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JEDNAL PRACOVNÍ TÝM RHSD PRO VNITŘNÍ TRH
Dne 29. 6. 2017 jednal v prostorách sídla Svazu obchodu a cestovního ruchu PT RHSD pro vnitřní trh.
Na programu jednání byl diskutován
dokument Analýza úřadu vlády ČR
Sdílená ekonomika a digitální platformy, který bude předkládán na jednání
Plenární schůze RHSD dne 17. 7.
2017. Výše uvedený dokument představil A. Chmelař z Úřadu vlády. Uvedl, že dokument je předkládán pouze
pro informaci, protože se jedná o
vstupní podklad pro další diskuse. Největší problémy se objevují v oblasti
ubytování a dopravy. Podle studie je v
jen v Praze nabízeno přes Airbnb cca
71 tisíc lůžek, což je mnohem větší podíl, než v ostatních evropských městech. Tento podíl se současně rovná
podílu klasické ubytovací kapacity v
Praze. Průměrná vytíženost ubytovacích jednotek Airbnb v Praze dosahuje
50,21 % a i v tomto ohledu je Praha
výrazně nad průměrem v porovnání se
14 sledovanými evropskými metropolemi. Všechny jednotky krátkodobého
ubytování přes platformu Airbnb v Praze generují ročně výnosy v hodnotě
přes 2 mld. Kč. Autoři analýzy se zabývali pravděpodobným únikem v platbách místních poplatků přes platformu
Airbnb a dospěli k závěru, že potencionální zisk z odvodu místních poplatků
z ubytovací kapacity by mohl činit
11 - 14 mil. Kč za r ok a z odvodu poplatku za lázeňský nebo rekreační po-

byt poté v rozsahu 27 - 36 mil. Kč.
Řádný výběr místních a lázeňských poplatků v Praze z pronajatých ubytovacích kapacit skrze Airbnb má tedy potenciál přispět do městské pokladny v
Praze částkou 38 - 50 mil. Kč. V analýze byl rovněž proveden odhad daňového výběru, který by mohl činit cca
400 mil. Kč ročně. Nárůst kapacit služeb Airbnb má i své další negativní
konsekvence, kterými je zvyšování nájemného pro rezidentní obyvatele, pocitování nedostatku bytů pro standardní bydlení a v konečném důsledku vytlačování rezidentů z městských center
na periferii. Dalšími průvodními jevy
mohou být také podpora nekalé soutěže, šedé ekonomiky a dokonce případné ohrožení spotřebitelů.

Dále se k problému sdílené
ekonomiky vyjádřili zástupci ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva
průmyslu a obchodu a ministerstva financí. Všichni shodně spatřují největší
problém v tom, že servery jednotlivých
platforem sídlí mimo území České republiky a není jim tedy možné ukládat
povinnosti, dále jsou obtížně dostupné
údaje o jednotlivých poskytovatelích
služeb a platformy nelze k jejich poskytování jakkoliv přinutit.

Závěrem pracovní tým konstatoval, že materiál sice představuje prohloubení informací o stavu a vývoji sdílené ekonomiky a obecné závěry o
tvorbě pravidel pro její fungování, ale z
hlediska potřeb dalších prací bude nutné jeho další prohloubení. PT RHSD
Svaz obchodu a cestovního ru- proto doporučil Plenárnímu zasedání
chu ČR prostřednictvím prezidentky RHSD, aby požádalo vládu o předloMarty Novákové vyjádřil základní poža- žení:
davky zaměstnavatelského svazu na
další přístup vlády k jednotlivým for- - Konkrétních kroků, které je nutné vymám sdílené ekonomiky. Základními
řešit jak z krátkodobého, tak i z hleprosazovanými principy SOCR ČR diska strategického časového rámce,
jsou rovné daňové podmínky pro platformy sdílené ekonomiky a klasicky - Harmonogramu prací na přípravě
poskytované služby, přenesení daňové
pravidel pro fungování sdílené ekonopovinnosti na zprostředkovatele/techmiky včetně organizačního zajištění.
nologickou platformu, předávání dat o
poskytovatelích od zprostředkovatelů
služeb a rovnováha v regulaci klasickéJednal Pracovní tým RHSD...
ho a sdíleného modelu podnikání, a to
pokračování na další straně
i cestou snížení nadměrných regulací.
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Jednal Pracovní tým RHSD...
pokračování z předchozí strany

