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EET nebude nijak  časově  omezovat  zá-
kazníka. Při výpadku systému  bude mož-
né uskutečněné pokladní transakce  ode-
slat na  finanční  správu  do 48 hodin. U 
provozoven  bez přístupu k internetu bu-
de zavedena  povinnost  odeslat informa-
ce o  pokladních  transakcích  do  5 dnů.  
Dojde  rovněž k  úpravě  zákona o správ-
ních poplatcích,  kdy poplatník bude mo-
ci  požádat  finanční  úřad  o závazné po-
souzení,  zda   spadá  do  režimu EET, za 
správní poplatek 1.000 Kč.

 Dále vystoupil  Ing. Martin Jane-
ček, generální  ředitel Generálního finan-
čního  ředitelství.  V úvodu svého vystou-
pení uvedl přehled opatření, která přijalo 
ministerstvo financí  proti  daňovým  úni-
kům. Jedná  se především o rozšíření re-
žimu reverse charge, zavedení  kontrolní-
ho hlášení,  příprava  zákona  o prokazo-
vání  původu  majetku,  kontrola převod-
ních cen na základě hlášení příhraničních  
transakcí  u   nadnárodních   společností, 
příprava zavedení  centrální evidence úč-
tů, zřízení tzv. daňové Kobry, úprava tzv. 
nespolehlivého plátce,  jejichž počet se v  
roce 2015  zvýšil na  4.150 z původních  
200 v  roce  2014 a  v  neposlední  řadě 
pak   zpřísnění  registrační  povinnosti  k 
DPH. 

 Systém EET  bude zaveden v ro-
ce 2016,  a to ve třech fázích. V prvé fá-
zi, od 1. 11. 2016 se  evidence  bude tý-
kat stravovacích a ubytovacích služeb, od 
1. 2. 2017 se bude týkat maloobchodu a 
velkoobchodu a  ve třetí  fázi od 1. února 

2018 ostatních  činností  (např.  svobod-
ných povolání).  Náběh  EET  bude fázo-
ván, tzn., že první měsíc po zavedení ne-
bude nutné  evidovat tržbu - např. nákup 
restaurace od velkoobchodu, který dosud  
nebude  fiskalizován.  Od  4. měsíce však 
už tuto  tržbu  evidovat  musí.  Tři měsíce 
před zavedením EET může poplatník po-
žádat finanční úřad o autentizační  údaje, 
přihlásit se na  portál  EET,  zaregistrovat  
provozovny, nastavit přístupy a oprávně-
ní a  stáhnout a  nainstalovat  autentizací  
certifikáty. Pro získání  dalších  informací   
o EET byl  spuštěn  web  www.e-trzby.cz. 
Současně je  zavedeno  kontaktní  místo,  
zřízena  telefonní  linka a mailová adresa,  
kam je možné posílat dotazy k EET.

Dále  vystoupil  Ing. Václav  Stá-
rek, prezident  Asociace  hotelů a restau-
rací ČR, který se zabýval především pod-
mínkami  podnikání  v českém pohostin-
ství.Uvedl, že  pohostinství nepatří k  od-
větvím s  nejvyšším  daňovými úniky. Na-
opak  jsou  nejvyšší  ve  stavebnictví   (36 
mld. Kč), poté v obchodě (35 mld. Kč), v 
pohostinství (20 mld. Kč) a v zemědělství 
(12 mld. Kč).  AHR ČR souhlasí se zave-
dením EET,  protože i zde  panuje názor, 
že je nutné narovnat  podmínky podniká-
ní. Tento obor se může dále rozvíjet pou-
ze za předpokladu,  že zde bude  udržitel-
né daňové  zatížení a  stabilní  legislativní 
prostředí. Dále  vystoupil Ing. J. Fridrich, 
ředitel sekce  IT Generálního  finančního 
ředitelství, který  se  zabýval  technickými 
aspekty EET. Závěr konference byl věno-
ván dotazům z publika.                DaG

 Dne   18. 2.  2016  se  v areálu 
Výstaviště v  Holešovicích v  rámci veletr-
hu TOP GASTRO&HOTEL konala kon-
ference „Aktuálně o elektronické eviden-
ci tržeb“ pod záštitou Ministerstva financí 
ČR. 

