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jarní dny, letos neobvykle skoupé na sluneční paprsky, nás zaskočily
děsivými vydatnými dešti a záplavami. Povodně – téma všech domácích
i zahraničních médií na počátku června – jsou snad za námi. Škody, které
napáchaly, budeme ještě dlouho napravovat. Je pravda, že mnohé turistické
oblasti povodně těžce zasáhly a přinesly s vodou také ztráty na tržbách.
Je třeba vyjádřit úctu a obdiv všem našim kolegům, kteří přes těžké chvíle
poskytovali našim hostům profesionální služby a zajistili, že ti, co se k nám
nebáli přijet, prakticky nezaznamenali, že by se cokoli dramatického dělo.
Podívejme se na tyto události z jiné stránky. Tím je pohled mediální. Když
jsem sledoval zpravodajství mnoha televizních stanic a následně se
například procházel ulicemi Prahy, kde korzovali turisté s fotoaparáty po
mostech, nebo o víkendu potkal na Slapské přehradě autobus zahraničních
turistů, kteří se přijeli podívat na rozbouřené vody pod hrází, přemýšlel jsem
o objektivitě některých zahraničních médií, vytvářejících spíše atmosféru
katastrofické apokalypsy v Čechách, po které následovaly četné telefonáty
a maily cestovních kanceláří a storna ubytování. Není to poprvé, z minulosti
již víme, co nastalo po zprávách o infekčních chorobách světového
významu, které ovlivnily dramaticky cestovní ruch a následně vyšuměly,
zanechávajíc za sebou přetrvávající obavy turistů z cestování všeobecně.
Přitom, pokud nás může něco ohrozit více než tragické události prvních
červnových dnů, pak právě obavy turistů z cestování do naší země.
Tato skutečnost nás vedla k vydání několika tiskových zpráv spolu
s agenturou CzechTourism, jejímž cílem nebylo sčítání škod, ale spíše
pozitivní vzkaz všem domácím i zahraničním médiím s tím, že přes tragické
osudy některých rodin, které přišly o domovy, turisté byli a jsou stále vítáni
a Česká republika zůstává nadále bezpečnou a velmi zajímavou destinací.
Tyto zprávy se samozřejmě nešíří tak rychle, jako katastrofické příběhy,
ale o to důležitější je, abychom je všichni společně dále předávali našim
hostům a obchodním partnerům. Ve změti zpráv plných smutných příběhů
se totiž objevila také nenápadná zpráva ČSÚ. Česká ekonomika klesá
již šest čtvrtletí v řadě, a zůstává tak v nejdelší
recesi za dobu své existence.
Za této situace si nemůžeme dovolit vytvářet
prostředí pro další obavy spotřebitelů, které by
vedly ke snižování jejich ochoty cestovat
a utrácet za služby hotelů a restaurací.
Váš

Partneři AHR ČR
Generální partner AHR

Exkluzivní partner

Exkluzivní partner

AHR ČR je členem

červen 2013
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ze sekretariátu
JEDNÁNÍ S OSA POKRAČUJÍ

Stalo se
14. května se konalo jednání
s předsedou představenstva OSA
Romanem Strejčkem ve věci podmínek pro hromadnou kolektivní
smlouvu na rok 2013.
16. – 18. května jednala
valná hromada HOTREC ve Vilniusu.
Více informací přinášíme na dalších
stránkách tohoto zpravodaje.
21. května se sešla správní
rada Nadace AHR ČR pod vedením
její předsedkyně Ivany Němcové.

28. – 29. května proběhlo
výjezdní zasedání s poslanci Podvýboru pro cestovní ruch v Mariánských
Lázních. Jednání se za AHR ČR
zúčastnil Václav Stárek a za SOCR
ČR Pavel Hlinka. Více v dalších
zprávách.

GA HOTREC – VILNIUS
Pravidelné jednání představitelů členských asociací HOTREC se konalo v polovině
května ve Vilniusu. Řešily se především otázky navrhovaných evropských směrnic
v oblasti kvality služeb, cestovních balíčků, ochrany dat, online distribuce a vízové
politiky. Během jednání také proběhla prezentace vedení společnosti DOT-HOTEL,
která se zabývá rezervací domény s koncovkou hotel a souvisejících. V současné
době se tyto domény snaží exklusivně získat velké rezervační portály. Hoteliéři by
si měli včas zajistit rezervace vlastních domén. Jednání se zúčastnil i prezident
světové asociace hotelů a restaurací IH&RA Casimir Platzer. Informoval o změnách
v organizaci a představil nové cíle, které by měly podporovat hotelnictví a gastronomii v rámci celého světa. Vyzval jednotlivé organizace a HOTREC k podpoře.