Dalším bodem programu byla
problematika podpory obslužnosti venkova. Zpracovaný materiál uvedla D.
Třísková za ministerstvo zemědělství,
které bylo jeho předkladatelem. Materiál
tvoří souhrn možných návrhů podpory
venkova a není vztahován pouze k obchodu, ale měl by se zabývat celkovou
obslužností, tzn. poštovní služby, dostupnost lékařské péče, dopravní obslužnost a dostupnost školských zařízení.
SOCR ČR prostřednictvím prezidentky M. Novákové hodnotí tento
materiál jako příliš informačně povrchní, avšak ukazuje jednu z kritických a
naléhavých oblastí k řešení. Materiál postrádá detailní analytické informace o
stavu obslužnosti venkova, chybí census
obchodní sítě, ev. další analytické materiály. Za klíčové považuje SOCR ČR zajištění mezirezortní spolupráce a účasti
zástupců regionálních samospráv a sociálních partnerů. Navrhuje, aby gestorem
bylo ministerstvo pro místní rozvoj. Dále
vystoupil P. Březina za COOP, SOCR
ČR a Asociaci českého tradičního obchodu. Domnívá se, že se jedná o komplexní problematiku, nikoliv pouze o
oblast obchodu. Poukázal na složitou situaci družstev, která provozují na venkově mnoho ztrátových prodejen a podle
jeho názoru by provozování venkovských prodejen mělo být zařazeno do
oblasti „veřejných služeb“, které je třeba
podporovat.
P. Vinkler (MPO) uvedl, že ministerstvo si je vědomo těchto problémů
a snaží se je řešit. Uvedl, že obchodníci
mohou čerpat podporu z operačního
programu PIK, který je však určen pouze pro malé a střední podniky. Podporuje realizaci cenzu maloobchodní sítě.
V bodu různé byla projednána
problematika potravinových bank a informaci k tomuto bodu přednesl S. Plecitý, zástupce SOCR ČR. Konstatoval
problémy spojené s aplikací nové legislativy, která je zakotvena v zákonu o potravinách, a která obchodníkům situaci
spíše komplikuje. Zákon stanovuje obchodníkům povinnost nabídnout bezpečné potraviny pro charitativní účely,
ale není zajištěno přiměřené zázemí pro
příjem těchto potravin ze strany charitativních organizací a potravinových bank.
PhDr. Dagmar Gavlasová
předsedkyně ČMOS PHCR