Úvodní vystoupení patřilo JUDr.   
Aleně  Schillerové,   Ph.D.,   náměstkyni 
ministra financí.  Zabývala se důvody za-
vedení EET, kdy mezi  zásadní důvod pa-
tří rozsah šedé ekonomiky,  jejíž podíl na 
celkové  ekonomice  tvoří  15 %  a  dále 
pak daňové  úniky na  DPH, které před-
stavují 82 mld. Kč,  ale také  nevykázané 
příjmy, které v  roce 2013 představovaly 
169 mld. Kč.  Krácení příjmů  podle MF  
deformuje  podnikatelské prostředí a  vy-
tváří  jeho  nerovnováhu  v   neprospěch   
těch,  kteří  řádně  odvádějí daně. MF u-
soudilo, že by nebylo  vhodné při výběru 
prostředků proti  krácení daně  jít cestou 
zavádění  registračních  pokladen, ale za 
vhodnější a efektivnější považovalo chor-
vatský model. Česká  verze  elektronické 
evidence tržeb  bude fungovat ve zjedno-
dušeném  elektronickém režimu, nebude 
regulována  hotovost v  pokladně, zákaz-
ník nebude mít  povinnost převzít účten-
ku.  Podnikatelům  nebude  účtován  po-
platek za digitální certifikát  a maximální  
sankce za porušení zákona bude 500 tis. 
Kč, zatímco v Chorvatsku je sankce  1,8 
mil.  Kč.  Jako  kompenzaci  za  zvýšené 
náklady při pořizování software si budou 
podnikatelé moci odečíst 5.000 Kč z da-
ně a  bude snížena  sazba DPH u stravo-
vacích služeb z 21 % na 15 %. Zavedení 

KONFERENCE "AKTUÁLNĚ O EET"



 Státní úřad inspekce práce 
(dále „SÚIP“) a oblastní inspekto-
ráty práce jako  kontrolní  orgány  
na   úseku   ochrany    pracovních 
vztahů a podmínek  kontrolují mi-
mo  jiné  i oblast   diskriminace  a 
nerovného   zacházení,  a  to   jak 
před vstupem do  zaměstnání, tak 
i  po   vzniku    pracovněprávního  
vztahu. Diskriminován  může  být 
zaměstnanec či uchazeč o zaměst-
nání z důvodu rasy, etnického pů-
vodu, národnosti, pohlaví, sexuál-
ní   orientace,  věku,  zdravotního 
postižení, náboženského  vyznání, 
víry či světového názoru. V přípa-
dě,  že  je  se zaměstnancem či u-
chazečem o  zaměstnání  zacháze-
no méně  výhodně z  jiného důvo-
du, může se jednat  o nerovné za-
cházení. 

 Zatímco  v minulosti  tato pro-
blematika tvořila součást každého hlav-
ního úkolu  kontrolní činnosti inspekto-
rů na úseku  pracovních  vztahů a pod-
mínek,  v letech 2014 a 2015  se stala 
předmětem  samostatných úkolů v pro-
gramu kontrolních akcí. 

 V roce  2014  tak  orgány  in-
spekce práce zjistily celkem 75 případů 
nerovného zacházení,  k němuž nejčas-
těji  docházelo  v  oblasti  odměňování. 
60  případů  nerovného  zacházení  in-
spektoři odhalili v souvislosti s agentur-
ním  zaměstnáváním.  K  63  zjištěným 
případům diskriminace  nebo nerovné-
ho zacházení  pak došlo v souvislosti se 
vznikem  pracovního poměru, přičemž 
se nejčastěji jednalo o diskriminační in-
zeráty. 

 Oblastní  inspektoráty práce u-
ložily  v roce  2014  ve vztahu k přípa-
dům diskriminace  a nerovného zachá-
zení celkem 112 pokut ve výši více než 
4,7 mil. Kč.
 
 V  roce  2014   obdržel  SÚIP 
celkem   365  podnětů  upozorňujících 
na porušování pracovněprávních před-
pisů v oblasti  rovného zacházení a dis-
kriminace.  V   celkovém  počtu  poda-
ných  podnětů  představovaly tyto pod-
něty podíl ve výši 4,4 %. 

