
 

 

Regulace sdíleného ubytování je dostatečná, míní ministerstvo 
 

15.5.2018   
 Zdroj:  tyden.cz     

 

Regulace sdíleného ubytování je dostatečná, pravidla už nyní existují, jen je stát 
neumí vymáhat. Pokud bude potřeba regulaci upravovat nebo vytvářet novou, tak 
musí být flexibilní a brát v úvahu danou lokalitu, například Prahu 1. Na diskusním 
setkání On-line platformy v ubytovacích službách to řekl ředitel odboru evropských 
záležitostí ministerstva průmyslu a obchodu Jan Havlík. 
 
"Pokud budeme vytvářet pravidla nová, tak musí brát v úvahu lokalitu a konkrétní 
situaci. Když se podíváte, jak vypadá sdílené ubytování v Praze 1 a třeba někde v 
Posázaví, tak to jsou dva totálně jiné světy. A vymýšlet pravidla pro ubytovací služby 
naroubovaná z Prahy 1 na Posázaví by byla strašná chyba," uvedl Havlík. Generální 
ředitelka Evropské komise pro vnitřní trh Valentina Schaumburgerová uvedla, že 
komise nemá ambice na unijní úrovni sdílené ubytování regulovat. 
 
Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka je potřeba oddělit to, 
co je sdílené ubytování a co již podnikání. Studie, kterou si loni objednala vláda, 
ukázala, že 73 procent domů a bytů pronajímaných přes Airbnb není sdílené 
ubytování, ale poskytování ubytovacích služeb. Stárek také upozornil na to, že 
podobnou nabídku tzv. sdíleného ubytování má kromě Airbnb již také portál 
Booking.com a další. 
 
Podle studie dosáhly roční výnosy z pronájmů jenom přes Airbnb v Praze v roce 
2016 celkem 86,3 milionu dolarů (1,8 miliardy korun). Přes Airbnb je v Praze 
nabízeno k ubytování 18.500 bytů. Podle Stárka z 3500 ubytovatelů v Praze 1 odvádí 
poplatky 450 ubytovatelů. 
 
Celý článek naleznete ZDE 

Stát chce regulovat Airbnb, chybí mu však informace, kdo byty 
pronajímá 

 
16.5.2018     

Zdroj: Hospodářské noviny     
     

Nesou vinu na rostoucích cenách nájmů a bytů, jejich provozovatelé neplatí daně a 
do center měst ženou turisty, kteří dělají v bytech nepořádek. Výčet negativních jevů, 
které kritici předhazují platformám pro krátkodobé ubytování typu Airbnb, je dlouhý. I 
kvůli nim chtějí zástupci státu krátkodobé pronájmy silněji zregulovat. 
 O větší regulaci krátkodobého pronájmu usilují vedle zákonodárců a 
ministerských úředníků i města. Mezi nejvíce exponované patří v tomto ohledu 

https://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/regulace-sdileneho-ubytovani-je-dostatecna-mini-ministerstvo_480163.html


 

 