Tripartita jednala o státním rozpočtu na rok 2018,
sdílené ekonomice a využití zdrojů lithia
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 17. července 2017 sešli na
šestém jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR v letošním roce a už jedenatřicátém
za dobu působení vlády Bohuslava Sobotky. Tématem jednání byla mimo jiné i podpora obslužnosti venkova nebo strategie mýtného systému a jeho rozšíření.
Zásadním tématem jednání byla příprava státního rozpočtu na rok 2018. Premiér
Bohuslav Sobotka zopakoval, že mezi nejdůležitější priority připravovaného rozpočtu patří
podpora investic, především do klíčové infrastruktury, a zajištění dostatečného množství finančních prostředků na již schválené i na další uvažované zvýšení platů ve veřejném sektoru.
Návrh rozpočtu na rok 2018 počítá s příjmy ve výši 1.292 mld. Kč, výdaji ve výši
1.342 mld. Kč a s deficitem 50 mld. Kč. Plánovaný deficit je oproti schválenému z ákonu o
státním rozpočtu na rok 2017 nižší o 10 mld. Kč. Rozpočet počítá rovněž se zvýšením Rozpočtového určení daní pro obce, s růstem výdajů na sport, s růstem starobního důchodu,
zvedne se příspěvek na péči, vzroste rodičovský příspěvek nebo také příspěvek na pěstounskou péči. Rovněž vzrostou výdaje na obranu o 5,4 mld. Kč. Debata o finální podobě státního rozpočtu bude pokračovat do září.
Strategie mýtného systému a jeho rozšíření
Materiál předložený Ministerstvem dopravy se věnoval zpoplatnění obecného užívání pozemních komunikací vozidly s celkovou hmotností nad 3,5 t v letech 2020 - 2029. Ministerstvo dopravy doporučuje rozšíření zpoplatnění na silnice I. třídy, a to těch, které jsou
významné pro dopravu těžkých nákladních vozidel. Jednalo by se o zhruba 900 km nově
zpoplatněných silnic. S tímto záměrem ale zbývající sociální partneři nesouhlasí.
Podpora obslužnosti venkova
Vláda usiluje o zachování a zlepšení celkové obslužnosti českého venkova, především v oblasti základní občanské vybavenosti, vzdělání, dopravy, bezpečnosti nebo kulturního
vyžití. Je nezbytné prohloubit spolupráci v rámci všech zainteresovaných subjektů, kterými
jsou ministerstva, úřady, krajské a místní samosprávy a občanskou společností, jež nejlépe
znají místní specifika a jsou schopny na ně pružně reagovat. Je třeba navázat užší spolupráci
obcí s Českou poštou jakožto státním podnikem. Zástupci vlády přislíbili se problematikou
ještě v tomto volebním období zabývat a připravit krátkodobá i dlouhodobá opatření, která
by situaci především v nejmenších obcích do 500 obyvatel zlepšila.
Zpráva o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2016
Přední prioritou nadále zůstává zajištění financování oblasti BOZP. Ministerstvo
práce a sociálních věcí bude i nadále podporovat preventivní programy Bezpečný podnik,
Profesionál BOZP, Koordinátor BOZP na staveništi a další, které vedou ke zvyšování úrovně
BOZP a zlepšování pracovních podmínek. Z údajů o úrazovosti v roce 2016 vyplývá ve srovnání s rokem 2015 značný pokles počtu smrtelných pracovních úrazů, nicméně naopak
vzrostl počet dnů zmeškaných pro pracovní neschopnost a došlo i k nárůstu absolutního počtu případů. Jednou z předpokládaných příčin je zásadní nárůst zaměstnanosti daný ekonomickým růstem ČR.
Sdílená ekonomika a digitální platformy
Koordinátor digitální agendy ČR Aleš Chmelař seznámil členy tripartity s analýzou
na téma Sdílená ekonomika a digitální platformy. Její vypracování si vyžádal předseda vlády
Bohuslav Sobotka a jedná se o první ucelenou analýzu na toto téma. Ekonomická šetření
ukazují, že v posledních letech dochází v ČR k rychlému tempu nárůstu poskytnutých služeb
v sektoru sdílené ekonomiky. U sdílené ekonomiky nesmí dojít k přeregulování služeb zprostředkovaných digitálními platformami. Regulace musí mít svůj účel a neměla by odradit uživatele sdílených služeb od jejich používání či poskytování. Je třeba vést konstruktivní dialog
se zprostředkovateli služeb a zvýšit informovanost občanů.
Strategie státu při těžbě a využití zdrojů lithia
Tripartita se zabývala také strategií státu při těžbě a využití lithia. Zásoby lithia v
České republice představují zhruba tříprocentní podíl na světových zdrojích. Cílem vlády je
využití zdrojů lithia za dodržení hlavní podmínky, že surovina nebude vyvážena mimo území ČR v nezpracované podobě. Po návštěvě Japonska předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou bylo oznámeno, že jednou z nových japonských investic v ČR bude výstavba továrny na
výrobu elektrolytu do baterií pro elektroauta, jež bude zásobovat evropský trh. Tato továrna
vznikne v Pardubicích. Další jednání tripartity se uskuteční 18. září 2017 v Lichtenštejnském
paláci v Praze.
Zdroj: Úřad Vlády ČR