 Údaje  v  této   oblasti   za  rok 
2015 - stejně jako údaje z veškeré kon-
trolní  činnosti  orgánů  inspekce práce 
provedené  v  loňském  roce   aktuálně 

procházejí  sumarizací,  celkovým zpra-
cováním a vyhodnocením.

  V  průběhu   prosince    2015 
SÚIP   zapsal   do   evidence    celkem 
1.752 kontrol u  zaměstnavatelů.   
Za zjištěná  porušení  předpisů  navrhly  
oblastní inspektoráty  práce pokuty  v 
celkové výši 13.656.500,- Kč. 

 Rozvržení   celkového  objemu 
pokut na tři hlavní oblasti  výkonu kon-
trolní činnosti inspekce práce jsou zde:

- bezpečnost práce:  58  pokut  ve výši 
1.934.000,- Kč
- pracovní vztahy a podmínky: 150 po-
kut ve výši 5.941.500,- Kč
- zákon o zaměstnanosti:  34 pokut  ve 
výši 5.781.000,- Kč

 Jednu z  dlouhodobých  priorit 
kontrolní   činnosti   orgánů   inspekce 
práce představuje  kontrola dodržování 
pracovněprávních  předpisů zaměstna-
vateli  na  základě  podnětů  podaných 
vůči  těmto  kontrolovaným  subjektům 
ze strany  občanů.  Během  uplynulého 
měsíce SÚIP  zaevidoval  celkem  710 
podnětů ke kontrole.

 Rozvržení    celkového   počtu 
přijatých  podnětů  ke  kontrole  na  tři 
hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti 
inspekce práce:

- bezpečnost  práce:  41 podnětů
- pracovní  vztahy  a   podmínky:  560    
  podnětů 
- zákon o zaměstnanosti: 109 podnětů

 Nejčastěji  se  podatelé  těchto 
podnětů  cítili  poškozeni  na úseku od-
měňování  (217 podnětů).  Svými pod-
něty dále  poukazovali na  možné záva-
dy na  úseku pracovního poměru a do-
hod o pracích konaných mimo pracov-
ní poměr  (145 podnětů) a  úseku nele-
gální  práce  občanů  ČR (84 podnětů). 

 Inspektoři oblastních inspekto-
rátů práce  poskytují  rovněž bezplatné  
základní  poradenství  v intencích  
zákona o inspekci práce. Toto  po-
radenství  je  určeno občanům, kteří se 
nejsou jisti v oblasti  zákonných  postu-
pů a zásad bezpečnosti práce,  pracov-
ního práva  nebo zákona  o  zaměstna-
nosti.  V průběhu prosince se na orgá-
ny inspekce práce v rámci poradenství 
obrátilo celkem 990 zájemců.

Během   posledního  měsíce  loňského  
roku SÚIP  zapsal  do databáze celkem 
3.306 pracovních úrazů.  V 81 pří-
padech šlo o cizí státní příslušníky.  Do  
kategorie smrtelných pracovních úrazů 
přitom  spadalo  10  případů,  mezi ni-
miž nebyl  žádný cizinec. Jako závažné 
pracovní úrazy  (s hospitalizací postiže-
ného  delší než 5 dnů)  bylo klasifiková-
no 97 případů, z toho 2 cizinci. Počet  
pracovních úrazů v jednotlivých krajích  
ČR a  v  zahraničí  v uplynulém  měsíci 
podává následující tabulka:

Jihočeský kraj: 433
Moravskoslezský kraj: 385
Středočeský kraj: 335
Vysočina: 310
Plzeňský kraj: 290
Olomoucký kraj: 235
Pardubický kraj: 235
Královéhradecký kraj: 233
Jihomoravský kraj: 218
Hlavní město Praha: 176
Ústecký kraj: 120
Karlovarský kraj: 112
Zlínský kraj: 110
Liberecký kraj: 74
Neurčeno: 15
Rakousko: 7
Zahraničí: 6
Německo: 5
Slovensko: 3
Polsko: 2
Švýcarsko: 1
Francie: 1

