
 

 

„EET nějak přežijme, zničí nás zákaz kouření,“ říká hostinský 
 

31.3.2017     
Zdroj: Horácké noviny     

 

 

ÚSOBÍ – Nedávno jsme vás informovali o Spolku labužnických pohodářů, který, ač 

nevznikl kvůli elektronické evidenci tržeb (EET), pomáhá na vesnicích řešit problém 

upadajících a krachujících hospod. Z Úsobí pochází Dagmar Krylová, která šéfuje 

Klubu labužnických pohodářů, a která do Úsobí Andreje Babiše pozvala. 

 

S Klubem labužnických pohodářů spolupracuje i řada klubů na Třebíčsku, jako 

například v Rokytnici nad Rokytnou, Lesonicích, Hvězdoňovicích… 

Andrej Babiš slib dodržel a v pondělí odpoledne do hospůdky Pod Borovicí, kterou 

provozuje Karel Dušek, opravdu přijel. Hospůdka byla v té době zaplněna do 

posledního místa. Zájem o setkání s ministrem financí byl slušný. 

„Kluby prý jednají protiprávně,“ připomněla Krylová a vysvětlila Babišovi, jak takový 

klub vlastně funguje. „Řešením pro malé obce jsou právě takové kluby, ale nesmí mít 

strach, že po nich někdo půjde. Lidé na vesnicích se bojí, potřebovali by, aby někdo 

řekl, že kluby nejsou protizákonné,“ řekl Andreji Babišovi. 

Andrej Babiš připustil, že by se s tím dalo něco dělat. Nemluvil tedy konkrétně o 

klubech, ale o tom, že by se malé obce z evidování daly vyjmout. Je jen potřeba najít 

správné řešení. Mluvil třeba i o tom, že obchody a hospody na vesnicích by mohly 

provozovat samy obce. „Mohlo by to být tak, že ti s tržbou do 250 tisíc korun by 

nemuseli evidovat,“ navrhoval Babiš. 

 

Celý článek naleznete ZDE 

 

Hodnocení hotelů: není hvězda jako hvězda 

 
31.3.2017 

Zdroj: horydoly.cz 
 

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! 

Historie českého hvězdného systému sahá na počátek minulého století, do roku 

1919, kdy byl pod Ministerstvem průmyslu zřízen Instruktorát pro podniky ku 

přechovávání cizinců. Jednalo se o jakési bezplatné poradenství, které mělo za cíl 

http://www.horacke-noviny.com/zprava--eet-nejak-prezijme-znici-nas-zakaz-koureni-rika-hostinsky-5974.htm


 

 

pozvednout úroveň ubytovacích zařízení v každoročně vydávaném adresáři 

ministerstva. 

"Chybí zde informovanost mezi veřejností o skutečnosti, že větší část hotelů a 

penzionů v České republice tuto normu nedodržuje, není certifikovaným zařízením a 

počet hvězd si uděluje výhradně dle vlastního uvážení. V důsledku toho dochází 

k pokřivení vnímání trhu a dezinformování veřejnosti," uvádí Klára Hájková 

z Asociace hotelů a restaurací. 

 

Celý článek naleznete ZDE 

Na Airbnb míří hotelová taxa 
 

2.4..2017    
Zdroj:   lidovky.cz 

 

Multimiliardový byznys s krátkodobým pronájmem bytů po internetu má další českou 

vrásku na čele. Ještě nevyřešil problém EET – a už se na něj chystají nové zákony a 

vyhlášky. 

 

PRAHA Zprostředkovatel ubytování a nejrozšířenější světový startup Airbnb bude mít 

podnikání v Česku zase o něco složitější. Do Poslanecké sněmovny totiž míří novela 

zákona o místních poplatcích, která nově zahrnuje krátkodobé pronájmy. Na 

pražském a brněnském magistrátu se zároveň jedná o vyhláškách nařizujících 

registraci bytů a domů pro krátkodobé ubytování. 