OMÁČKY - ZÁKLAD ČESKÉ KUCHYNĚ
Dobrý kuchař se pozná na
omáčkách. To tvrdí stará, léty prověřená, pravda. Omáčky mají být silné a plné vyvážené chuti, barvou mají potěšit
oko, ale nemají upozadit maso.
České husté omáčky jsou světovým fenoménem a mají tradici. Nikde na světě nenajdete tolik receptů a
rozmanitých chutí a druhů. Jsme v
nich prostě nejlepší na světě. Každá
rodina, potažmo hospodyňka, má svůj
tzv. majstrštyk. Třeba taková svíčková
nebo rajská jsou vždycky jiné a vždycky
skvělé! V domácnostech se uchovávají
staré rodinné recepty a ty se předávají
z generace na generaci.
Není žádným překvapením, že
mezi českými jedlíky i cizinci, kteří rádi
ochutnají českou kuchyni, jasně vede
svíčková na smetaně. Hned v závěsu je
koprovka a rajská, následovaná houbovou a znojemskou omáčkou. Takové
pořadí platí už léta a je prověřené několika průzkumy. V Čechách jsou rozšířené omáčky, které jsou hutné, obsahují maso a dávají se jako doplněk ke
knedlíkům či jiné příloze. Důležitou ingrediencí bývá smetana, máslo nebo
mouka. Základem pro dobrou omáčku
je silný vývar.
České tradici nejvíce ublížili
komunističtí normovači stravování, kteří vymysleli univerzální hnědou omáčku, kterou všichni známe pod nechvalně známou zkratkou UHO. Dodávali jí
jako polotovar do závodních i školních
kuchyní. Byla to laciná náhražka, aby
bylo do čeho namáčet knedlíky. Tento
"skvost" se vyráběl z nadrobno nakrájené cibule, osmahnuté na laciném oleji.
Přidala se hladká mouka, masox, pepř,
sůl a kmín. A to bylo vše! Nad tímto
zázrakem nikdo nepřemýšlel a o omáčkách rozhodně neměl valné mínění.
Známý šéfkuchař Jaroslav Sapík, který vařil pro prezidenty, korunované hlavy, papeže, světové i domácí
celebrity, říká, že dobrá omáčka je
kumšt, potřebuje čas, trpělivost a kvalitní suroviny. O omáčkách ví opravdu
hodně, v repertoáru jich má hned několik desítek, a to jak omáčky bílé i
tmavé, ale také studené, o kterých se
moc nemluví. Na ryby má speciální
omáčky. Na zvěřinu, hovězí a vepřové
maso také. Nabídne vám i sladké
omáčky, například šodó a čokoládovou
omáčku.

Častým základem
spousty
omáček je tzv. bešamel, na který přikládáme recept. Z nepřeberného repertoáru Jaroslava Sapíka vám nabízíme tři recepty. Jedním z receptů je
omáčka na hovězí maso, druhý na vepřové a třetí recept, trochu luxusnější,
ale velmi zajímavý, je na rybu.
Bešamelová omáčka
Do horkého tuku přidáme
hladkou mouku a připravíme světlou
zásmažku. Zalijeme trochou studené
vody, rozšleháme a přidáme mléko.
Jíšku s mlékem rozšleháme, povaříme,
osolíme a přidáme muškátový oříšek.
Pro lepší dochucení můžeme případně
během vaření do omáčky přidat půl
cibule, jeden hřebíček a dvě kuličky
pepře.
Hovězí žebro s hříbkovo - smetanovou omáčkou
Připravíme si jíšku z másla, cibulky a hladké mouky. Zalijeme hovězím vývarem, přidáme bobkový list, bílý pepř, sůl a necháme dvě hodiny na
hustotu vyvařit. Potom zašleháme sladkou smetanu, přecedíme a přidáme
orestované bílé hřiby. Přidáme lehce