3. června se setkal Václav

VÍTÁME NOVÉ ČLENY

Stárek v PSP ČR s poslancem Ladislavem Skopalem (ČSSD) ve věci
novely AZ. Pan poslanec má záměr
vytvořit kontrolní mechanismus pro
zvětšení transparentnosti využívání
finančních prostředků získaných
z poplatků kolektivními správci.

Café Mozart, Praha 1; Designhotel Elephant, Praha 1; Harmony Club Hotel Ostrava;
Harmony Club Hotel Pardubice; Hotel Drnholec, Drnholec; Hotel Samechov - školicí
středisko, Chocerady; Hotel Silenzio, Praha 6; Hotýlek u hraběte Harracha, Harrachov; Karlovy lázně, Praha 1; Mosaic House, s.r.o., Praha 2 (hotel); Opatovská
hospoda, Opatov; Penzion Čistá, Černý Důl; Penzion Pod Zámkem, Zruč nad Sázavou; Rezidence Orlík, Kozárovice; U Doubravů, Chrášťany; Restaurace Teplice Plaza,
Teplice; Steak bar El toro negro, Praha 1.

KONCESIONÁŘSKÉ
POPLATKY
Český rozhlas oslovil minulý měsíc provozovatele hotelů s požadavkem, aby
za TV přístroje na pokojích hradili
poplatky i jako za rozhlasové přístroje.
Díky dokončené digitalizaci přenosu jsou
totiž nyní všechny TV přístroje schopny
přenášet také rozhlasové vysílání. Současná legislativa to bohužel umožňuje.
AHR ČR však s tímto postupem nesouhlasí, neboť tento zákon vznikal v době,
kdy digitalizace ještě nebyla ani diskutována, provozovatelé restaurací si zakoupili na hotelové pokoje TV přístroje,
aniž by měli zájem o zpřístupnění rozhlasového vysílání hotelovým hostům.
Tento požadavek pouze navyšuje náklady na TV přístroje, které již nyní na
poplatcích činí 240 Kč za přístroj
a měsíc. AHR ČR se obrátí dopisem na
vedení ČRo s návrhem, aby tyto poplatky
byly hrazeny pouze tam, kde je hostům
nabízeno rozhlasové vysílání a případně
bude usilovat o novelizaci zákona tak,
aby odpovídala současným technickým
možnostem.
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AHR ČR v měsíci květnu dále pokračovala v jednání s kolektivním správcem OSA ve
věci Hromadné kolektivní smlouvy na rok 2013. AHR ČR nesouhlasí s jakýmkoli nárůstem poplatků za TV/radia na hotelových pokojích. Po jednání prezidenta AHR ČR
a předsedy představenstva OSA bylo dohodnuto, že OSA nebude ceny pro členy AHR
ČR zvyšovat ve srovnání s cenami loňského roku. Původní návrh byl navýšen o 10 %.
Hlavním argumentem naší asociace je fakt, že maximálního limitu, který je garantován
zákonem již bylo dosaženo a poplatky v součtu odpovídají výši 50 % koncesionářských
poplatků. Bohužel koncem května, při precizaci smlouvy, OSA do návrhu smlouvy chtěla
prosadit alespoň zvýšení ceny o inflaci, což AHR ČR striktně odmítla. Jednání tedy
dosud nejsou ukončena, nicméně doporučujeme členům smlouvy za stávajících podmínek neuzavírat a vyčkat na společné řešení. Asociace jako v minulých letech bude
tuto situaci řešit za své členy.