 Jako   dotčené   orgány  státní 
správy se  oblastní  inspektoráty  práce 
vyjadřují také k projektovým dokumen-
tacím staveb,  k jejich změnám  a změ-
nám v užívání staveb,  a to staveb urče-
ných  pro  užívání  ve  veřejném zájmu 
nebo jako pracoviště fyzických osob. V 
prosinci   2015   oblastní  inspektoráty 
práce posoudily celkem  182 projekto-
vých dokumentací staveb. Svou činnos-
tí  spojenou  s  posuzováním  projekto-
vých  dokumentací  staveb  a účastí  na 
kolaudačních   řízeních  se  orgány  in-
spekce  práce podílejí na  zajištění pre-
vence v  bezpečnosti  práce  a  bezpeč-
nosti  technických  zařízení  z  hlediska 
budoucího provozu těchto staveb. 

Poznámka: 
Údaje  uvedené  v této  tiskové  zprávě 
jsou platné k 5. 1. 2016 

Tisková zpráva
Státní úřad inspekce práce

Kontrola rovného zacházení a zákazu diskriminace



 

 
 

 Pokud  se  firmy  ze   zahraničí 
ohánějí s láskou k naší zemi a tvrdí "ta-
dy  jsme  správně",  je to přinejmenším 
pofidérní a věř, kdo chceš. Podle ohla-
su podniků  to vypadá, že je do nás za-
milovaná  celá Evropa i některé mimo-
evropské  země.  Obchod,  bez  ohledu 
na "lásku"  těží z  dovozu  zahraničního 
zboží. Musí se brát v úvahu cena, dávat 
pozor, aby tzv. originál  a jméno výrob-
ce odpovídalo pravdě.

 To  jsem  se  dostal  na jiný pí-
sek.  Musím  zařadit  zpátečku.  Je zde 
totiž ještě jeden "druh" podnikatelů. To 
jsou ti,  kteří se rozhodli svůj podnik, ať 
již  obchodního  rázu  či výroby, přemí-
stit ze své země k nám, využít námi ne-
obsazený prostor  nebo objekt k podni-
kání a pozemek si najmout,  popřípadě 
odkoupit i s  objektem. Pohnutkou jim, 
kromě jiného, je naše relativně laciná a 
hlavně  odborně  vyspělá pracovní síla. 
Když  tomu tak  není,  přiváží  své pra-
covníky, zajistí jim ubytování, stravová-
ní, vše,  co potřebují  pro svůj  pobyt a 
práci u nás. 

 Dalším  způsobem, jak upoutat 
pozornost, jsou motta.  "Na všem zále-
ží", tak  zní motto  jednoho  řetězce. V 
pořádku.  Když  se  ale  dočtu,  že "zde 
jsem  člověkem",  začínám  o sobě  po-
chybovat,  jak  to  vlastně  se  mnou je, 
čím  jsem jinde,  proč jsem  upozorňo-
ván, abych neriskoval nákup u  jiné fir-
my a zda mám zajít k lékaři. Inu, na ta-
kové motto  musí být  hlava. Komentář 
je zbytečný.

 Je načase tento elaborát ukon-
čit. Podotýkám pouze,  že v této  "hře" 
hraje  hlavní roli  kvalita,  nejen samot-
ných produktů, ale i všech  služeb, kte-
ré podnik  či prodejce  zákazníkům na-
bízí.

 Vím,  že  jsem  títmo  článkem 
neobjevil  Ameriku a snad nikoho neu-
razím,   když  na  závěr  prohlásím,  že 
prakticky vše, co bylo psáno, má místo 
v šuplíku s názvem "reklama", kam po-
dle mého mínění bezesporu patří.

Přeji Vám všem 
hezké jarní dny!

Váš

Jiří Štrébl

 Když je toho moc,  tak je toho 
příliš.  Nevím,  kdo na  onu "moudrost" 
přišel,  ale toto  rčení je  vžité. Používá 
se při hovoru  i v písemné  formě tam, 
kde  je  třeba  něco  zdůraznit,  podtrh-
nout význam nebo důležitost řečeného, 
napsaného, ukázat pozitivní i negativní 
důsledky,  jež jsou  tím vyvolány. Nebo 
třeba odhalit to,  co se za tím vším sku-
tečně  skrývá,  čemu  napomáhá  a  co 
má na svědomí.

