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Do boje proti EET
se zapojují i senátoři
Uherské Hradiště – Zastavit chaos kolem elektronické evidence tržeb (EET)
chtějí kromě poslanců také
senátoři. Místo dalších výjimek a úprav však navrhují
přímo zrušení EET. Dnes
v Senátu představí vlastní
návrh zákona, jehož přijetím by došlo ke kompletnímu zrušení zákona o EET.
„Všechny pokusy přimět
vládu k tomu, aby používala
zdravý rozum a aby EET
například alespoň odložila,
selhaly. Proto nezbývá nic
jiného, než navrhnout její
zrušení. Dnes již není jiná
cesta. Vývoj posledních dnů
a především snaha prosadit
některé změny a nepochopitelné diskriminační výjimky na poslední chvíli
mne jen utvrzují v přesvědčení o tom, že jde o špatný
zákon, navíc lajdácky připravený. V ohrožení jsou
přitom desítky tisíc podnikatelů a nepřímo i jejich
zaměstnanci. A jejich osud
nám nemůže být lhostejný,“
uvedl Ivo Valenta, senátor
za Stranu soukromníků ČR,
která od začátku zavedení
EET ostře kritizuje.
ŘADA NEDOSTATKŮ
Návrh na zrušení EET se
chystá senátor Ivo Valenta
předložit spolu se senátory
z klubů ODS a STAN. Reagují
tak na řadu věcných i principiálních nedostatků, které
zákon obsahuje a které mu
byly vytýkány. Tím zásadním je především fakt, že v
případě EET si nástroj kontroly musí na své náklady
pořizovat sami živnostníci.
„Přikázat podnikatelům
zákonem, aby ze svých prostředků namísto státu investovali peníze a práci do
nástrojů, které následně
využije výhradně stát k jejich kontrole, je vrcholem
státní arogance,“ uvedl
k této věci další z předkladatelů, předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil spolu s tím, že považuje za absurdní, že za
technické nedostatky a výpadky systému nenese zodpovědnost ministerstvo financí, jak by se dalo čekat,
ale nepochopitelně sám
podnikatel. „EET mu tak
způsobí náklady navíc, které
nebudou žádným způsobem
kompenzovány. Samostatnou kapitolou a důkazem

špatné připravenosti zákona
ze strany ministerstva financí je také existující nejistota, kterou vyvolávají
například různé úvahy
a prohlášení ministra Babiše
o chystaných změnách
a úlevách. Ti, na které se
zákon v první vlně vztahuje,
nemohou totiž na nic čekat
a musí vše již dnes zaplatit
ze své vlastní kapsy,“ doplnil předseda Miloš Vystrčil.
Podle senátora Iva Valenty je pak důležitá také
otázka zabezpečení dat,
která bude stát shromažďovat zastaralým systémem,
a nebude tedy možné
vyloučit jejich zneužití.
A zneužitelnou je podle něj
také možnost storna
a oprav evidence, která
v zákoně není omezena.
Stejně tak přinese řadu
komplikací i evidence spropitného pro číšníky.
Předseda senátorského
klubu STAN Jan Horník pak
vidí problém rovněž ve
způsobu realizace elektronické evidence tržeb, která
vznikla bez řádného výběrového řízení, ačkoliv jde
o investici v řádu stovek
milionů korun. „Stát vyžaduje od občanů a podnikatelů dodržování pravidel
a čitelnost. I obce jsou popotahovány za kdejakou
nejasnost či chybu při výběrových řízeních. A takto
velká zakázka je zde zadána
bez otevřené soutěže a navíc dle veřejně dostupných
informací i bez souhlasu
příslušných poradních orgánů vlády. To považuji za
nehoráznost a pokrytectví,“
uvedl Jan Horník.
„Dlouhodobě tvrdím, že
zákon přinese více škody
než užitku. Jako takový by
proto měl být co nejdříve
zrušen. Navíc ho žádná
z vládních stran neměla ve
svém volebním programu.
Vím, že se jedná o běh na
dlouhou trať, ale boj rozhodně nevzdám,“ řekl iniciátor zákona o zrušení EET
Ivo Valenta.
Současně zmínil i slovenskou zkušenost s evidencí
tržeb, kdy byla odhalena
manipulace se softwarem
registračních pokladen. Organizátory těchto podvodů
byly přímo servisní společnosti pokladen a způsobily
daňové úniky v řádu miliard
korun. (vad)

Zlínský zámek hostil dámský
jarmark. Zazpíval i dětský sbor
Akce se zúčastnilo
30 prodejkyň z celého
Zlínského kraje
JINDRA PECHOVÁ

Zlín – Třetí ročník Dámského zámeckého jarmarku
se konal 24. listopadu ve
zlínském zámku. Akce se
účastnilo téměř 30 prodejkyň z celého Zlínského kraje. Na tři tisíce účastníků
mělo možnost nejen zakoupit originální výrobky, ale
také ochutnat punč, zhlédnout módní XXL přehlídku
nebo si poslechnout pěvecký soubor Jasénčanky. Pro
děti byla připravena kreativní dílna. O příjemnou
atmosféru s voňavým punčem se postarala nově otevřená kavárna Kafé ZÁMEK.