centrální části hlavního města. Včera se kvůli regulaci sdílené ekonomiky sešli v 
Praze zástupci zájmových organizací a státu na konferenci On-line platformy v 
ubytovacích službách. 
 Jedním z témat bylo i poskytování dat městům ze strany platforem. Díky 
sdíleným datům by pak státní orgány mohly lépe kontrolovat, zda jednotliví 
poskytovatelé skutečně plní všechny povinnosti a platí daně. 
 Vyžadované sdílení dat částečně naráží na evropskou směrnici, která se týká 
takzvaných služeb informační společnosti. Po nich ale samosprávy data vyžadovat 
nemohou, zmínil na konferenci Jan Havlík, ředitel odboru evropských záležitostí a 
vnitřního trhu na ministerstvu průmyslu a obchodu. 
 Služby informační společnosti jsou typicky nákupy přes e-shopy. Podle 
některých názorů tuto definici, tedy poskytování služeb na dálku a elektronicky, 
splňují i platformy sdílené ekonomiky. Sdílení dat přitom podle Havlíka nemohou 
samosprávy od poskytovatelů služeb informační společnosti vyžadovat. 
 Podle Havlíka na rozdíl od Uberu, který označil Soudní dvůr Evunie za 
přepravní společnost, Airbnb definici poskytovatele služeb informační společnosti 
splňuje. Variantou pro samosprávy tedy je, aby se s velkými hráči sdílené ekonomiky 
dohodly, že jim informace poskytnou provozovatelé portálů dobrovolně. Dohnat je k 
tomu může i hrozba radikálnějšího řešení ze strany měst. 
 Sdílení dat přitom města vyžadují. Takovýto požadavek například vznesl 
minulý týden pražský radní odpovědný za kulturu Jan Wolf: „Chceme, aby stát mohl 
získávat informace od zprostředkovatelů sdíleného ubytování o provedených 
transakcích, což je klíčové pro kontrolu tohoto podnikání.“ 
 Pro sdílení dat ze strany provozovatelů se vyslovil i Václav Stárek ze Svazu 
obchodu a cestovního ruchu. „Já to považuji za klíčový bod,“ řekl na konferenci 
zástupce hoteliérů. Stárek také zmínil, že i když krátkodobé pronájmy konkurují 
hotelům, nevztahují se na ně stejná opatření jako na hoteliéry. 
 Částečně tento nesoulad může odstranit novela zákona o místních poplatcích, 
kterou začátkem dubna poslalo do vnějšího připomínkového řízení ministerstvo 
financí. 
 
Celá článek naleznete ZDE 

GDPR a svět nemovitostí 
 

23.5.2018     
Zdroj: iHNed.cz     

 

Dva roky se o něm mluví, mnozí jej zodpovědně zavedli do praxe, jiným stále dělá 
vrásky na čele, někteří se snaží ho ignorovat a doufají, že jim to projde. O čem, že je 
řeč? Přece o GDPR. 
 
Za dva dny, konkrétně v pátek 25. května 2018, vstupuje v účinnost nové obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů v EU. Je známé pod zkratkou GDPR (General 
Data Protection Regulation) a ovlivňuje chod velkých firem i jednotlivých realitních 
makléřů; výrazně se odráží i v online prostoru. 
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Cílem tohoto nařízení, které má významný dopad nejen na to, jakým způsobem jsou 
osobní data ve firmách zpracovávána, ale velký vliv má především na marketing, je 
zásadní zvýšení ochrany osobních dat občanů Evropské unie. Chcete-li svým 
klientům, nájemcům či potenciálním kupcům i nadále zasílat newslettery či jiné 
marketingové materiály, nejpozději od 25. května to budete muset dělat jinak, než 
tomu bylo doposud. Přitom nezáleží na tom, kde vaše firma sídlí nebo osobní údaje 
zpracovává. Rozhodující je, že se tato data týkají občana Unie. Ten je chráněn bez 
ohledu na to, která organizace jeho data spravuje a ve které části světa má své sídlo. 
GDPR v hotelnictví 
 
Asi nelze ve zkratce popsat, co vše musí hoteliéři zajistit v souvislosti s GDPR. V 
každém případě je to další směrnice, která provozovatelům přináší nárůst nákladů a 
časovou zátěž. Na druhou stranu platí, že kdo se k datům choval odpovědně a v 
rámci již nyní platné legislativy, má velkou část povinností splněnou. AHR ČR se 
věnovala této problematice již od dob, kdy bylo nařízení připomínkováno na evropské 
úrovni, vytvořili jsme metodiku pro naše členy, vzory interních směrnic a uspořádali 
několik workshopů na toto téma. Domníváme se, že malá zařízení do cca šedesáti 
pokojů mohou na základě těchto informací zavést požadovaná opatření sama 
vlastními silami, větším nabízíme minimálně návod jak postupovat a právě vzory 
směrnic. To základní, co musí všichni podnikatelé udělat, je audit současného stavu 
ochrany dat, k čemuž právě slouží také naše metodika. 
 
