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Představení asociací
ALDR

ABAS

Asociace lanové dopravy ČR

Asociace bazénů a saun ČR

• Vznik v roce 1990 (Svaz
provozovatelů lanovek a vleků)
• Sdružuje provozovatele lanové
dopravy, podnikatele na horách a
některé horské městské a obecní
úřady, sportovní kluby a
tělovýchovné jednoty
• Informační a poradenský servis,
vzdělávání, veletrhy, zájezdy,
právnická činnost
• Člen SOCR, Fórum cestovního
ruchu, Kolegium CR

• Vznik v roce 2002 (Asociace
bazénů a koupališť)
• Sdružuje provozovatele bazénů,
koupališť, saun, wellness a dalších
regeneračních zařízení provozující
mokrou zónu a další související
procedury
• Informační a poradenský servis,
vzdělávání, konference, zájezdy,
veletrhy
• Člen Hospodářské komory ČR

Co nabízíme
• Odbornou spolupráci při hledání optimální varianty řešení problematiky
EET v našich oborech
• Konstruktivní spolupráci při vysvětlování a podporu při vyjednaném
návrhu řešení u koncových subjektů – tedy u poskytovatelů služeb
• Získání potřebných informací od dodavatelů technologií – zprostředkování
spolupráce
• Podporu zákona ve sněmovně – pakliže najdeme shodu
• Odbornou oponenturu
• Přesné počty provozovatelů, dopravních zařízení, bazénů a aquaparků
• V jedné pracovní skupině řešení dvou specifických odvětví

Specifikace sektoru
Veřejná sportoviště
Ski areály – lanová doprava
•
•
•

•

Sezónní záležitost provozně 50-150
dnů ročně
Vlastníci – soukromé osoby, obce,
městské dopravní podniky
Většina prodeje probíhá nárazově a
opakovaně s poplatkem za zálohu na
CHIP nosič
Při prodejích se často jedná o desítky
tisíc transakcí za minimální částky (LD
Petřín – cena 1 jízdy = 24 Kč. Za 1.
pololetí 2014 500 tis. přepravených
osob)

Bazény - Aquaparky
•
•

•
•

Celoroční provozy – kryté bazény,
aquaparky, sauny, wellness, SPA
Sezónní záležitost provozně 50-150
dnů ročně – venkovní koupaliště,
koupací jezírka,
Vlastníci povětšinou obec nebo
města
Většina prodeje probíhá nárazově a
opakovaně s poplatkem za zálohu na
CHIP nosič , nebo s „před-nabitou“
částkou, která je zúčtována při
odchodu

Postavení podnikatelů v lanové
dopravě
•
•
•
•
•
•
•

•

Jsou nuceni investovat obrovské částky do technologií na cizích pozemcích –
prodeje blokuje stát (MFČR, UZSVM, PozFond, LČR)
Během tří let stoupla snížená sazba DPH z 5% na 15%. Ceny služeb ale v podstatě
nerostou (Alpská konkurence)
Cena vstupů během 10 let stoupla minimálně o 30 % (El.energie, nafta, cena práce)
Jako jeden z mála oborů podléháme dvojímu zdanění – vysoké nájmy od LČR (až 14
Kč/m2), plus poplatek za odnětí z lesního půdního fondu
Návratnost investice do lanové dráhy se prodloužila na min. 15 let (1 km LD čistá
technologie = 1.5 mil EUR)
80 % všech provozů funguje dle povětrnostních podmínek max. 100 dnů v roce
Městské provozy a Aquaparky dotují Dopravní podniky a Technické služby z
rozpočtů města.

Investice které nepřináší zisk a jsou vynuceny legislativou nejsou chápány pozitivně
a lze čekat velký odpor.

Postavení provozovatelů bazénů,
koupališť aquaparků, saun, wellnes
• U většiny bazénů, aquaparků a koupališť se jedná o provozy , které jsou
vybudované městem, nebo obcí.
• Vstupné není tržní, jedná se o službu obyvatelům příslušného města, nebo
obce. Valná většina bazénů pracuje se ztrátou, která je kryta dotací
vlastníka – města, nebo obce.
• Zřizovatel pečlivě sleduje tržby a provádí kontrolu jejich vybírání.
• Pro soukromé provozovatele bazénů, ale zejména saun, wellness je každá
další investice obtížná.
• Provozovatelé vynakládají velké částky na to, aby byla udržena kvalita
bazénové vody, dalším nezanedbatelnou položkou jsou poplatky spojené s
prováděním rozborů bazénové vody. Zákon o ochraně veřejného zdraví a
jeho prováděcí vyhláška.
• Návštěvnost a tím i tržby letních koupaliště jsou závislé na počasí, stejně
jako lyžařská střediska.

Teritoriální umístění - Ski
• Odlehlé horské oblasti v příhraničí
• Povětšinou horší dostupnost nejen internetu, ale
také mobilních operátorů
• Horší PC gramotnost u menších středisek s jedním
vlekem – 51.6 % všech provozovatelů má jedno
dopravní zařízení
• Lyžařské středisko hlavní tahoun návštěvnosti, přímá
závislost na provozu dalších služeb a tedy
zaměstnanosti.