 S  tímto   fenoménem  zachází 
zaměstnanec plnící  pokyny svého nad-
řízeného. Leckdy nesleduje a nehodno-
tí,  komu a čemu  výsledek  jeho práce 
slouží. Jakým  způsobem se on má při-
blížit k  dosažení  dobrého  výsledku, to 
mu částečně  odhalí popis práce, který 
ale nebývá zcela vyčerpávající, podrob-
ný a  bezchybný,  aby zaměstnanec  do 
důsledku splnil vše, co se od něj očeká-
vá.  Není  na to  sám. Vyloučit z úvahy 
nelze další aspekty,  jež záležitost dove-
dou o  kus dál,  dávají ji jiný směr a vý-
znam. Je to využívání (spíše zneužívání) 
názvu zemí, identity občanů, výrobních 
či prodejních uskupení.

 Vážení čtenáři, teď se budu vě-
novat "lásce" a dalším aspektům,  které 
se k této  problematice v mé úvaze na-
shromáždily  a   mají   se   respektovat. 
Proč  tedy  má  láska,  právě láska jako 
taková i jako slovo, v této úvaze figuro-
vat a je do  této záležitosti zatahována? 
Možná si někteří z vás všimli, že někte-
ré podniky,  závody, organizace a spol-
ky jsou ve  styku s občany,  se zákazní-
ky, láskou všeho druhu doslova zahlce-
ny. Je pro ně nezbytným  prostředkem 
k dosažení úspěchu u váhajícího zákaz-
níka. Může  ovlivnit jeho názor na kon-
krétní záležitost a následně zapůsobí na 
objekt,  na nějž bylo  mířeno, na výsle-
dek  práce  toho  a těch,  co  mají tuto 
problematiku na  starosti.  Týká se  jak 
malých  živnostníků, tak i velkých pod-
niků s  bohatou  praxí, dobrou prospe-
ritou,  kterou  je  ovšem   nutné  hlídat, 
rozvíjet,  vědět, co má na trhu zelenou, 
kde přitlačit nebo být opatrnější.

 Mě  na  využívání  lásky  v této 
oblasti  práce  vadí  skutečnost,  že bez 
ohledu na  souvislosti,  návaznosti a její 
význam,  je  stejně  uchopena  láska  k 
vlasti,  jako  láska  k  vaření,  oblékání, 
sportu,  pití  lihovin,  láska  k  majetku, 
penězům, hudbě, jídlu a nevím,  co ješ-
tě. Máme jednoznačně "přeláskováno" 
a děláme to dál.

"KDYŽ JE TOHO MOC"
 Srovnání  životní úrovně lidí s 
obyvateli  okolních států nabízí speci-
ální  index,   který   sestavuje  skupina 
Roklen. Ukazatel říká,  že míra blaho-
bytu  Čechů mírně snižuje  náskok Ně-
mecka. Tam ale stále zůstává blahobyt 
občanů o hodně větší než v Česku.

 Za  poslední  měsíc  míra bla-
hobytu stáhla  náskok  Německa o šest 
desetin   procentního   bodu.    Životní 
úroveň v České republice  se tak lehce 
dotahuje na  třetinu životní úrovně zá-
padních  sousedů. Máme tedy stále co 
dohánět.  Ale  na  druhé  straně  český 
index  překonal  ten slovenský. Životní 
úroveň  České republiky překonala té-
měř  dvojnásobek  životní  úrovně Slo-
venska. 

 

 Zmíněný  index vyjadřuje, ko-
lik si toho může občan  České republi-
ky  dovolit za  svůj měsíční  příjem  po 
zdanění.  A porovnává  to  se  stejnými 
údaji  z jiných zemí.  Vychází  přitom z 
životních  nákladů na  základě zjedno-
dušeného koše zboží a služeb. 