Ing. Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací 
 
Celý článek naleznete ZDE 
 

Airbnb je třeba regulovat, původní myšlenka je pryč, shodují se 
odborníci 

 
28.5.2018    

 Zdroj:businessinfo.cz     

 

Sdílení ubytování v poslední době přináší řadu problémů, které je třeba řešit. Podle 
odborníků i politiků je proto nutné platformy typu Airbnb svázat jasnými pravidly. 
 
Sdílená ekonomika v oblasti ubytovacích služeb je fenomén, který se velmi rychle 
rozšířil po celém světě. Z původního konceptu, na kterém byla založena asi 
nejznámější online platforma tohoto druhu, se však vytvořil mnohamiliardový byznys, 
který výrazným způsobem mění centra velkých měst. 
 
Název Airbnb totiž říká, že svému hostu poskytnete na pár nocí lůžko či nafukovací 
matraci a pohostíte jej snídaní. Současná situace je od původní myšlenky ale na 
hony vzdálená. 
  
„Jen v rámci Prahy v současnosti na Airbnb naleznete přes 18 500 nabídek. Přitom u 
asi 73 % z nich se už nejedná o sdílení. Jsou to celé jednotky a byty, se kterými se 

https://archiv.ihned.cz/c1-66145910-gdpr-a-svet-nemovitosti


 

 

obchoduje,“ zmínil na nedávné debatě týkající se online platforem v ubytování 
prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek. 
 
Celý článek naleznete ZDE 

Airbnb je třeba regulovat, původní myšlenka je pryč, shodují se 
odborníci 

 
28.5.2018     

Zdroj:euractiv.cz     

 

Sdílení ubytování v poslední době přináší řadu problémů, které je třeba řešit. Podle 
odborníků i politiků je proto nutné platformy typu Airbnb svázat jasnými pravidly. 
 
Sdílená ekonomika v oblasti ubytovacích služeb je fenomén, který se velmi rychle 
rozšířil po celém světě. Z původního konceptu, na kterém byla založena asi 
nejznámější online platforma tohoto druhu, se však vytvořil mnohamiliardový byznys, 
který výrazným způsobem mění centra velkých měst. 
Název Airbnb totiž říká, že svému hostu poskytnete na pár nocí lůžko či nafukovací 
matraci a pohostíte jej snídaní. Současná situace je od původní myšlenky ale na 
hony vzdálená. 
 
Podle Stárka, který je zároveň viceprezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu, 
dosáhly výnosy z Airbnb v Praze jen za rok 2016 téměř 86 milionů dolarů (asi 1,8 
miliardy korun). 
„I z toho důvodu dochází k vytěsňování rezidentů z center měst a místní obyvatelé už 
začínají měnit názor. Ještě před dvěma lety hoteliéry obviňovali, že chtějí jen vydělat. 
Nyní už jejich pohled a kritiku chápou. Mění se totiž celá struktura center měst a 
místních služeb,“ dodal. 
 
Celý článek naleznete ZDE 
 
 

Historie hotelu Ritz a jeho klasifikace 

 
1.6.2018 

Zdroj: Český rozhlas Plus 
 
 
Václav Stárek a jeho rozhovor k historii hotelu Ritz a jeho klasifikaci. Rozhovor 
nalezne ZDE v čase 7:55. 
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Protikuřácký zákon nás zničí, tvrdili někteří hospodští. Jaké mají 
zkušenosti po roce od zákazu? 

 
31.5.2018    

Zdroj: irozhlas.cz     

 

V hospodách, restauracích a kavárnách si lidé přesně před rokem zapálili cigaretu 
naposledy. Na Světový den bez tabáku 31. května 2017 začal platit takzvaný 
protikuřácký zákon. Část hospodských následně mluvila o poklesu tržeb, a někteří 
dokonce o konci svých podniků. Server iROZHLAS.cz se proto po dvanácti měsících 
vrátil do několika restaurací, které oslovil v minulosti, aby zjistil, jak se s nařízením 
vypořádaly. 
 
Zákaz kouření odradil některé zákazníky od návštěvy hospod a restaurací, ale jen 
nakrátko. 
 
