
 

 

Hodnocení hotelů – není hvězda jako hvězda 
 

17.2.2017 
Zdroj: ceskenovinky.eu 

 

V současnosti neexistuje jednotný klasifikační systém pro hodnocení hotelů, které se 

liší doslova stát od státu. Situaci, alespoň částečně, řeší dodatečná certifikace 

hotelů. Ta je ovšem dobrovolná. A tak velmi často dochází k zajímavým paradoxům. 

Například hotel, který by, za normálních okolností, dosáhl horko těžko na tři 

hvězdičky, jich může mít rázem pět! 

 

Celá článek naleznete ZDE 

 

Do restaurací bez stravenek? 
 

19.2.2017 19:00   
Zdroj: ČT 1     

 

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Většina restaurací podle průzkumu jejich asociace zvažuje, že přestane přijímat 

stravenky. Ty sice hlavně v době obědů přitáhnou zákazníky, provozovatelům ale 

vadí následné poplatky, které jsou několikanásobně vyšší než třeba při úhradě 

kartou. Poukázky na jídlo dostává v tuzemsku milion a 300 tisíc lidí a ročně v nich 

utratí 15 miliard. 

 

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Platba v hotovosti restauraci nestojí nic, až na provoz elektronické evidence. Z platby 

kartou odvede jedno procento a ze stravenky tři až sedm. Nejen kvůli tomu je tato 

forma placení pro obchodníky nejnákladnější. 

 

Jan LANGER, obchodní ředitel, Sklizeno Foods 

-------------------- 

To rozvážíme do třech různých stránkových společností, kde vlastně tu stravenku 

teprve jako uplatníme. Ještě kdybysme chtěli ty peníze v podstatě hned, tak je tam 

další příplatek. 

 

Celý rozhovor naleznete ZDE 

 

http://www.ceskenovinky.eu/2017/02/17/hodnoceni-hotelu-neni-hvezda-jako-hvezda/
http://www.ceskenovinky.eu/2017/02/17/hodnoceni-hotelu-neni-hvezda-jako-hvezda/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000100219


 

 

Druhá vlna EET se blíží. Nejasnosti vysvětlí šéf Finanční správy 
 

20.2.2017     
Zdroj:ekonomika.iDNES.cz     

   

Desetitisícům podnikatelů zbývá týden na to, aby se zapojili do systému EET. Ve 

druhé vlně se má přidat až 250 tisíc subjektů. Systém tak zažije pětkrát větší nápor 

než v prosinci, kdy měl premiéru v restauracích. Na dotazy čtenářů bude v úterý od 

11:00 odpovídat ředitel Finanční správy Martin Janeček. 

 

Od 1. března začnou státu posílat účtenky podnikatelé maloobchodu a 

velkoobchodu. Bude to zatím největší zatěžkávací zkouška systému elektronické 

evidence tržeb. Zatímco v první vlně od 1. prosince začalo tržby ukazovat zhruba 

padesát tisíc hotelů, restaurací, kaváren či cukráren, nyní to může být až čtvrt 

milionu. 

 

Týden před startem druhé vlny si však z této skupiny vyzvedlo autentizační údaje 

pouze 87 tisíc podnikatelů. Dodavatelé pokladen proto čekají v příštích dnech velký 

nápor a varují, že pokladny nemusí být tak rychle dostupné. 

 

Celý článek naleznete ZDE 

 

Stravenky zase (ne)končí: Za dva roky bez oběda? 
 

23.2.2017    
Zdroj: ahaonline.cz     

             

 

Téma možného konce stravenek je opět na stole, teď s ním přišli zástupci 

zaměstnavatelů. Deník Aha! zjišťoval, jak moc je tato hrozba reálná. 

 

Nesmiřitelná debata odpůrců a příznivců stravenek je zpět! Ti první tvrdí, že provize 

stravenkových firem jsou příliš vysoké a restauratéři tak tratí. Bez jídelních kupónů by 

ale zase přestali lidé chodit na obědy. Benefit pobírá na 1,3 milionů zaměstnanců. 

„Dejte jim stovku na oběd, půjde 50 procent z nich. Dejte jim stovkovou stravenku a 

půjde 80 procent,“ řekl Aha! Vít Jásek z Unie zaměstnavatelských svazů, která o 

možném konci stravenek mluví. Ministerstvo financí tvrdí, že nic se teď rušit nebude. 

Podle mluvčího Michala Žurovce se ale kvůli připravovanému zákonu o dani z příjmu 

vedou debaty, jak se stravenkami dál. Zákon by měl platit v roce 2018. Václav Stárek 

http://ekonomika.idnes.cz/on-line-druha-vlna-eet-0ts-/ekonomika.aspx?c=A170220_105955_ekonomika_fih


 

 

z Asociace hotelů a restaurací říká, že řešením by mohla být větší konkurence mezi 

poskytovateli stravenek. 

 

Celý článek naleznete ZDE 

 

Stravenky jsou nemravnou druhou měnou ve státě, říká šéf 
asociace restaurací 

 
23.2.2017     

Zdroj:ekonomika.iDNES.cz     
 

Jsou druhou měnou ve státě a restaurace za ně platí nemravné poplatky až deset 

procent z jejich hodnoty, říká na adresu stravenek prezident Asociace hotelů a 

restaurací Václav Stárek. „Kampaň proti nim nevedu,“ ujišťuje. Většině restaurací by 

podle něj zrušení stravenek nevadilo. 