 Koš obsahuje  měsíční nájem-
né za jednopokojový byt v centru měs-
ta,  měsíční  platbu  za internet,  jeden 
litr benzinu,  kilo banánů, jednu porci 
cappuccina  v restauraci  a cenu  za 6 
kilometrů  jízdy  taxíkem.  Hodnota se 
srovná s  měsíčním příjmem. Proto ta-
ké  předstihujeme  Slovensko,  protože 
tam  rostly nájmy.  Jsou už vyšší  než v 
Praze.  A naopak  protože  v Německu 
mírně klesly  mzdy, projevilo se to i ve 
srovnávacím indexu. 

 Skupina    Roklen   vypočítává 
index  každý  měsíc,  a tak  se z něj dá 
vyvodit určitý trend. Právě ten nazna-
čuje,  že se životní  úroveň v České re-
publice  zvyšuje.  Potvrzují  to  i  další 
data,   například  statistického  úřadu. 
Náklady na bydlení se nezvyšují  nijak 
rychle,   naopak  klesají  ceny  pohon-
ných hmot. 
                      Zdroj: e-sondy

Životní úroveň
Čechů vůči 
Němcům

je třetinová
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foto ČMKOS

 Při  jednáních  v základních or-
ganizacích se často setkáváme s dotazy 
ohledně  exekucí.  Proto  zde  uvádíme 
změny, které nastaly v exekučním říze-
ní v závěru  minulého roku. Novela ob-
čanského soudního řádu s účinností od 
1. září 2015  zmírňuje  dopad  exekucí 
na  povinné dlužníky  a rozšiřuje okruh 
věcí,   které  nemohou   být  zabaveny. 
Stále platí  v ustanovení § 322  odst. 1 
občanského soudního řádu obecně for-
mulované pravidlo, že z věcí, které jsou 
ve vlastnictví povinného, se nemůže tý-
kat  výkon  rozhodnutí  (exekuce) těch, 
které povinný nezbytně potřebuje k us-
pokojování  hmotných  potřeb  svých a 
své rodiny nebo k plnění svých pracov-
ních  úkolů,  jakož  i jiných věcí, jejichž 
prodej  by  byl  v rozporu  s  morálními 
pravidly.  Co nesmí  být při exekuci za-
baveno,  tedy  jaké  věci  ve  vlastnictví 
povinného  a nově také  ve společném 
jmění  povinnéh  o  dlužníka upřesňuje 
§ 322  odst.  2  občanského  soudního 
řádu.

 Stejně  jako  dosud se exekuce 
netýká   běžných    oděvních   součástí, 
včetně  prádla  a obuvi.  Již  dříve  bylo 
stanoveno, že nelze zabavit obvyklé vy-
bavení domácnosti,  ale až nyní se defi-
nuje,  že  se  tím  míní  zejména  lůžko, 
stůl, židle,  kuchyňská linka, kuchyňské 
nářadí a  nádobí,  lednička, sporák, va-
řič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, při-
krývka a l ožní prádlo,  pokud hodnota 
takového  vybavení zjevně nepřesahuje 
cenu obvyklého vybavení domácnosti.
 
 Nově   se  stanoví,  že  exekuci 
nepodléhá studijní a náboženská litera-
tura, školní potřeby a dětské hračky.

 Dosud zákon  říkal,  že exekuci 
nepodléhá  snubní  prsten  a jiné před-
měty  podobné  povahy.  Za jiné před-
měty   podobné  povahy - vyloučené  z 
exekuce - považovala praxe věci, které 
mají ryze osobní charakter. Nyní se no-
vě  upřesňuje,  že jsou  to  zejména  pí-
semnosti   osobní    povahy,  obrazové 
snímky a obrazové a  zvukové záznamy 
týkající se  povinného  nebo členů jeho 
rodiny  a  nosiče  dat  těchto záznamů, 
pokud  takové  záznamy  nelze přenést 

na  jiný  nosič  dat.  S  cílem vymožení 
maxima   někdy   exekutoři  zabavovali 
povinným  dlužníkům   alba  rodinných 
fotografií či filmů,  dětské hračky, čímž 
se snažili  na povinné  vyvinout  účinný 
tlak,  aby přes  nedostatek  vlastních fi-
nančních prostředků a  majetku oslovili 
např. své  známé a příbuzné a dlužnou 
částku doplatili.