‚Protikuřácký zákon ovlivnil venkovské hospody‘ 
 
Český svaz pivovarů a sladoven hodnotí protikuřácký zákon jednoznačně negativně. 
V Česku se loni podle jeho výkonné ředitelky Martiny Ferencové vyrobilo méně piva 
než předchozí rok. A kleslo prý také vypité množství čepovaného piva. 
 
„V našich analýzách sice figuruje změna životního stylu, ale protikuřácký zákon a 
další opatření jednoznačně ovlivnil fungování zejména malých venkovských hospod, 
to má dopad nejen na spotřebu čepovaného piva, ale i na komunitní život v těchto 
obcích,“ říká pro iROZHLAS.cz Ferencová. 
 
„Uvádí se, že důsledkem vysoké koncentrace regulatorních opatření v posledním 
roce, včetně již dříve zavedeného EET, uzavřelo své podnikání zhruba 3000 
podniků. My toto číslo nemáme ověřené, ale v současné době připravujeme studii, 
která se na to zaměří,“ dodává. 
 
Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek se stávajícím protikuřáckým 
zákonem rovněž nesouhlasí. „Asociace není zastáncem kouření v restauracích, 
ovšem nedomnívá se, že je nutné tuto problematiku řešit plošným zákonným 
zákazem,“ uvedl prezident asociace Václav Stárek. 
 
A zároveň zmiňuje podle něj jeden z nedostatků zákona: „Nikdo nebyl schopen 
podnikatelům vysvětlit logiku a důvody, proč lze zřídit kuřárny ve veřejně přístupných 
prostorách jako například na letišti, v hotelu a podobně, ale není možné takovou 
kuřárnu zřídit v restauraci,“ uzavírá. 
 
Celý článek naleznete ZDE 
 
 
 
 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/protikuracky-zakon-2018-platnost-zakaz-koureni_1805310930_ako


 

 

Nejštědřeji přidával stát 
 

5.6.2018     
Zdroj: E15.cz 

         

Státní zaměstnanci po loňském růstu platů požadují další zvýšení od letošního října. 
Týkat se má všech, nejen vybraných profesí, jako jsou učitelé. 
 
Mzdy letos v prvním čtvrtletí vzrostly nejvíce za posledních deset let. 
Byly o 8,6 procenta výše než o rok dříve. Nejvíce si polepšili zaměstnanci státu, 
kterým se měsíční výdělek zvedl o více než 12 procent. Státní zaměstnanci ale 
žádají další kolo platového růstu. 
 „Chceme, aby se plošně zvýšily platy zaměstnancům státu od začátku října. O 
kolik by měly platy vzrůst, se budeme ještě radit,“ říká Petr Bednář, předseda 
Odborového svazu státních orgánů a organizací. 
 Premiér v demisi Andrej Babiš odborářům napsal, že se o jejich požadavcích 
zatím bavit nehodlá. Už dříve naznačil, že by se přidat mělo vybraným profesím. 
Učitelům slíbil zvýšení platů o 15 procent od září. S růstem učitelských platů již 
počítá návrh státního rozpočtu na příští rok. 
Stát tak přitopil pod již přehřátým trhem práce, kdy firmy musejí zvyšovat mzdy, aby 
přetáhly konkurenci potřebné pracovníky. Volní lidé na řadu pracovních pozic na trhu 
nejsou. Nejhůře placeným zaměstnancům pomohl stát také letošním zvýšením 
minimální mzdy o necelých 11 procent na 12 200 korun. 
 Nejvíce lidí s nízkými mzdami pracuje v pohostinství, kde průměrná mzda 
vzrostla o 6,8 procenta na 17 901 korun. „Více než růst minimální mzdy se ale u 
restaurací projevilo zavedení EET. To přimělo část restaurací převést do mzdy i část 
výplaty, kterou lidé dostávali dříve bokem v hotovosti,“ vysvětluje šéf Asociace hotelů 
a restaurací Václav Stárek. 
Růst mezd už se podle něj částečně v restauracích přelil do vyšších cen, které 
vzrostly zhruba o pět procent. 
 Podnikatelé zvedli zaměstnancům letos mzdy v průměru o sedm a půl 
procenta. Rychleji rostou podle Svazu průmyslu a dopravy mzdy ve firmách, které 
mají zakázky s vyšší přidanou hodnotou, a tam, kde se více využívají automatizace a 
nové technologie. Za celý letošní rok by mzdy měly být v průměru o osm procent 
vyšší než loni, odhaduje analytik Raiffeisenbank Milan Frydrych. Se zhruba 
podobným růstem počítá ve své prognóze také Česká národní banka. 
 