červen 2013

NAVRHNĚTE SVÉHO
KANDIDÁTA NA VÝROČNÍ
CENU AHR ČR 2013
AHR ČR od svého založení každoročně
oceňuje Výročními cenami členy,
kteří svými pracovními výsledky a profesionálními schopnostmi přispívají k dobrému jménu asociace i našeho oboru. Na
stránkách www.ahrcr.cz/cz/vyrocni-ceny
jsou umístěny propozice, včetně přihlášek
on-line. Na případné dotazy vám odpoví
Milan Rambousek, tel. č.: 236 042 383,
e-mail: rambousek@ahrcr.cz. Přihlášky
zasílejte do 31. července 2013.

DĚKUJEME ZA
VĚCNÉ DARY
Velmi si vážíme pomoci dalších
členů naší asociace za poskytnutí
věcných darů ve formě dárkových
poukazů pro ocenění soutěžících,
kteří se umístili na předních místech v různých soutěžích z našeho
oboru, či externím spolupracovníkům, kteří bez nároku na honorář
pomáhají naší asociaci. Patří k nim:
Seminární Hotel Akademie Velké
Bílovice; PARKHOTEL Praha;
Hotel Eroplán Rožnov pod Radhoštěm; Clarion Congress Hotel
Ostrava. Děkujeme za pomoc!

MALÁ NOVELA AZ BYLA PODEPSÁNA
PREZIDENTEM REPUBLIKY
Podpisem prezidenta republiky byl úspěšně završen legislativní proces tzv. „malé
novely“ autorského zákona, který po celou dobu sledovala a argumenty podporovala AHR ČR. Od příštího roku budou na základě tohoto zákona kolektivní
správci povinni na žádost uživatele určit pouze jednoho kolektivního správce, se
kterým uživatel bude jednat o uzavření smlouvy. Je to další krok, který povede ke
zjednodušení vyjednávání a lepší přehlednosti pro hotely a restaurace.

ze sekretariátu
SETKÁNÍ
S POSLANCI
PODVÝBORU
PRO CESTOVNÍ
RUCH PSP ČR
V Mariánských Lázních se uskutečnilo setkání s poslanci, členy
podvýboru pro cestovní ruch,
kterého se zúčastnili Václav Stárek za AHR ČR, Martin Plachý za
Svaz léčebných lázní a Pavel
Hlinka jako viceprezident SOCR
ČR a předseda platformy cestovního ruchu. Zasedání řídila předsedkyně podvýboru poslankyně
Jana Fischerová (ODS). Cílem
jednání bylo seznámit poslance
s argumenty a návrhy profesních
svazů k připravované legislativě.
Během dvouhodinové prezentace
byla představena stanoviska
k zákonům o místních poplatcích,
vládní novele autorského zákona,
zákona o ochraně před návykovými látkami. Poslanci byli také
seznámeni s návrhem na zavedení povinné klasifikace ubytovacích
zařízení. Materiály a prezentace
byly zaslány všem poslancům
v písemné podobě.

POVODNĚ – TURISTÉ SE NEMUSÍ BÁT PŘIJET DO
ČESKA!
AHR ČR reagovala na dramatickou medializaci povodňové situace v ČR, která
měla za následek storna pobytů v pražských hotelech. Vlivem médií rostly obavy
turistů, kteří rušili své rezervace, neboť se domnívali, že pobyt v hlavním městě
není bezpečný. AHR ČR společně s agenturou CzechTourism vydala 5. června
tiskovou zprávu, jež situaci uvedla na pravou míru:
Několikadenní povodně, které trápily v posledních dnech ČR, ustálo hlavní město Praha
na jedničku. Obavy turistů, že je v Praze kalamita a nefunkční služby, jsou tedy zbytečné.
AHR ČR monitorovala situaci v celé republice a nabídla hoteliérům v regionech, které zasáhly víkendové povodně, pomoc a podporu. „Hoteliéři se během této těžké doby, kdy nebylo jasné, jak rozsáhlý bude dopad na jejich hosty, postarali o všechny návštěvníky velmi
profesionálně, takže ti nepoznali žádné nepohodlí,“ uvedl Václav Stárek, prezident AHR ČR.
V důsledku zpráv v médiích, která situaci dramatizovala, byly zaznamenány časté
dotazy cestovních kanceláří a storna zákazníků, kteří se domnívali, že Praha v současné
době není bezpečnou destinací. Největší pražské hotely, které se nacházejí přímo na
břehu řeky Vltavy, byly po celou dobu v běžném provozu. Hotel Hilton Prague informoval,
že zcela bez problémů přijímá nové hosty a je pravidelně v kontaktu s krizovým štábem,
aby monitoroval průběžně bezpečnostní situaci. Generální ředitel hotelu Leonardo Praha
dodal: „Náš hotel se nachází na nábřeží Vltavy a hosty denně informujeme o situaci
v Praze, dle jejich vyjádření situaci zvládáme na výbornou“. „Od začátku povodňového
nebezpečí o situaci v Praze a v Česku na našich stránkách několikrát denně aktualizujeme a šíříme informace v angličtině, němčině a částečně i francouzštině. Situaci jsme
nezlehčovali, ale na druhou stranu je třeba dát návštěvníkům vědět, že není důvod rušit
dovolenou v Praze. Zahraniční veřejnost to velmi oceňuje,“ uvedla ředitelka Pražské informační služby PhDr. Nora Dolanská. „Díky všem institucím, které se na profesionální
ochraně obyvatel, majetku a památek podílely, zůstává Praha i nadále jednou z nejbezpečnějších destinací na světě,“ doplnil na závěr generální ředitel agentury CzechTourism, Rostislav Vondruška.
t
INZERCE