 Stále platí,  že exekuci  nepod-
léhají  zdravotnické potřeby a jiné věci, 
které  povinný nebo  člen jeho domác-
nosti potřebuje vzhledem ke své nemo-
ci, tzn. léky a zdravotnické pomůcky.

 I nadále  nelze  zabavit  hotové 
peníze do částky  představující  dvojná-
sobek   životního   minima  jednotlivce. 
Povinné osobě proto ponechá vykona-
vatel  při  soupisu   hotovost   do  výše 
6.820 Kč. V případě soupisu hotovosti 
v cizí měně se toto  omezení  neuplatní 
a hotovost v cizí měně se odebere celá.

 Dále exekuci nepodléhají zvířa-
ta,  u  nichž   hospodářský   efekt  není 

hlavním účelem chovu  a slouží člověku 
jako jeho společník.

 Zákon č. 164/2015 Sb. přiná-
ší do  exekucí  celou  řadu dalších novi-
nek.

 Kvůli  relativně  nízkému dluhu  
- do 30.000 Kč - už exekutoři nebudou 
moci  prodat  dům  či  byt  dlužníka,  v 
němž má nahlášen trvalý pobyt. To ale 
nebude platit v  případě uspokojení po-
hledávky  výživného  nebo  pohledávky 
náhrady  újmy  způsobené  poškozené-
mu  ublížením na  zdraví či trestným či-
nem  nebo  by  to  odporovalo dobrým 
mravům.

 Z exekuce prováděné v bydlišti 
dlužníka   budou   muset  vykonavatelé 
exekutorského  úřadu   nově  pořizovat 
videozáznam.

 Nově   exekuci    srážkami   ze 
mzdy  podléhá  i odměna  z  dohody o 
provedení práce.
      PhDr. Dagmar Gavlasová

 V lednovém čísle Espressa jsme  informovali o výsledcích  českých hotelů 
za tři  čtvrtletí roku 2015.  Nyní jsou k  dispozici  výsledky  za celý  rok a  z těch je 
zřejmé, že se hotelovému byznysu dařilo i v závěru roku.

 Propad ruské  klientely se  podařilo  poměrně rychle  nahradit.  Hoteliéři 
potvrzují, že do karet jim hrála hlavně slabší koruna, kterou Česká národní banka 
držela v průměru  27,30 Kč za euro.  Rovněž lepší  ekonomická  situace v západní 
Evropě a ve Spojených státech jim  přiváděla více firemních akcí  i individuálních 
turistů.  Hotely rovněž  profitovaly z  nových leteckých  spojení, která velmi rychle 
zvýšila příliv Číňanů a Korejců.  Za rok 2015 jich bylo ubytováno  přes půl milio-
nu, což je meziročně o více než 30 % a také opět začali přibývat ruští turisté.

 Rozvoj tuzemského hotelového byznysu je patrný na srovnání vývoje Pra-
hy s ostatními evropskými metropolemi.  Tuzemské ceny jsou sice nižší než v mno-
ha západoevropských městech,  ale jejich růst patří  k nejvyšším.  Průměrná  cena 
za prodaný pokoj se zvýšila na 79,50 Euro,  což znamená meziroční zvýšení o 9 % 
a průměrná  obsazenost vzrostla o  6,6 % na 75,2 %.  Nejvíce rostla  obsazenost u 
tříhvězdičkových hotelů - o 10,3 % a čtyřhvězdičkových - o 9,8 %.  Celkový  počet 
hotelových hostů činil 12,5 milionu a zahraničních turistů ubytovaných v hromad-
ném ubytovacím zařízení bylo 8,7 milionu.

 Nejvíce zahraničních turistů pochází z Německa (1,7 milionu), Slovenska 
(564 tisíc) a Spojených států  (507 tisíc). K nejvyššímu nárůstu zahraničních náv-
štěvníků došlo u občanů Číny (o 35,2 %) a Koreje (o 31,7 %).  Očekává se, že po-
měrně  vysoká  obsazenost  hotelů  již nebude  příliš stoupat,  ale dojde  k dalšímu 
zvýšení průměrné ceny.                     Zdroj: Hospodářské noviny

Jak se vede českým hotelům

NEZABAVITELNÉ VĚCI A DALŠÍ ZMĚNY V EXEKUCÍCH