cukr, sůl, ocet a máslo. Jako přílohu
podáváme knedlík.
Omáčka na dorádu (pražmu královskou) - Kardinálská omáčka
Připravíme si půl litru omáčky
bešamel, půl lžíce tomatového pyré, jeden dl vývaru z lanýžů a dvě lžíce sekaného humřího masa. Vše dobře provaříme a chvíli před podáváním zjemníme třemi lžícemi smetany a přidáme
100 g čerstvého másla. Dochutíme bílým pepřem, citrónovou štávou a lžičkou koňaku. Podáváme se šafránovou
rýží.
Vepřové ramínko se Staročeskou
cibulovou omáčkou
Šalotku nakrájenou na lodičky
orestujeme na sádle, přidáme česnek,
kmín a zalijeme silným vepřovým vývarem. Lehce osolíme a opepříme a přidáme vepřové ramínko, které dusíme
doměkka. Změklé ramínko vyndáme,
štávu zahustíme jíškou, řádně provaříme a propasírujeme. Podáváme s chlupatým knedlíkem a dozlatova smaženou cibulkou.
Zdroj: Aha
KaJi

Opustil nás Jiří Štrébl

V pondělí 3. července 2017 jsme se v Malé obřadní síni ve Strašnicích
rozloučili s naším dlouholetým spolupracovníkem panem Jiřím Štréblem.
Byl jedním se zakladatelů Asociace kuchařů a cukrářů ČR, držitelem
nejvyššího ocenění této asociace - Řádu Sv. Vavřince, odborníkem v
oblasti gastronomie, nadšeným spisovatelem, ale hlavně člověkem, se
kterým bylo vždy příjemné se setkat, poslouchat vyprávění z jeho bohatého života a kterého jsme si velmi vážili. Čest jeho památce!
Jan Paukert ml.

SDÍLENÁ EKONOMIKA - SDÍLENÝ PRÁVNÍ PROBLÉM
Právnická fakulta Univerzity
Karlovy uspořádala 15. června 2017 v
rámci Specifického školského výzkumu
2017, projektu Katedry pracovního
práva a práva sociálního zabezpečení a
Katedry finančního práva a finanční
vědy PF UK konferenci na téma Sdílená ekonomika sdílený právní problém.
Cílem konference bylo otevření široké
odborné diskuse nad problematikou
„ekonomiky sdílení“ v jejích nejrůznějších podobách a projevech, zejména
pak nad tím, zda a případně jakým
způsobem nastavit právní rámec tak,
aby byl tento, prozatím právem opomíjený segment odpovídajícím způsobem
regulován.
Úvodní příspěvek přednesl
Prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. z Katedry pracovního práva, který konstatoval, že dochází k flexibilizaci pracovního práva v souvislosti s globalizací, a
pracovní právo je porušováno nebo
obcházeno a tento stav se datuje již od
roku 2006. Sdílená ekonomika přináší
podobné problémy. Dochází k popírá-

ní principu solidarity v sociálním systému a sdílená ekonomika se dostává do
kolize i s daňovým systémem a systémem správním. Dochází zde k nekalé
soutěži mezi technologickými platformami a klasickými poskytovateli služeb. Technologické platformy by se
měly více podílet na sociálních systémech a výdělky by měly být podrobeny
mandatorním odvodům.
Doc. JUDr. Radim Boháč z
Katedry finančního práva představil
několik modelů sdílené ekonomiky tak,
aby mohl být odlišen princip sdílení a
naopak princip podnikání, který se
skrývá pod sdílenou ekonomikou. Odlišuje tři způsoby provozování činností v
rámci sdílené ekonomiky, a to nezávislý, obojetný a závislý. Dále se zabýval
daňovými aspekty provozování činností sdílené ekonomiky. Upozornil na potřebu změny právních předpisů ve vztahu ke sdílené ekonomice, zefektivnění
získávání dat z jednotlivých technologických platforem a důsledné provádění kontrol.