Celý článek naleznete ZDE 
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Majitelům bytů jsme vyplatili dvě miliardy. Airbnb ukázalo česká 
čísla 

 
6.6.2018 

Zdroj: Forbes.cz 

 
Anita Roth vede poslední čtyři roky tým datových analytiků, kteří pomáhají Airbnb, 
jednomu z nehodnotnějších startupů světa, přesvědčovat politiky a státní úředníky, 
jak je tato služba na sdílení bydlení prospěšná. 
Posledním výsledkem její práce je šestadvacetistránková brožurka o Airbnb v zemích 
Visegrádu, tedy v Česku, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. 
Čtěte také: Airbnb jako slepice snášející zlatá vejce? Může být, ale není to pravidlem 
„V tomto regionu pozorujeme větší dynamiku než na některých tradičních trzích,“ 
řekla absolventka prestižních univerzit v Berkeley a Cornellovy během rozhovoru pro 
Forbes.cz. V Česku meziročně přibylo 52 procent turistů, kteří se přes Airbnb 
ubytovali, loni jich celkem byl jeden milion. Ve všech čtyřech zemích Visegrádu to 
bylo 2,6 milionu. 
 
Celý článek naleznete ZDE 
 

Hospody zavírají, chybí jim tisíce kuchařů i servírek 
 

13.6.2018     
Zdroj: Hospodářské noviny     

 

Hospodský Petr Kůrka vedl 20 let Hostinec U Hánů v Hrádku u Sušice. Jen v kuchyni 
dával práci třem, někdy i čtyřem kuchařkám. Postupem času mu však personál 
odešel do důchodu. A Kůrka zjistil, že nové lidi dnes nenajde. 
 Jeho podnik je proto dnes zavřený. „Noví lidé, kteří přišli, nebyli ochotní dělat. 
Klasická jídla, která jsme prodávali, mladí neumí vařit,“ popisuje Kůrka snahu sehnat 
nové zaměstnance pro svůj podnik. Brzy pochopil, že hledat nové lidi už pro něj 
nemá cenu. „Ti, kteří přijdou z pracáku, nechtějí pracovat. Chtějí odkroutit nějakou 
zkušební dobu a pak chodí marodit,“ míní hospodský. 
 Podobná situace panuje dnes už napříč celou republikou. Podle Asociace 
hotelů a restaurací by z dvou set tisíc poptávaných pracovníků zaměstnaly hospody 
a další provozovny 15 tisíc lidí. „Tato místa jsou mnohdy poptávána několik let bez 
výsledků,“ uvedl prezident asociace Václav Stárek. Řešení je podle něj podobné jako 
v ostatních oborech, kde chybí lidi – nábor pracovníků z ciziny. „V našem oboru je 
celosvětově běžné, že se zaměstnávají cizinci. Je smutné, že například zájemci o 
práci z Ukrajiny dostanou pracovní povolení snáze v Polsku nebo Rakousku než v 
České republice,“ dodal Stárek. 
 Nedostatek pracovních sil je však v Česku dán ještě jiným fenoménem, který 
okolní země neznají. Podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků je to 
počtem hospod, který nemá v přepočtu na obyvatele v Evropě obdoby. Zejména v 
posledních letech podle asociace vzniklo více restauračních provozoven, než kolik 

http://www.forbes.cz/airbnb-jako-slepice-snasejici-zlata-vejce-muze-byt-ale-neni-to-pravidlem/
http://www.forbes.cz/majitelum-bytu-jsme-vyplatili-dve-miliardy-airbnb-ukazalo-ceska-cisla/?utm_source=Forbes+Espresso&utm_campaign=86b6dbfb9b-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_05_08_09_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_7e62846cb2-86b6dbfb9b-353437745