VÝROBKY. Na tři tisíce účastníků mělo možnost zakoupit originální
výrobky, ochutnat punč, zhlédnout módní XXL přehlídku nebo si
poslechnout pěvecký soubor Jasénčanky. Foto: archiv KHKZK

Jarmark slavnostně zahájila
předsedkyně Krajské hospodářské komory Zlínského
kraje Ivona Huňková, která
představila asistenční centrum a přidala své zkušenosti s podnikáním.
„Jsem ráda, že dámský
jarmark se stal tradiční akcí
v předvánočním čase. Zaměřujeme se cíleně na
podporu podnikání žen,
zejména těch ohrožených
na trhu práce.
V letošním ročníku se prezentovalo rekordní množství prodejkyň,“ sdělila Romana Keglerová, pověřená
řízením Okresního střediska
Zlín.
Akci uspořádala Krajská
hospodářská komora Zlínského kraje v rámci Asistenčního centra pro podporu podnikání žen.

Pacienti využijí patnáct Chtějí zlepšit digitální
gramotnost zaměstnanců
pohodlnějších lůžek
Šternberk – O něco příjemnější je pobyt na nemocničním lůžku pro
nejmenší marody a dospělé
pacienty na oddělení pro
dlouhodobě nemocné ve
šternberské nemocnici, která investovala více než
400 tisíc korun do moderních postelí. Celkem pořídila
15 lůžek, jimiž nahradila
starší typy na dětském oddělení a v léčebně dlouhodobě nemocných.
Oddělení pro dětské pacienty vyměnilo 13 lůžek. „Tři
lůžka jsou na jednotce intenzivní péče. Jsou výškově
nastavitelná a elektricky
polohovatelná,“ popisovala
hlavní sestra nemocnice
Lenka Neumannová novinku, která zvedla komfort pro
pacienty a přinesla úlevu
personálu. Nová lůžka mají
oproti starým postelím
snadnější údržbu a bezpečnější manipulační systém.
Dvou moderních lůžek se
dočkali také pacienti léčebny dlouhodobě nemocných.
„Ke každému lůžku byl navíc pořízen nový pojízdný
stolek,“ uvedla hlavní sestra.
Nemocnice zároveň na-

VÍCE POHODLÍ. Nemocnice ve
Šternberku pořídila patnáct
nových a pohodlnějších lůžek.
Ilustrační foto: archiv nemocnice

koupila i speciální matrace,
které snižují riziko vzniku
proleženin. Ocení to zejména dlouhodobě hospitalizovaní pacienti. „Zdravotnický
personál může bojovat proti
těmto proleženinám, takzvaným dekubitům, pravidelným polohováním pacientů, co nejlepší hygienou,
výměnou lůžkovin a právě
již zmiňovaným použitím
antidekubitálních lůžek,“
dodala mluvčí nemocnice
Radka Miloševská. (tau)

Olomoucký kraj – Zástupci
Okresní hospodářské komory (OHK) Olomouc, kteří
reprezentují řadu zaměstnavatelů Olomouckého kraje, a zástupci České společnosti pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) podepsali
memorandum o spolupráci
v oblasti zvyšování úrovně
digitálních znalostí a dovedností zaměstnanců.
Digitální znalosti, dovednosti a obecně digitální
gramotnost zaměstnanců
patří mezi klíčové přenositelné kompetence, které
mají významný vliv na
efektivitu práce zaměstnanců. Ovlivňují tak konkurenceschopnost podniku.
Mezinárodní koncept digitální gramotnosti ECDL je
jedním z uznávaných nástrojů, jak tyto kompetence
efektivně získat. Obsah memoranda je plně v souladu
s dokumentem Strategie
digitální gramotnosti ČR na
období 2015 až 2020,
schváleným Vládou ČR.
„Existují dva mylné názory ohledně digitální gramotnosti. Zaprvé názor, že
mladí lidé jsou již ze školy
vybaveni dostatečnými pře-

nositelnými digitálními dovednostmi, které trh práce
předpokládá a očekává,
a zadruhé názor, že to, co
pro svoji práci zaměstnanci
potřebují, tak to umí,“ připomíná Jiří Chábera, ředitel
pracovní skupiny ECDL-CZ
při ČSKI.
„Zaměstnavatelé si málo
uvědomují, jak zásadní dopad na efektivitu a produktivitu práce mají nedostatečné přenositelné digitální
dovednosti jejich zaměstnanců. Zaměstnanci se obtížně učí využívat pokročilejší digitální technologie,
jsou méně adaptabilní
a často neumí předcházet
rizikům, která jsou s využíváním digitálních technologií a internetu spojena,“
dodává Leopold Podmolík,
místopředseda představenstva OHK.
ČSKI je profesní sdružení
a nezisková organizace,
která ručí za kvalitu ECDL
zkoušek a vzdělávacího obsahu podle konceptu ECDL.
Vydává ECDL certifikáty
a prostřednictvím skupiny
ECDL-CZ, kterou zřídila,
uděluje oprávnění pro realizaci ECDL zkoušek. (fil)