JEŠTĚ NEMÁTE NA
SVÉM WEBU VLASTNÍ
VIDEOPREZENTACI?

NABÍZÍME NATOČENÍ:
propagačních spotů, reportáží,
odborných seriálů, oblíbených
receptů z vaší kuchyně, rozhovorů,
prezentací výrobků a služeb nebo
pozvánek na nejrůznější akce.
SLEVA PRO
ČLENY AHR ČR 20 %
NA VÝROBU VIDEA
Více na
www.gastroahotel.cz
E: info@gastroahotel.cz,
janova@gastroahotel.cz,
T: +420 776 566 033, 732 607 322

aktuálně

TEXT: ING. VÁCLAV STÁREK

Dopis Ing. Václava Stárka vedení
společnosti Booking.com
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Vážená paní Giefing,
obracíme se na Vás jménem členů Asociace hotelů a restaurací České republiky, která
zastupuje více než tisíc členských hotelů, z toho přibližně 300 hotelů v hlavním městě Praze,
včetně mezinárodních hotelových řetězců. Podrobný seznam našich členů je k dispozici na
webových stránkách www.ahrcr.cz .
Naši členové nás vyzvali, abychom vstoupili jejich jménem v jednání se společností
Booking.com ve věci publikace jejich koncových cen na portále, jejich struktury
a požadavku Vaší společnosti na odvádění provizí z poplatků a daně z přidané hodnoty.
Zároveň jsme byli upozorněni, že společnost Booking.com, respektive její zastoupení
v České republice, nepřistupuje ke všem subjektům na trhu za stejných podmínek, čímž
pravděpodobně dochází k narušení hospodářské soutěže na území České republiky.
V návaznosti na očekávané zvýšení rekreačních a lázeňských poplatků, které by mohlo být
aplikováno se 100% zvýšením již od léta tohoto roku, začali někteří hoteliéři od nového roku účtovat
tyto poplatky zvlášť s tím, že jsou uvedeny pod čarou, a to na všech on-line prodejních portálech, včetně
Booking.com. Tato praxe se setkala s pochopením všech OTA partnerů a při zavedení nebyl zaznamenán
žádný negativní komentář jak ze strany OTA, tak ze strany koncových klientů. Po přibližně 3 měsících
Booking.com jako jediný, bez jakéhokoliv reálného ekonomického vysvětlení, začal vyžadovat zpětně
zahrnutí místních poplatků do ceny ubytování.
Na základě této skutečnosti jsme vyvolali oficiální jednání mezi zástupcem společnosti Booking v ČR, panem
Davidem Mikou, kde jsme naše požadavky a stanoviska projednali. Bohužel jsme nedostali jasnou odpověď,
jak bude tato záležitost ze strany společnosti Booking.com řešena. Následně po našem jednání obdrželi naši
hoteliéři Newsletter, kde byli informováni, že mohou nově oddělit lázeňské a rekreační poplatky (City Tax) od
ceny a uvádět je zvlášť. Druhý poplatek, z kapacity ubytovacích zařízení reprezentanti Vaší společnosti stále
odmítají uvádět od ceny odděleně a vybírat zvlášť, přestože současná národní legislativa tento postup umožňuje.
Nedává smysl, aby hoteliér odváděl provize zprostředkovateli také za jakékoli poplatky, které hotel pouze
vybírá a následně odvádí do státního rozpočtu. Navíc, pokud dojde k jejich zvýšení, měl by se tento nárůst
projevit také přímo v současných cenách, aby nebyl rozdíl hrazen pouze na úkor marže provozovatele
ubytovacího zařízení. V rámci této diskuse a následného průzkumu mezi našimi členy jsme dále zjistili, že
v České republice se provize, sjednané se společností Booking.com, účtují také z DPH.
V souladu se stanoviskem naší advokátní kanceláře, požaduje AHR ČR pro své členy jednotný přístup