Jednala Rada ČMKOS
Dne 26. června 2017 jednala Rada ČMKOS na svém
36. zasedání. Prvním bodem programu byla příprava VII. Sjezdu ČMKOS, který se uskuteční 27. - 28. 4. 2018 v hotelu Olšanka. V rámci celkové přípravy sjezdu byly ustaveny komise pro
přípravu změn Statutu ČMKOS a pro přípravu Programu
ČMKOS na léta 2018 - 2022. Probíhá rovněž výběr členů komise pro přípravu voleb. Na jednotlivých jednáních Rady a na
Sněmech budou postupně projednávány návrhy ke změnám Statutu a Programu ČMKOS. Zpracována bude rovněž Zpráva o
činnosti za léta 2014 - 2018, dále bude zpracován Jednací řád
sjezdu a návrh věcného a časového harmonogramu VII. Sjezdu.
V březnu 2018 bude dopracována Zpráva o hospodaření za léta 2014 - 2018 a návrh zprávy o plnění programu za shodné
období. Na Sněmu v březnu už by měly být předloženy finální
verze dokumentů vč. návrhu Programu ČMKOS.
Místopředseda V. Samek informoval Radu ČMKOS o
aktuálním stavu projednávání právních předpisů v PSP ČR, zejména pak o koncepční novele zákoníku práce a zákonu o zaměstnanosti. V případě novely zákona o zaměstnanosti došlo k
jeho schválení a očekává se podpis prezidenta, avšak v případě
novely zákoníku práce k jejímu schválení do konce volebního
období zcela jistě nedojde. Projednány a schváleny byly následující zákony: novela zákona o nemocenském pojištění (otcovská dovolená), novela zákona o důchodovém pojištění a novela
zákona o specifických zdravotních službách. foto ČMKOS DaG

Účastníci se mimo jiné dále zabývali otázkami odlišení podnikatelské
činnosti a příležitostného výdělku. Ve
svém počátku jsou totiž některé dobře
míněné záměry sdílení dopravních prostředků a ubytování stále častěji využívány podnikatelskými subjekty k obcházení daňových a jiných povinností.
Sdílená ekonomika je fenomén dnešní
doby a právní rámec tohoto druhu
podnikání je však ještě poměrně neostrý, a je proto nutné tento opomíjený
segment z hlediska regulací jasně definovat.
Nutnost jasně vymezit rámce
daňové a další regulace sdílené ekonomiky ilustruje podle Radima Boháče také finanční ztráta z neplacení ubytovacích a místních poplatků v hlavním
městě. V této souvislosti bude nutná
změna právní úpravy ubytovacího poplatku, stejně tak řešení otázky efektivity získávání dat pro účely správy daní.

DaG

Na svém 14. zasedání Svazové rady Českomoravského
odborového svazu pohostinství, hotelů a cestovního ruchu (dále jen ČMOS PHCR) se sešli členové tohoto nejvyššího orgánu
našeho svazu. Jednání proběhlo podle připraveného programu,
který členové dostali společně s materiály v řádně stanoveném
termínu.
Po úvodní kontrole úkolů z minulého jednání SR informovala předsedkyně svazu Dagmar Gavlasová o jednání Kontrolní a revizní komise ČMOS PHCR, rozebrala zprávu o hospodaření ČMOS PHCR za 1. čtvrtletí 2017 a informovala o
stavu finančních prostředků k 31. 3. 2017.

Svazová rada ČMOS PHCR
zasedala v červnu
Předsedkyně svazu se též podrobně věnovala informaci o vyjednávání o Kolektivní smlouvě vyššího stupně na období
2017 - 2018 a aktuálním stavu legislativních prací na novele
zákoníku práce. Dále předložila členům SR zprávu o právní pomoci ČMOS PHCR za období 05/2016 - 04/2017 a informovala
o aktualitách z ČMKOS. Také seznámila Svazovou radu o povinnostech ZO vůči rejstříkovému soudu.
Členové Svazové rady ČMOS PHCR měli v průběhu
jednání možnost vyjádřit se k jednotlivým bodům v diskusi, čehož hojně využívali.
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