Airbnb budí rozpory po celém světě, v některých městech už došlo k jeho zákazu. V 

Česku je více vidět boj taxikářů s aplikací Uber, která zprostředkovává levný odvoz 

většinou nelicencovanými řidiči. Méně známé Airbnb je přitom něco jako Uber v 

hoteliérství. Jen boj firem o to, že lidé přes Airbnb vydělávají na pronájmu svých 

nemovitostí turistům bez toho, aniž by platili příslušné poplatky, plnili bezpečnostní 

požadavky, či dokonce svůj příjem danili, probíhá více v pozadí. 

 

Celý článek naleznete ZDE 

Zahrádky zmírní zákaz kouření 
 

3.4.2017     
Zdroj: Lidové noviny 

 

Hospodští hledají řešení, jak neodradit kuřáky. Co nejvíc využijí prostory před 

podniky, kam takzvaný protikuřácký zákon nesahá. Hoteliéři zas mohou za určitých 

podmínek zřídit kuřákům salonek. 

http://www.ahrcr.cz/
http://www.horydoly.cz/business/hodnoceni-hotelu-neni-hvezda-jako-hvezda.html
http://byznys.lidovky.cz/na-ubytovaci-uber-miri-v-cesku-hotelova-taxa-jeho-sokove-se-raduji-1c1-/firmy-trhy.aspx?c=A170331_172037_firmy-trhy_pave


 

 

 

PRAHA S tím, jak se blíží 31. květen a start protikuřáckého zákona, rostou i úvahy 

hospodských, jak zákaz kouření obejít. Nebo aspoň zmírnit jeho důsledky. Už nyní je 

jasné, že v co nejvyšší míře využijí venkovní předzahrádky, kde zákon nekuřáky před 

jedovatým dýmem nechrání. 

Hoteliérům zas nikdo nebude bránit, aby kuřákům vyčlenili některé pokoje. Odpůrci 

tabáku se tedy kouři nevyhnou tak úplně, jak si zákonodárci možná představovali. A 

pro řadu hospod se účinnost zákona v podstatě posune až ke chladným podzimním 

dnům. 

V některých případech ale možná ještě dále. Radnicím totiž nepřibývají jen žádosti o 

zřízení zahrádky na obecním chodníku či komunikaci. 

 

Teplometem proti zákazu 

 

„Též jsme zaznamenali žádost o umístění teplometů s deštníky, které by zejména v 

nepříznivém počasí a zimním období zpříjemnily kouření před restaurací,“ popisuje 

situaci například mluvčí městské části Praha 5 Helena Šmídová. 

Smíchovská radnice letos eviduje zatím o čtyři žádosti o povolení předzahrádky víc 

oproti stejnému období loňska, ale nelze v těchto případech posoudit, zda souvisejí s 

protikuřáckým zákonem, nebo se jedná o nově vzniklé provozovny. 

Dotazy na možnost kouření na předzahrádkách nebo v hotelových pokojích nebo 

zřízení kuřárny v hotelu už vyřizuje delší dobu Asociace hotelů a restaurací. „Je 

evidentní, že tohle řešení mnozí využijí, předzahrádky jsou takové alternativní řešení 

pro kuřáky,“ říká prezident asociace Václav Stárek. 

 

Celý článek naleznete ZDE 

 

Hospodští vymýšlejí azyly pro kuřáky. Před podnik postaví deštníky 
či teplomety 

 
3.4.2017  

Zdroj: lidovky.cz     

 

Hospodští hledají řešení, jak neodradit kuřáky. Co nejvíc využijí prostory před 

podniky, kam takzvaný protikuřácký zákon nesahá. Hoteliéři zas mohou za určitých 

podmínek zřídit kuřákům salonek. 