k uživatelům (provozovatelům ubytovacích zařízení), a to s ohledem na zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně
hospodářské soutěže. Zároveň upozorňujeme, že podle aplikovatelné národní legislativy nejsou ubytovací
zařízení povinna uvádět konečnou cenu pro spotřebitele, která by zahrnovala také místní poplatky. Stejně
tak Všeobecné obchodní podmínky, které jsou součástí smluv se společností Booking.com ve svém čl. 2 odst.
2.3.4, umožňují provozovatelům ubytovacích zařízení uvádět cenu bez poplatků.
AHR ČR požaduje jménem svých členů:
Jednotný přístup k uživatelům distribučních sítí OTA v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.
Oddělení veškerých poplatků – z kapacity a rekreačních a DPH od základu ceny pokoje, ze které se
odvádí následná provize společnosti Booking.com
V souvislosti s výše uvedeným umožnit všem hoteliérům, kteří se tak rozhodnou, aby uváděli ceny
očištěné od místních poplatků a DPH s uvedením této částky pod cenou za ubytování, případně včetně
částky konečné.
Vzhledem k tomu, že jsme tento požadavek již vznesli na regionálního manažera Booking.com pro
Českou republiku, ale neobdrželi jsme žádnou konkrétní odpověď ani termín, kdy by měla být
odpověď společnosti k dispozici, rozhodli jsme se oslovit přímo vedení společnosti s tímto legitimním
požadavkem, ve snaze dosáhnout konečné dohody mimosoudní cestou. Proto Vás žádáme o vyjádření
v co nejkratším časovém termínu, abychom mohli následně informovat naše členy a dohodnout se na
dalším společném postupu.
Jsme připraveni tuto záležitost kdykoli projednat osobně a předem děkujeme za odpověď. Těšíme se
na další spolupráci.
S pozdravem
Václav Stárek, prezident AHR ČR
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ze světa
ČÍNA – SVĚTOVÁ DESTINACE ČÍSLO JEDNA!

AHR ČR PODPORUJE REVIZI VÍZOVÉ POLITIKY EU
Během 66.Valného shromáždění HOTREC, které se v květnu konalo ve Vilniusu, podpořila AHR ČR myšlenku
revize současného Vízového kodexu a rozšíření takového systému, který by občany přijíždějící z třetích zemí,
zvláště pak ze zemí BRICS, zprostil vízové povinnosti.
Spolu s ostatními profesními svazy zastupujícími sektor pohostinství v Evropě tak vyjádřili podporu celkovému Sdělení Evropské komise k vízové politice a nyní očekávají, že bude provedena úplná revize
Vízového kodexu (Visa Code) jako výsledek průběžných konzultací doprovázejících implementaci tohoto
kodexu. HOTREC je zejména toho názoru, že počet zemí, které dle Nařízení 539/2001 nepotřebují vízum
ke vstupu do schengenského prostoru, by měl být zvýšen tak, aby byl usnadněn vstup turistům ze zemí BRICS
(Brazílie, Rusko, Indie, Čína) i dalších zemí představujících důležité zdrojové trhy pro cestovní ruch v schengenském prostoru.
Podle statistik poskytnutých agenturou Tourism Economics by zóna EU-Schengen měla do roku 2015 k dispozici růstový
potenciál představující dalších 8 až 46 milionů příjezdových turistů – to ovšem pouze za předpokladu, že by byla plně využívána flexibilita umožňovaná aktuální vízovou politikou EU. Tito potenciální turisté by zásadní měrou přispěli k tomu, aby Evropa
mohla nadále zůstat světovou turistickou destinací číslo jedna.
INZERCE