 

 

jich zavřelo. Zatímco v Česku vychází jedna hospoda na 265 obyvatel, v Německu je 
to již na 501 obyvatel, a ve Velké Británii dokonce na 780 obyvatel. 
 Ale školeného personálu s nově otevřenými hospodami nepřibylo. Pouze 15 
procent nových pracovníků v oboru má odpovídající kvalifikaci. „To je problém číslo 
jedna, atraktivita učňovského oboru kuchař je téměř nulová,“ míní předseda Fóra 
cestovního ruchu a ředitel Sivek Hotels Viliam Sivek. 
 Situace je pro provozovatele restaurací či penzionů ještě komplikovanější v 
regionech poblíž hranic s Německem či Rakouskem, kde jsou o pár kilometrů dál 
lákavější výdělky. Je stále těžší sehnat personál do lokálu či do kuchyně. 
 „Někdo přijde, podívá se, vidí, že je práce, tak zmizí. Lidi nechtějí dělat. Víc 
peněz jim dát nemohu, to neukrmím,“ popisuje situaci Karel Potužák, provozovatel 
Pekárny a pivovaru Kvilda. V současné době shání jak síly do kuchyně, tak číšníky. 
Zatím neúspěšně, přestože nabízí nástupní plat až 30 tisíc korun. „Hory jsou hůř 
dostupné místo. Když přijdou zájemci, tak jsou to buď nějací světoběžníci, nebo lidé, 
kteří ve skutečnosti tuhle práci nehledají,“ říká Potužák. 
 Na lepší mzdu nenalákají lidi ani na Rychnovsku, kde pracovní sílu vysává 
fabrika Škoda Auto z Kvasin. „Kuchařovi nabízím 30 až 40 tisíc, stejně ho neseženu,“ 
říká majitel rychnovského penzionu, který si nepřál uvést své jméno. Pokud 
provozovatelé nechtějí své podniky zavřít, musí buď šroubovat nástupní mzdy, nebo 
omezit provozní dobu. „Omezuje to tu skoro každého, nemůžeme se dál rozvíjet. Už 
jsme museli zrušit otvíračku v neděli,“ dodal majitel rychnovského penzionu. 
 
 
Celý článek naleznete ZDE 
 

Vláda schválila nižší DPH na pivo. Podle svazů ale nezlevní 
 

13.6.2018    
Zdroj:  euro.cz                 

 

Snížením DPH na pivo, které dnes schválila vláda, nápoj nejspíš v restauracích 
nezlevní. Opatření by však mohlo pomoci ekonomice fungování menších hospod, 
zvláště menších restaurací na venkově bez nabídky teplého jídla, kterým v 
posledních letech rostly kvůli větší regulaci náklady na provoz, řekla výkonná 
ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová. 
 
Pokud Parlament změnu odsouhlasí, mělo by se čepované pivo posunout z 
21procentní sazby daně do 10procentní. Zlevnění pokrmů a pití v restauracích 
nepředpokládá ani prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek. 
 
„Očekáváme, že tento krok pomůže zhruba polovině hospod v Česku, tedy asi 20 
tisícům malých restauračních podniků, které neprodávají teplé jídlo a jejich příjem je 
z větší části závislý na prodeji piva. Zároveň však pomůže i těm, jež teplé jídlo 
prodávají a tržby z piva u nich tvoří zhruba 25 procent,“ uvedla Ferencová. 
 

https://archiv.ihned.cz/c1-66166470-hospody-zaviraji-chybi-jim-15-tisic-kucharu-i-servirek-v-cesku-je-ale-nejvetsi-koncentrace-restauraci-v-evrope


 

 

Podle ní se mají restaurace v posledních dvou letech vyšší náklady na provoz kvůli 
nově zaváděným regulacím. „Mezi ně počítáme zejména kontrolní hlášení, 
elektronickou evidenci tržeb, regulaci hazardu, změny pravidel pro provozování 
restauračních zahrádek, tzv. protikuřácký zákon či snižování limitů pro uplatnění 
paušálů pro živnostníky. Tyto zásadní legislativní změny v relativně krátkém čase se 
odráží i na vývoji a trendech spotřeby piva v Česku,“ uzavřela. 
 