 

S tím, jak se blíží 31. květen a start protikuřáckého zákona, rostou i úvahy 

hospodských, jak zákaz kouření obejít. Nebo aspoň zmírnit jeho důsledky. Už nyní je 

jasné, že v co nejvyšší míře využijí venkovní předzahrádky, kde zákon nekuřáky před 

jedovatým dýmem nechrání. 

http://www.lidovenoviny.cz/nahled.aspx?d=03.04.2017&e=LN-PRAHA&id=5656365


 

 

Dotazy na možnost kouření na předzahrádkách nebo v hotelových pokojích nebo 

zřízení kuřárny v hotelu už vyřizuje delší dobu Asociace hotelů a restaurací. „Je 

evidentní, že tohle řešení mnozí využijí, předzahrádky jsou takové alternativní řešení 

pro kuřáky,“ říká prezident asociace Václav Stárek. 

 

Celá článek naleznete ZDE 

Vybírejte poplatky! Novela míří na Airbnb 
 

4.4.2017     
Zdroj: Hospodářské noviny     

     

Více peněz z takzvaného sdíleného bydlení typu Airbnb by mělo končit v městských 

pokladnách. Ti, kdo přes Airbnb, ale i jiné služby nabízejí ubytování nikoliv v hotelích, 

ale v soukromých bytech, zatím neodvádějí místní poplatky za pobyt v turistických 

nebo lázeňských městech. Změnit to má novela zákona o místních poplatcích. 

„Řešíme otázku regulace Airbnb a podobných služeb sdílené ekonomiky s vládou i 

dalšími ministerstvy,“ uvedl mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček. Ve hře 

jsou podle pracovních skupin na ministerstvech různé varianty regulace. Úřady 

například zvažují připočtení místního poplatku k ceně za ubytování. 

 

Neznamená to však, že by na Airbnb a podobné firmy dopadla nová daňová 

povinnost. Poplatky ve vybraných městech, které činí maximálně 15 korun na osobu 

a den, jsou poskytovatelé sdíleného ubytování povinni vybírat (a platit městu) už 

dnes. Anonymita internetového prostředí, kde se obchod odehrává, však umožňuje 

tuto povinnost lehce obcházet. 

 

Společnost Airbnb říká, že vyhýbání se pravidlům není jejím cílem. „Když se u nás 

hostitelé zaregistrují, musí se zároveň zavázat, že budou jednat v souladu s místními 

předpisy,“ uvedl Andrew Verbitsky, generální manažer pro střední a východní 

Evropu. To se ale stále neděje, což vadí zejména majitelům hotelů. Ti musí vést 

řádné hotelové knihy. Počty hostů, a tedy i výše poplatků jsou u nich snadno 

dohledatelné a kontrolovatelné, což jen zvyšuje konkurenceschopnost sdíleného 

bydlení, které hotelům odvádí stále více klientů. 

„Novelu jsme sami iniciovali. Ubytování v soukromí je dnes stejná služba jako v 

hotelu, ale poplatky městu majitelé bytů neplatí, to je nelogické,“ řekl prezident 

Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Chce, aby povinnost pro Airbnb a 

podobné sdílené služby byla vymahatelná už od příštího roku. 

 

Celý článek naleznete ZDE 

http://byznys.lidovky.cz/hospodsti-vymysleji-azyly-pro-kuraky-pred-podnik-postavi-destniky-ci-teplomety-g1r-/firmy-trhy.aspx?c=A170403_120802_firmy-trhy_pave
http://archiv.ihned.cz/c1-65683150-vybirejte-poplatky-novela-miri-na-airbnb?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed


 

 

 

 
Naše stravenka od Lidlu. Zatřese stravenkovým trhem? 

 
4. 4. 2017  

Zdroj: peníze.cz 

 

Lidl nabídne vlastní stravenky. Restauracím slibuje nižší provize, zaměstnavatelům 

chce Naši stravenku nabízet dokonce bez poplatku. Jak funguje stravenkový trh a co 

pro něj může znamenat nástup nového hráče? 

Celý článek naleznete ZDE 

Pronajímatelé přes Airbnb neodvádí městu poplatky. Nová regulace 
je k tomu má donutit 

 
4.4.2017     

Zdroj: iHNed.cz     

 

Služby sdíleného bydlení typu Airbnb by podle chystané novely měly začít vybírat 

místní poplatky. 

