„Angličtinu používám
prakticky denně.
Učím se ji už od
pěti let.“

Janika Pokorná
studentka

Oliver Grosse
student

do Anglie nebo Jižní Afriky, kde
bych angličtinu uplatnil,“ říká Oliver Grosse, který navštěvuje maturitní ročník.
On-line jazykový test Best In English je přibližně na úrovni B1 – C1

vým výsledkem. Test obsahuje cvičení zaměřená na porozumění textu, poslech, gramatiku a slovní zásobu.
„Do soutěže se z celé České republiky přihlásilo více než osm tisíc stu-

dentů z 333 škol. Každá škola musí
nominovat minimálně deset studentů. V praxi je to ale samozřejmě
více. Záleží na kapacitě počítačových učeben, kde testy probíhají.
Test umožňuje srovnání s ostatními studenty ze školy, kraje, státu i v
mezinárodním měřítku,“ popisuje
projektový manažer soutěže Best
In English Jindřich Josífek.
„O svém úspěchu rozhoduje každý student sám. Učitel může pouze
nabudit a motivovat. Učení jazyka
je hodně titěrná práce. Snažíme se
ale, aby naši studenti vnímali studium jako příjemnou věc,“ říká vedoucí předmětové komise Radmila
Lehečková, která zodpovídá za výuku angličtiny ve škole.
Z Plzeňského kraje se soutěže zúčastnilo 14 škol. Druhou nejlepší
bylo gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech, které v rámci České republiky obsadilo 18. místo.
— Jan Vitinger

K jeho připomínce, že někteří
malí obchodníci mají dvě pokladny, mluvčí Finančního úřadu pro
Plzeňský kraj Michaela Hošťálková
uvedla, že není protizákonné mít
více zařízení, ale v případě, že přijde zákazník, musí vydat správně
účtenku. „Pokladen mohou mít
více, potom pracovníci finanční
správy kontrolují při on-line přenosu ceny, zda tržby nabíhají na servery finanční správy. Kontrolují tedy
nejen to, zda je účtenka vydaná, ale
zda se nahraje na servery, či nikoliv,“ popsala Hošťálková.

osoby. V tomto případě to bylo ve
prospěch pana Vilímce. Byť byl ve
funkci uvolněného předsedy výboru, tak náměstek má přece jenom
plat daleko vyšší,“ prohlásil Kamil
Šefl (ANO).
„Děje se to opakovaně, potřebujete zohlednit zájmy politiků,“ řekl Richard Pikner (TOP 09).
Martin Baxa řekl, že takové názory naprosto odmítá. „Nechtěli jsme
zvyšovat počet uvolněných členů
zastupitelstva. „Pan Vilímec bude
práci vykonávat jako uvolněný náměstek, ale dosud uvolněná pozice
předsedy výboru pro investice
bude neuvolněná,“ konstatoval.
Vladislav Vilímec v minulosti proslul jako politik kumulující funkce.
Byl například zároveň poslancem,
uvolněným předsedou výboru kraje a uvolněným místostarostou Kdyně. Post ve Sněmovně loni neobhájil a včera informoval, že je již pouze neuvolněným místostarostou
Kdyně. — Jaroslav Nedvěd

Tisíc euro za mlčení?
Podmínka za vydírání
PLZEŇ Dozorce z borské věznice v
Plzni Tomáš Kocman se nestyděl textovými zprávami posílanými z náhodně pořízených telefonních čísel
vydírat strýce své dívky. S kamarádem Danielem H. chtěli tisíc euro za
mlčení, jinak muži vyhrožovali, že
manželku informují o jeho údajné nevěře.
„Nakolik si ceníte mlčenlivost o
dámě, se kterou chodíte za zády vaší
paní?“ To byla jedna z několika esemesek, která se v červnu 2016 rozblikala na displeji mobilního telefonu
podnikatele z Plzně. Podobné zprávy z neznámých čísel mu chodily čtyři dny. „Žádné výmluvy! Nebo dostane vaše paní rozpis výletů s dotyčnou dámou, foto na lodičkách i kontakt na ni,“ přečetl si muž v další ze
zpráv. V jiné mu vyděrači psali, že si
je najala jeho manželka, aby zjistila,
zda ji nepodvádí. Ona že jim za tyhle
informace zaplatí, sice méně, než
on, ale zaplatí. Ať si vše dobře rozmyslí. „Nejsem lhář ani vyděrač. Za-

chráním vám manželství, a už se nepotkáme,“ napsal mu také neznámý.
Vydíraný si to nenechal pro sebe,
vše oznámil policistům. A ti dozorce
a jeho kamaráda zadrželi ještě před
předáním peněz. Daniel H. se ke všemu přiznal. „Kocman viděl jednou
poškozeného se ženou, která nebyla
jeho manželkou. Řekl, že to asi byla
jeho milenka a dalo by se to využít,“
popsal Daniel H. Tvrdil, že zpočátku
vše bral jako hru. „Kocman na mě tlačil, že to musíme dotáhnout do konce. Potřeboval peníze,“ uvedl Daniel
H., který později sám poslal podnikateli 5000 korun jako odškodné.
Dozorce popíral, že by s vydíráním
měl cokoli společného. Připustil pouze, že Daniela H. vozil, když přišel o
řidičák.
Odvolací soud včera pravomocně
rozhodl o dvouletých podmínkách
pro oba obžalované. Za vydírání jim
hrozily až čtyři roky. Pro dozorce
pravomocné odsouzení znamená i
propuštění ze zaměstnání. (pek)