TEXT: ING.KLÁRA ZACHARIÁŠOVÁ / FOTO: ARCHIV

Podle nedávných informací publikovaných agenturou UNWTO dosáhly výdaje Číny na
cestování do zahraničí v roce 2012 výše 102 miliard USD, což z ní činí světový turistický
zdrojový trh číslo jedna, pokud se výše výdajů týče.
Současně objem mezinárodních cest podniknutých čínskými turisty dosáhl v roce 2012
počtu 83 milionů, a to z důvodů podpory poskytované cestovnímu ruchu a rychlé urbanizace, a také díky rostoucím čistým příjmům po zdanění. V roce 2005 se Čína řadila na
sedmé místo v oblasti mezinárodních turistických výdajů, a postupně tak k dnešnímu datu
předstihla Itálii, Japonsko, Francii, Spojené království, Německo i Spojené státy americké.
Mezi dalšími důležitými nastupujícími trhy je třeba poukázat na Rusko (s mezinárodními
turistickými výdaji dosahujícími v roce 2012 výše 43 miliard USD) a Brazílii (s výdaji ve výši
22 miliard v roce 2012).
Tradiční turistické zdrojové trhy také zaznamenaly nárůsty výdajů na cesty do zahraničí
(např. Německo a USA (u obou nárůst ve výši 6 %), Kanada (nárůst 7 %), UK (nárůst 4 %),
Austrálie a Japonsko (u obou nárůst 3 %).

profil

LUDVÍK VOMÁČKA: CHCEME
SE VÍCE OTEVŘÍT VEŘEJNOSTI
Na 7. výroční konferenci AHR ČR v hotelu Tereziánský
dvůr řetězce EuroAgenturHotels&Travel v Hradci Králové
ve dnech 8. a 9. listopadu 2012 byly udělovány výroční
ceny za rok 2012. Titul Škola roku 2012 získala Střední
škola hotelnictví a gastronomie Svazu českomoravských
spotřebních družstev Praha, s. r. o., Praha – Klánovice.
Cenu převzal z rukou Václava Stárka a Pavla Hlinky
PhDr. LUDVÍK VOMÁâKA, CSc., ředitel školy, dnes
její jednatel, kterého jsme požádali o rozhovor.
Co pro vás znamená ocenění,
které Asociace hotelů
a restaurací udělila vaší škole?
Ocenění je výrazem uznání padesátileté tradice školy, práce pedagogického sboru, plné podpory zřizovatele, který vytváří dobré materiální
podmínky pro fungování školského
zařízení a v neposlední řadě spolupráce s organizacemi, v nichž naši
žáci absolvují odbornou praxi. Jde
o každodenní pracovní nasazení
a aktivitu všech pracovníků školníkem počínaje a vedením školy konče.

Na lednovém Mezinárodním
mistrovství České republiky
v rámci finále 19. ročníku
soutěže mladých odborníků
v oblasti gastronomie jsem
od porotců i dalších
odborníků většinou slyšel ne
zrovna lichotivá slova
o úrovni českého středního

hotelového školství. Co si
o tom myslíte?
Nepřísluší mi komentovat nebo porovnávat úroveň středního školství.
Mým zájmem je, aby nejen škola
v Klánovicích, ale všechny družstevní
školy po celé republice se vší důsledností, kterou jim umožnuje školský
zákon, plnily své výchovně vzdělávací poslání, aby absolventi oborů, které vychováváme, měli dobrý odborný
základ a uplatnění v praxi.

Můžete srovnat studijní
úspěchy vaší školy s jinými
hotelovými školami u nás?
Porovnávání úrovně jednotlivých škol
může být zavádějící. Záleží na tom,
jaká zvolíme kritéria. Obecně platí,
že úspěchy školy odrážejí postavení
a dobré jméno školy na trhu práce,
hodnocení odbornou i laickou veřejností a zejména uplatnění absolventů v praxi.