Doposud mohou majitelé sdílených bytů tuto povinnost díky anonymitě internetového 

prostředí snadno obcházet. 

Jen Praze tak na poplatcích uniká ročně kolem 120 milionů korun. 

 

Více peněz z takzvaného sdíleného bydlení typu Airbnb by mělo končit v městských 

pokladnách. Ti, kdo přes Airbnb, ale i jiné služby nabízejí ubytování nikoliv v hotelích, 

ale v soukromých bytech, zatím neodvádějí místní poplatky za pobyt v turistických 

nebo lázeňských městech. Změnit to má novela zákona o místních poplatcích. 

 

"Řešíme otázku regulace Airbnb a podobných služeb sdílené ekonomiky s vládou i 

dalšími ministerstvy," uvedl mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček. Ve hře 

jsou podle pracovních skupin na ministerstvech různé varianty regulace. Úřady 

například zvažují připočtení místního poplatku k ceně za ubytování. 

 

Celý článek naleznete ZDE 

 

http://www.penize.cz/mzda-a-plat/322268-nase-stravenka-od-lidlu-zatrese-stravenkovym-trhem
http://archiv.ihned.cz/c1-65683150-vybirejte-poplatky-novela-miri-na-airbnb


 

 

Spadá Airbnb pod *EET? Otázku nadále analyzujeme, přiznává 
finanční správa 

 
7.4.2017  

Zdroj:  podnikatel.cz     

 

Přestože EET funguje již čtyři měsíce, v některých otázkách nemá finanční správa 

stále jasno. Například v tom, zda pod EET spadá služba Airbnb. 

 

Serveru Podnikatel.cz finanční správa přiznala, že otázku elektronické evidence 

tržeb a Airbnb nadále analyzuje. 

 

Otázku Airbnb a EET finanční správa analyzuje 

V některých otázkách ohledně EET nemají podnikatelé stále jasno, a to navzdory 

tomu, že evidence odstartovala již před čtyřmi měsíci. Jak se ale ukazuje, otazníky 

má i sama finanční správa. 

 

Celý článek naleznete ZDE 

 

Přibližně polovina Čechů věří, že takzvaný protikuřácký zákon 
ochrání jejich zdraví 

 
17.4.2017 18:00     

Zdroj: ČRO Radiožurnál      
             

 

Tereza TOMÁŠKOVÁ, moderátorka 

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

Přibližně polovina Čechů věří, že takzvaný protikuřácký zákon ochrání jejich zdraví. 

Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Zapojilo se do něj 

přes tisíc lidí. Norma, která zakazuje kouření v restauracích a barech, začne v Česku 

platit 31. května. 

 

Kristina LAMPEROVÁ, redaktorka 

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

V Česku aktuálně kouří více než 2 miliony lidí, kteří ročně vykouří dohromady zhruba 

21 miliard cigaret. Nová norma omezí cigarety v restauracích a v barech, návštěvnost 

se ale nesníží. Říká analytik společnosti Median Daniel Prokop. 

 

Daniel PROKOP, analytik společnosti Median 

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

http://www.podnikatel.cz/clanky/spada-airbnb-pod-eet-otazku-nadale-analyzujeme-priznava-financni-sprava/


 

 

Zhruba stejný počet lidí nám řeklo, že bude chodit do restaurací méně a stejný počet, 

že bude chodit do restaurací více. 

 

Kristina LAMPEROVÁ, redaktorka 

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

Stejný názor má i prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Problémy by 

ale podle něj  mohly mít podniky v menších městech a na vesnicích. 

 

Václav STÁREK, prezident Asociace hotelů a restaurací 

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

My jsme od počátku říkali, že ten zákon se dotkne hlavně pohostinství na venkově. 

 

Kristina LAMPEROVÁ, redaktorka 

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

Z průzkumu například dále vyplynulo, že po zavedení zákona plánují do restaurací a 

barů více chodit vysokoškoláci. Kristina Lamperová, Radiožurnál. 

 

Tereza TOMÁŠKOVÁ, moderátorka 

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

Úplné výsledky průzkumu najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. 

 