Celý článek naleznete ZDE 
 

Malí podnikatelé mají získat úlevu z EET 
 

14.6.2018     
Zdroj:Lidové noviny     

 

PRAHA Vláda včera schválila novelu zákona o EET, podle které by podnikatelé s 
nízkými příjmy, kteří zároveň nejsou plátci DPH, mohli během příštího roku začít 
evidovat tržby bez připojení k internetu. Museli by využívat speciální papírové 
účtenky ministerstva financí. Novela zároveň přesunuje některé služby z patnáctido 
desetiprocentní sazby DPH. 
 Sněmovna naopak včera v závěrečném hlasování zamítla, aby se povinnost 
EET vztahovala pouze na registrované plátce DPH. Novela zákona by se týkala 
podnikatelů, kteří nejsou plátcem, mají nejvýše dva zaměstnance a jejichž výše 
příjmů z evidovaných tržeb, tedy hotovostních, nepřesáhne za posledních 12 
kalendářních měsíců 200 tisíc korun. 
 
Změna „naoko“? 
 
Podnikatel bude moci vystavovat pouze papírové účtenky poskytnuté ministerstvem, 
bude muset mít v provozovně vystavené oznámení o zvláštním režimu EET a 
čtvrtletně bude posílat Finanční správě údaje o tržbách. Nebude ale muset žádat o 
autentizační údaje k elektronické evidenci. 
 Někteří podnikatelé návrh považují za změnu „naoko“, jež nemá cíl 
zjednodušit podnikatelské prostředí. Další ho vítají s tím, že podpoří činnost 
nejmenších živnostníků. Asociace malých a středních podniků i Hospodářská komora 
požadují zvýšení limitu pro evidování tržeb offline až na 750 tisíc korun ročně. 
 Sedm desítek poslanců z pětice stran navrhovalo, aby se povinnost 
elektronické evidence tržeb vztahovala pouze na registrované plátce daně z přidané 
hodnoty. Pro zamítnutí ale hlasovalo 98 poslanců z klubů ANO, KSČM a ČSSD, a 
zákon tak neprošel. S návrhem nesouhlasila vláda, podle ní mimo jiné příliš 
omezoval okruh povinných osob. Zastánci návrhu uváděli, že pomůže hlavně 
nejmenším podnikatelům. 
 Předkladatelé argumentovali tím, že podoba zákona o EET není ani po 
loňském zásahu Ústavního soudu přijatelná, když nepřiměřeně zasahuje zejména 
nejmenší podnikatele. Návrh novely, který včera schválila vláda, na soudní verdikt 
reaguje. 

https://www.euro.cz/politika/vlada-schvalila-nizsi-dph-na-pivo-podle-svazu-ale-nezlevni-1409596


 

 

 Ústavní soud loni 15. prosince zrušil plánovaný náběh třetí a čtvrté etapy EET. 
S odloženou platností škrtl i několik dalších ustanovení zákona o evidenci tržeb, 
týkajících se například bezhotovostních plateb a rodných čísel na účtenkách. 
 Povinnost evidovat tržby se tak kvůli rozhodnutí soudu od letošního 1. března 
nevztahuje na platby kartou. Rovněž nemusí být na účtence uvedeno daňové 
identifikační číslo (DIČ) podnikatele. 
 
