Změny v HotelWin ve verzi 2.6 od 2.5
Provádí se update datových struktur z nižších verzí. Zálohy si nelze obousměrně předávat s nižší verzí!!!
Před instalací nové verze nutno provést v předcházející verzi zálohování!!!
Oznamování ubytovaných cizinců ubytovatelem
Na základě účinnosti zákona 314/2015 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky od 1.1.2016, došlo ke změnám oznamovací povinnosti o ubytování cizinců ubytovatelem.
Oproti předchozímu stavu se zavádí, aby ubytovatelé nově oznamovali:
trvalé bydliště cizince v zahraničí
číslo víza, je-li v cestovním dokladu cizince vyznačeno
účel pobytu cizince na území České republiky
Zrušuje se pro ubytovatele dosavadní oznamování:
- rodného jména
- místa narození ubytovaného cizince
- státní poznávací značky motorového vozidla cizince, se kterým případně cizinec přicestoval na území
České republiky
V návaznosti na nově stanovený rozsah údajů, které mají ubytovatelé v souvislosti s ubytováním cizince
oznamovat, byl vyhotoven nový papírový přihlašovací tiskopis ve formátu A6 označený “ŘSCP č. 4/2015“ a také
byl upraven formát pro oznamování elektronickou poštou (e-mailem) zasíláním souborů ve formátu .UNL na adresu
ubytovani@pcr.cz.
Pro účely pobytu byl vydán závazný číselník obsahující kód a popis účelu pobytu.
V souvislosti s touto změnou se v HotelWin:
1. V update rozšiřuje číselník účelů pobytu o
“Kód“ – předepsaný kód účelu pobytu (v elektronickém podání se musí uvádět tento kód, nikoliv text) a celý
číselník naplněn předepsanými účely pobytu s jejich kódy.
Vaše vlastní položky v číselníku účelu pobytu zůstanou zachovány. Pro ubytování cizinců používejte výhradně jen
ty doplněné. Vlastní, které jsou ve stejném nebo podobném smyslu raději z číselníku vymažte.
2. Na kartě hosta doplňuje
“Číslo víza“ – číslo víza je-li v pasu uvedeno při ubytování cizince. Uvádí se na hlášení cizinecké policii.
Kód účelu pobytu - v nové oblasti “Účel pobytu“ - vybírá se současně s jeho textovým popisem z číselníku účelů
pobytu. Musí být vyplněno při ubytování cizince a je-li oznámení podáváno elektronicky.
Poznámka - Do trvalého bydliště ubytovávaného cizince se uvádí jeho trvalé bydliště v zahraničí.
3. Tisk přihlašovacího tiskopisu
V zadávacím okně zrušeny údaje: “Rodné jméno“, “Místo a stát narození“.
Údaj “Číslo víza“ přesunut na hlavní kartu hosta, protože je i součástí elektronického ohlašování.
Vlastní tisk přepracován dle tiskopisu “ŘSCP č. 4/2015“.
4. Výpis 'Ubytování cizinců'
Upraven dle nových požadavků na poskytované údaje na oznámení o ubytování cizinců včetně nového výstupu ve
formátu .unl (popřípadě .txt) pro elektronické podání oznámení o ubytování cizinců na cizineckou policii, dle jejich
aktuálního programu Ubydata_18.