PhDr. LUDVÍK VOMÁâKA, CSc.
Je absolventem Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, má za sebou
dlouholeté zkušenosti z působení na ministerstvu školství a ministerstvu kultury.
Pedagogicky působí na několika vysokých školách.
Jednatel jedenácti škol Svazu českých a moravských spotřebních družstev.
Dvacet let řídil Střední školu hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha
v Klánovicích, a významně se tak zasloužil o to, že získala titul Škola roku 2012.
Je členem představenstva a prezidia Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR,
Národní rady pro kvalifikace, Rady sociální a hospodářské dohody pro oblast
vzdělávání při MŠMTV ČR a také členem vzdělávací sekce AHR ČR, působí
v Radě kvality ČR.
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A pokusíme-li se porovnat
naše střední hotelové školství
se školami v zahraničí, jak
jsme na tom? Pokud vím, vaši
studenti pravidelně vyjíždějí
do zahraničí. Co jim to přináší?
Myslím, že se nemusíme stydět. Máme
dlouholeté partnerství se střední školou Storhamar Viderega°ende Skole
v norském Hamaru. Jen o něco kratší
je naše spolupráce se španělskou
školou Escuela de Hosteleria y Turismo v Baeze. Funguje jednak na prosté bázi vzájemných výměn žáků v rámci
pracovní praxe a jednak se snažíme
hledat možnosti grantové spolupráce
například z programu Leonardo da

profil

Zájemců o studium ubývá,
budete mít v příštím školním
roce dost studentů?
V posledních letech dochází ke snížení počtu žáků. Tento trend souvisí
především s demografickým poklesem žáků, kteří se hlásí na střední
odborné školy a střední odborná učiliště. Svůj vliv má i nadměrný počet
žáků, kteří se hlásí na gymnázia, aniž
by měli ke studiu na tomto typu školy
předpoklady. Přes všechna tato
úskalí škola zůstává věrná své tradici
kvalitní přípravy absolventů.

Máte dostatek odborných
a pedagogických pracovníků?
Vzhledem k systematické práci s učiteli, kterým škola umožňuje se vzdělávat a nižšímu počtu tříd, máme dostatek odborných i pedagogických
pracovníků.

Jak asi dopadnou letošní
nové maturity?
Myslím, že dobře. Z aktuálně dostupných informací uspělo do této chvíle
ze 70 žáků 64. Učitelé udělali pro
přípravu žáků maximum. Kromě
svých pracovních povinností se jim
věnovali i ve svém volném čase formou konzultací. Potom již záleželo
pouze na odpovědnosti a osobním
přístupu žáka.

STUDENTI
KLÁNOVICKÉ
ŠKOLY
OBSLUHOVALI NA
AKCÍCH
V PARLAMENTU ČR
A TAKÉ
NA
PRAŽSKÉM
HRADĚ

Účastní se vaši studenti
soutěží, můžete se pochlubit
kterých?
Žáci se pravidelně zúčastňují soutěží, a to nejen v klíčových oborech
školy, jako jsou Gastro Junior, Mladý
sommelier, Žatecký pivo Cup, Krušovické čepování, Brněnský soudek,
klání pro mladé barmany a baristy
nebo soutěže Mladý průvodce. Opakovaně uspěli i v oblasti cizojazyčných
znalostí, ve vědomostních soutěžích
(Eurorebus) a pozadu nezůstáváme
ani ve sportu.

Pokračují absolventi
klánovické školy ve studiu na
vysokých školách?
Přibližně 50 % absolventů oborů
Hotelnictví a Cestovní ruch a 30 %
absolventů Gastronomie má zájem
o pokračování studia na vyšších odborných školách a na vysokých
školách. Nejvíce se jich hlásí na
VOŠ cestovního ruchu, Vysokou
školu obchodní v Praze, Vysokou
školu hotelovou v Praze, Vysokou
školu ekonomickou, Vysokou školu
finanční a správní a Univerzitu
J. A. Komenského.