Služba není zboží
Zákazník často vybírá u pokladny typ a délku služby
Je běžné, že aquapark nabízí více jak 30 druhů vstupného
Kombinuje možnosti a různé slevy, rodinné slevy, slevové karty
Při prodeji vznikají špičky – ranní, popolední, před večerním
provozem
• Nerozhodný zákazník si přijde službu zakoupit i třikrát po sobě, tím
se násobí počet prodejů
•
•
•
•

• Jakékoliv zpomalení odbavení prodlouží čekací dobu u již tak
přetížené pokladny – bude potřeba zvýšit jejich počet, tudíž se zvýší
provozní náklady (místa, školení, energie, platy)
• Investice (jedno prodejní místo stojí 200-300 tis. Kč.)
• 80 % služeb se poskytuje max. 100 dnů v roce

Schéma odbavovacího systému

Kdo přijímá peníze ve Ski resortu
kdo a co se tedy bude muset připojit na internet
Server a pokladny odbavovacího systému
Jízdenkové automaty – (dopravní podniky)
Automaty na vracení zálohových karet (offline)
Výdejní automaty na jídlo a nápoje
Platby za WC – výběrčí
Platby za parkoviště – výběrčí (za každého počasí mráz, sníh,
déšť)
• Platby za SkiBus – pokud jsou
• Záloha za vypůjčení zboží (lyže, plavky)
• Záloha na CHIP nebo CHIPOVÝ klíč
•
•
•
•
•
•

Rozpor v základním návrhu – platby kartou
• Platby kartou jsou v našem chápání i v pokladních
odbavovacích systémech bezhotovostními platbami.
Jejich „EET“ již tak prodlouží dobu placení, která se u
platby kartou prodlužuje. Z našeho pohledu je platba
kartou nezpochybnitelná bankovní operace v
reálném čase a její „EET“ je tudíž zbytečná, duplicitní
a nelogická.

Varianta řešení - nulová
• Sportoviště s uzavřeným odbavovacím
systémem nebudou podléhat EET
– Neohrozí to existenci žádného provozovatele
– Nevynutí si to nové investice do odbavovacích
systémů a internetových připojení
– Sezónní provozy nebudou zatíženy další legislativou a
administrativou
– V uzavřených odbavovacích systémech je únik tržeb v
podstatě vyloučený, jelikož odbavovací systémy zvyšují
výnosy provozovatelů a prokazují je nejen vůči
majitelům, ale také zákazníkům. Nejsme hospody, únik
peněz je velmi složitý.

Varianta řešení - základní
• Sportoviště s uzavřeným odbavovacím systémem
bude podléhat EET - OFFLINE
– Programátorské práce na automatické odesílání dávek do
systému
– Výjimka na služby těžko připojitelné a použitelné v zimním
prostředí. Zvyšující nároky na personál
•
•
•
•

Parkovné
WC
SkiBus
Jízdenkové automaty

Varianty řešení – EET 100%
• Sportoviště s uzavřeným odbavovacím systémem bude
podléhat EET
• Menší provozovatelé na investici nedosáhnou (náš test:
obnova systému v menším areálu může dosáhnout až
10 % jeho ročních příjmů)
• Je poměrně hodně analogových systémů
• Systémů na bázi OS DOS a RS485

– Areály budou muset rozšířit pokladní místa o cca 30 %, aby
zvládly špičky
– Zvýší se zatížení internetového připojení – navýšení
kapacity
– Vrátí dotaci pokud bude muset vyměnit odbavovací systém
z projektů ROP atd.

Čeho se obáváme
• Likvidace těch nejmenších provozovatelů – pro nás je každý
důležitý
• Velký odpor provozovatelů investovat stovky tisíc do něčeho, co
nezvýší zisk, pokud tyto investice nebudou kompenzovány –
snížení DPH, dotační podpora.
• Zvýšení nákladů na internetové připojení, správu LAN, počtu
pokladních míst
• Obměnu až 40 % odbavovacích systémů
• Nutnost zavést hlášení o zahájení a ukončení provozu – (pokud
bude platit, že když systém nezaznamená tržby jede FU na
kontrolu)
• Jak se bude řešit situace, kdy bude investováno do nových
zařízení a zákon se opět před nabytím účinnosti změní (viz.
2006)?
• Vlivy lobby v PSP, které situaci zkomplikují

Navrhovaný harmonogram
• MF zváží naše připomínky a vybere jednu z námi navrhovaných
variant k jednání, případně navrhne jinou
• ALDR a ABAS vyvolají jednání se společnostmi které dodávají
odbavovací systémy v ČR – cca 7 firem (4 nadnárodní)
• Praxi dodavatelů, kteří provozují systém v HR jejich zkušenosti
• Zjistíme přesný počet systémů, které:
– Bude potřeba vyměnit za IP kompatibilní (DOS) - náklady
– Počet pokladních míst, které bude potřeba rozšířit ve střediscích - náklady

• V období kolem 15. 9. po oboustranné analýze, další jednání nad
přesnějšími informacemi z obou stran
• MF prověří informaci z MPO, že by vynucené investice kvůli EET
mohly podpořit fondy z IROP, případné jiné možnosti.
• Stanovisko k platbám kartou.
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