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„Budoucnost začíná
tam, kde počítači
poděkujete“
Genevieve Bellová, ředitelka
firmy Intel pro strategii, odhaluje
svou představu budoucnosti
výpočetní techniky a svou cestu
od studia indiánské kultury
k počítačům. strana 18

České banky couvají
od sankcí za vysoké
vklady
strana 13

Většina škol užmá
vlastní wi‑fi síť
Připojit se k wi‑fi síti mohou
nyní žáci už na 58 procentech
škol v Česku. Mají radost,
protože se nemusí vzdávat
Facebooku, videí na YouTube
či on‑line her. Pro ředitele to už
taková zábava není. strana 3

TECHNOLOGIE PODNIKY A TRHYUDÁLOSTI

MINISTR FINANCÍ ANDREJ BABIŠ NARYCHLO OPRAVIL ZÁKON O DPH

Pokuty kvůli DPH se zmírní
Sotva začal platit zákon, který pod-

nikatelům nařizuje podávat kont-
rolní hlášení oDPH,uždo sněmov-
ny míří jeho oprava. Na návrh mi-

nistra financí Andreje Babiše vláda včera
odsouhlasila novelu zákona o dani z při-
danéhodnoty. Zmírní dopadmenšíchpo-
kutaumožníodpouštět velké. PlátciDPH
dostanou i víc časuna odpověďfinanční-
muúřadu, pokud jevyzve, abyvysvětlili či
odstranilipochybnostivpodanémhlášení.
„Zákon není špatně připravený, jen se

námnepovedly ty sankce,“ hájí Babiš nut-
nost normu tak brzyměnit.
Ministr financí nyní naléhá na rychlost.

Vláděpřineslnovelumimoprogramachce
ji „prohnat“ parlamentem tak, aby platila
od 1. června. Zákon zpětně odpustí všech-
ny pokuty ve výši 1000 korun. Udělují se

za hlášení elektronicky odeslanéfinanční-
mu úřadu až po 25. dni následujícího mě-
síce, ale dříve, než si ho od podnikatele vy-
žádá finanční úřad. V budoucnu se tohoto
prohřešku budemoci každý plátce jednou
ročně dopustit beztrestně. Pokuty ve výši
10, 30 a 50 tisíc korun bude moci správce
daně v ospravedlnitelných případech od-
pustit, což dosud zákon neumožňuje, a to
izpětně.Nenívšakjasné,zdadotédobystát
nebudezákonemstanovenépokutyvymá-
hat, nebo je vymůže a poté plátcůmvrátí.
Výtek vůči zákonu je víc. Nutnost uvá-

dět číslo faktury místo daňově obvyklé-
ho variabilního symbolu podle Jana Jež-
ka, majitele pražské účetní firmy, povede
kažtřetinovémunárůstuhlášenýchúdajů.
Advokát Jiří Hartmann zase tvrdí, že

kontrolní hlášení může ohrozit princip
mlčenlivosti, „neboť se státu dává do ru-
kou nástroj, jímž může sledovat platby
mezi advokátem a jeho klientem, jejich
četnost a frekvenci“. „Kontrolní hlášení

taksnižujíochranuklienta,“ tvrdíprávník.
Mluvčí finanční správy Petra Petlachová
to ale popírá a tvrdí, že v případě daňové
kontrolyměl správce daně již dříve nárok
na získání většíhomnožství dat, než jaká
budou plátci DPH, včetně advokátů, uvá-
dět v kontrolním hlášení.
Zákonem nařízené kontrolní hlášení

o DPH je pro Babiše citlivé téma: opravu-
je jedinéze tří slíbenýchklíčovýchopatře-
ní pro boj s daňovými úniky, které se mu
zatím povedlo prosadit. Zákon o elektro-
nickéevidenci tržebblokujeve sněmovně
opozice a zákon o prokazování původu
majetku ještě neprošel ani úvodním čte-
ním. Nový argument tak získali odpůrci
elektronických tržeb: „Vzhledem k tomu,
že oba zákony připravoval resort Andre-
je Babiše, podobných chyb je v nich celá
řada,“ tvrdí předseda poslanců ODS Zby-
něk Stanjura.
Babišenešetří anikoaličnípartner: „Mi-

nisterstvomělomít zákon lépepromyšle-

Peter Gabaľ, Lucie Stuchlíková
autori@economia.cz

ný. Zvlášť když ministr trvá na tom, aby-
chom jeho návrhy ve sněmovně už nijak
neměnili. Není to první případ,“ říká šéf
frakce ČSSDRoman Sklenák.
PodnikateléBabišekritizujízato,žepřís-

nětrestá jejichzpoždění, ale samafinanční
správa dolaďovala technická řešení ještě
v prosinci.
„Neustále měnila parametry XML sou-

borů, jejichž prostřednictvím se posílají
hlášení. Nezbyl nám ani čas na přípravu,“
říkánapříkladJanJežek.Spokojenneníani
s tím, že místo pěti kalendářních dní bu-
dou podnikatelé nověmoci na případnou
výzvufinančníhoúřaduodpovědětdopěti
pracovních dní.
„Plátci budoumítvíce časuna reakci ze-

jména v případě víkendů prodloužených
o sváteční dny či při čerpání dovolené,“
vysvětlujeKateřinaVaidišová z tiskového
odboruministerstva.PodleJežkasi aleani
tak živnostník nikdy nebudemoci dopřát
víc než týden dovolené.

Šéf vládní strany Právo
a spravedlnost Jaroslaw Ka‑
czyński (na snímku) nemá
žádnou státní funkci, ale
prosazuje změny, které mají
pojistit jeho moc a omezit
možnosti jeho kritiků a opo‑
zice. V Bruselu to vzbu‑
dilo obavy. Komise svým
rozhodnutím ale zároveň
posílí radikály mezi polskými
konzervativci.

Foto: Reuters

strana 6

POLSKO
VERSUS
EVROPA

Evropská komise
zahájila oficiální
proceduru, která
má zjistit, zda nová
polská konzervativní
vláda porušuje zásady
právního státu.

HOST VE STUDIU:

Martin Stropnický
ministr obrany o bezpečnostní
situaci v Evropě po útocích na ženy:
„Německo si po útocích musí říct, že
je potřeba odložit korektnost, Česko
by bylo tvrdší.“

SLEDUJTE NA

ČNB PRODĚLALA 468 MILIONŮ,
PŘÍŠTĚ TO MŮŽE BÝT I VÍCE

BÝVALÝ POLICEJNÍ
PREZIDENT MARTIN
ČERVÍČEK CHCE BÝT
HEJTMANEM

Z POLICISTY
POLITIKEM ODSCENTRÁLNÍ BANKA

NA CESTĚ DO ZTRÁTY
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Z POLICISTY
POLITIKEM ODS
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BARACK OBAMA
NAPOSLEDY PŘEDNESL
PROJEV O STAVU UNIE.
JAK SI VEDL V ÚŘADĚ? STRANA STRANA10STRANA

OBAMOVO SKÓRE

Zákon není špatně
připravený, jen se nám
nepovedly ty sankce.
Andrej Babiš
ministr financí, ANO