Pivo nezlevní, voda spíš ano 
 
Vládní návrh zákona upravuje také samotnou DPH. Do desetiprocentní sazby by 
nově spadaly třeba stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby, 
vodné a stočné, prodej řezaných květin nebo točené (sudové) pivo podávané jako 
stravovací služba. 
 Podle výkonné ředitelky Českého svazu pivovarů a sladoven Martiny 
Ferencové ale snížením DPH pivo nejspíš v restauracích nezlevní, stejný názor má i 
prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Opatření by ale prý mohlo 
pomoci zhruba polovině hospod, tedy asi 20 tisícům malých restauračních podniků, 
které neprodávají teplé jídlo a jejich příjem je z větší části závislý na prodeji piva. 
Zároveň pomůže těm, jež teplé jídlo prodávají a tržby z piva u nich tvoří zhruba 25 
procent. Voda by ale po snížení DPH zlevnit měla. Podle ředitele Sdružení oboru 
vodovodů a kanalizací Oldřicha Vlasáka je to u větších vodohospodářských firem 
pravděpodobnější. Bude však záležet na tom, zda se obce nerozhodnou na základě 
výměru ministerstva financí po snížení daně pro větší investice do fondu obnovy. 
Ředitel Veolie ČR Martin Bernard míní, že se po snížení daně sníží vodné a stočné 
okamžitě. 
 
*** 
 
Nižší daň na oběd i točené pivo 
 
MF navrhuje uplatnit desetiprocentní sazbu DPH u těchto položek: * stravovací 
služby a podávání nápojů (s výjimkou alkoholických nápojů a tabákových výrobků) * 
točené (sudové) pivo podávané jako stravovací služba * služby čištění vnitřních 
prostor prováděné v domácnostech * služby mytí oken prováděné v domácnostech * 
domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany * drobné opravy 
obuvi a kožených výrobků * drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků * 
drobné opravy jízdních kol * kadeřnické a holičské služby * vodné a stočné včetně 
pitné vody * řezané květiny a další související zboží z rostlin (například listoví, větve) 
 

Zlevní pivo, voda a holič? 
 

14.6.2018     
Zdroj: Haló noviny     

 

V novele zákona o DPH, kterou včera schválila vláda, se navrhuje přesunout některé 
služby z patnáctiprocentní do desetiprocentní sazby DPH. Jde například o stravovací 



 

 

služby, úklidové práce nebo vodné a stočné. Voda by prý díky tomu mohla zlevnit, 
pivo v restauracích však nejspíš nikoli. 
 Ministerstvo navrhuje uplatnit desetiprocentní sazbu DPH u stravovacích 
služeb a podávání nápojů (s výjimkou tvrdého alkoholu), u točeného piva 
podávaného jako stravovací služba, u služby čištění a mytí oken v domácnostech, u 
domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany, u drobných oprav 
obuvi, oděvů a kožených výrobků, u drobných oprav jízdních kol, kadeřnických a 
holičských služeb a prodeje řezaných květin. Nižší sazba má být také u vodného a 
stočného včetně pitné vody. 
 Jedním z očekávaných důsledků změn, alespoň ve větších společnostech, je 
snížení cen vody. Bude prý však záležet na tom, zda se obce nerozhodnou na 
základě výměru ministerstva financí po snížení daně pro větší investice do fondu 
obnovy. Jak uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), stát by si snížení 
koncových cen přál. Daňové zatížení vodného bylo dosud v ČR jedno z nejvyšších v 
Evropě. 
Naopak snížení DPH na pivo podle odborníků oblíbený nápoj nejspíš v hospodách 
nezlevní. Zlevnění pokrmů a pití v restauracích nepředpokládá například prezident 
Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek. Restauratéři tvrdí, že s novými 
opatřeními z minulých let, jako je kontrolní hlášení, elektronická evidence tržeb, 
regulace hazardu, změny pravidel pro provozování restauračních zahrádek, 
protikuřácký zákon či snižování limitů pro uplatnění paušálů pro živnostníky, se jim 
snížily zisky, a ty si budou nyní chtít kompenzovat. Takže cenu piva nechají na 
současné úrovni. 
 
Celý článek naleznete ZDE 

Nedostatek pracovníků v pohostinství. České republice chybí 
15.000 kuchařů a servírek. 

 
14.6.2018 

Zdroj: Český rozhlas Plus 

 

Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek se vyjadřuje k problematice 
nedostatek pracovníků v oboru hotelnictví a gastronomii. Celý rozhovor naleznete  
ZDE v čase 34:45.  

http://www.halonoviny.cz/articles/view/47778209
http://s3.eu-central-1.amazonaws.com/rozhlascz/audiolog/plus/2018/06/14/08.mp3