 

Objevily se zprávy, že by asociace chtěla zrušit stravenky. Jak si to představujete? 

  Stravenky se používají v obchodech, restauracích, dokonce se někde recyklují, to 

znamená, že se neznehodnotí, kolují dál a jsou druhou měnou ve státě. Vadí nám 

ale, že náklady pro provozovatele z nominální hodnoty stravenky jsou už deset 

procent. Přijde nám to nemravné. Vidím dvě cesty. Buď do monopolu přibydou další 

firmy, které je budou poskytovat za lepších podmínek, nebo stravenku nahradí 

nějaká finanční částka pro zaměstnance. 

 

Ale zaměstnavatelé stravenky poskytují díky daňové podpoře. Neztratili by potom 

motivaci tento benefit   dávat? 

 Pokud by daňová podpora byla zachována, nic zásadního by se nezměnilo. 

Stravenky by se měly nahradit paušální částkou za stejných podmínek, tedy se 

zachováním daňové podpory. 

 

Celý článek naleznete ZDE 

 

 

 

 

http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/130891/stravenky-zase-ne-konci-za-dva-roky-bez-obeda.html
http://ekonomika.idnes.cz/restaurateri-chteji-zrusit-stravenky-dhb-/ekonomika.aspx?c=A170222_095917_ekonomika_fih


 

 

Platíte stravenkami? Toto vás bude možná zajímat 
 

23.2.2017     
Zdroj: parlamentnilisty.cz   

 

Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka by většině restaurací 

zrušení stravenek nevadilo. Stárek to prohlásil v rozhovoru, který poskytl serveru 

iDNES.cz. 

 

Podle Stárka provozovatelům restaurací vadí hlavně to, že náklady pro 

provozovatele z nominální hodnoty stravenky jsou už deset procent. „Přijde nám to 

nemravné. Vidím dvě cesty. Buď do monopolu přibudou další firmy, které je budou 

poskytovat za lepších podmínek, nebo stravenku nahradí nějaká finanční částka pro 

zaměstnance,“ uvedl Stárek. 

 

Celý článek naleznete ZDE 

 

ZÁKAZ KOUŘENÍ: další bič na české pohostinství? 
 

23.2.2017    
Zdroj: FaktorS     

             

ZÁKAZU KOUŘENÍ V RESTAURACÍCH UŽ NIC NESTOJÍ V CESTĚ. PODPISEM 

JEJ STVRDIL PREZIDENT ZEMAN. PODLE PODNIKATELŮ JDE PO EET O DALŠÍ 

KLACEK POD NOHY A AŽ PATNÁCT PROCENT PROVOZOVEN ZAVŘE. HLAVY 

SI DRBOU I DAŇAŘI - NA PRODEJI CIGARET MÁ STÁT ROČNĚ 50 MILIARD. 

 

Od 31. května už si v tuzemských podnicích nezapálíte. Plošný zákaz kouření začne 

platit právě ve Světový den bez tabáku. Nová restrikce se bude týkat všech hospod, 

restaurací, kaváren a barů bez rozdílu, nebude se vztahovat jen na „zdravé“ kouření 

vodních dýmek. 

 „Toto opatření má chránit před škodlivými účinky tabákového kouře nejen 

hosty v těchto provozovnách, ale rovněž zaměstnance, kteří tam pracují. Ti bývají 

denně a dlouhodobě vystaveni expozici tabákového kouře s prokazatelně negativním 

dopadem na jejich zdraví,“ prohlásil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD). 

 A zatímco nekuřáci jásají, restauratéři lomí rukama. Podle průzkumu Asociace 

hotelů a restaurací ČR s plošným zákazem kouření nesouhlasí 57 procent 

provozovatelů restaurací a berou jej jako zásah do svobody podnikání. „Trend je 

jednoznačný, kuřáckých restaurací ubývá. Z tohoto pohledu tedy vnímáme intervenci 

státu jako zcela nadbytečnou a jsme přesvědčeni, že pokud by se zajistila a zpřísnila 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Platite-stravenkami-Toto-vas-bude-mozna-zajimat-476868


 

 

kontrola dodržování původního zákona, nebylo by třeba nic regulovat,“ řekl Faktoru S 

prezident asociace Václav Stárek. 

 

Celý článek naleznete ZDE 

 

 

 

Psychologie v hotelových službách 
 

27.2.2017 
Zdroj: gastroahotel.cz 

 

Náš zákazník, náš pán – staré přísloví, které by beze zbytku mělo ve službách platit 

vždy a všude. A v hotelnictví a pohostinství dvojnásob. Jsou ale hosté, kteří dávají 

hotelovému personálu z různých důvodů pořádně „zabrat“.  

 

Celý článek naleznete ZDE 

 

http://faktors.tyden.cz/rubriky/data-a-penize/bic-na-hostinske-aneb-zakaz-koureni-v-praxi_419201.html
http://gastroahotel.cz/rubriky/manager/pspychologie-v-hotelovych-sluzbach/