Kteří z vašich absolventů
působí na význačných
postech?
Máme řadu šikovných a úspěšných
absolventů bez ohledu na posty, na
nichž působí. Důležité je, že svou práci dělají dobře a že jim přináší nejen
obživu, ale i uspokojení. Vzpomenu
alespoň ty, kteří se k nám „vrátili“ při
pořádání oslav 50. výročí školy loni
v listopadu. Na prvním místě uvedu
představitele zřizovatele školy, předsedu SČMSD a prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Zdeňka
Juračku. Naší školou prošli dva nosi-

telé ocenění Kuchař roku – Vladimír
Stuparič a Jiří Král, jehož syn David,
druhý nejlepší Kuchař junior roku
2010/2011 u nás nedávno maturoval.
Z televize známý David Sajler je absolventem maturitní nástavby na naší
škole. Už jako student vynikal dnešní
úspěšný podnikatel nejen v oboru barmanství Michael Tretter. „Občankou“
naší školy se chlubí bývalý ředitel
Grand Hotelu Pupp v Karlových Varech a první nejvyšší manažer ClarionCongress Hotel Prague Roman Vacho.
Absolvoval u nás vítěz prestižní soutěže NFHR Mladý hoteliér, dnes F&B
Manager hotelu Marriot Praha Ondřej
Hanuš. Jmen našich absolventů, kterých si vážíme proto, co dokázali, je
mnohem víc a omlouvám se všem,
které jsem pro nedostatek místa neuvedl. Jsou ve své „alma mater“ vždycky vítáni a rádi se o jejich zkušenosti
podělíme také s našimi studenty.

Jaké máte další vize o škole?
Škola bude pokračovat v přípravě
odborníků pro gastronomii, hotelový
průmysl a cestovní ruch, a to nejen
formou denní, ale i formou kombinovanou, tj. při zaměstnání. Nabídne
možnost možnosti získat profesní certifikáty a osvědčení a realizovat další
obory, které souvisejí se službami ve
výše uvedených oborech, nově např.
obor cukrář-cukrářka a pekař. Snahou
bude více se otevřít veřejnosti a spolupracovat s odbornými institucemi.
Dobré materiální a odborné zázemí,
nová školní kuchyně s jídelnou, gastrostudio, učebny technologie a učebny ICT dávají prostor pro další
výchovnou a vzdělávací činnost školy,
aby její absolventi co nejlépe uspěli
na trhu práce.

Děkuji za rozhovor.

PHDR.
LUDVÍK
VOMÁČKA,
CSC.,
JEDNATEL
ŠKOLY A ING.
MILOSLAV
ŠTENGL,
CSC.,
ŘEDITEL
ŠKOLY PŘED
EXPOZICÍ
HISTORICKÉHO NÁDOBÍ

TEXT A FOTO: PhDr. JAROSLAV HOLOUBEK

Vinci. Žáci a učitelé se v zahraničí seznamují s místní gastronomií, podmínkami hotelnictví a cestovního ruchu
a nahlédnou do jiné kultury a odlišného životního stylu. Kromě obou zmíněných zemí si také z Německa, Itálie
či Francie přinášejí většinou pozitivní
postřehy, které se týkají vstřícnosti
a přátelského přístupu místních lidí
(Norsko), i získaných profesionálních
dovedností (Španělsko, Francie).
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hotel / penzion

PARTNERSKÉ WEBOVÉ
PORTÁLY HOTELSTARS
Uvažujete nad klasifikací vašeho hotelu či penzionu? Jeden z mnoha benefitů pro
certifikovaná zařízení v rámci „Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR –
Hotelstars“, je jejich rozlišování na webových portálech, ať už mezinárodních,
národních či regionálních.
ato spolupráce je přínosná
jak pro certifikovaná zařízení,
tak pro samotné portály
a v neposlední řadě pro turisty a hotelové hosty. Proto máme velkou radost, že se spolupráce rozrůstá
a my můžeme spolupracovat se stále
větším počtem partnerských webů.
V současné době spolupracujeme na-

www.jiznicechy.cz, www.travelmat.eu,
nebo s Pražskou informační službou
(PIS) www.praguewelcome.cz.
Pokud narazíte na nějaký zajímavý
portál, kde byste rádi viděli „naše
hvězdičky“, dejte nám vědět!
Kontakt: Bc. Klára Hájková,
hajkova@ahrcr.cz, tel. 236 042 383

TEXT: (RED)

T

příklad s portálem Expedia, Firmy.cz,
Travelguide.cz, Dopenzionu.cz, aj.
Celý seznam najdete na našich
stránkách www.hotelstars.cz/partnerske-webove-portaly.
Mezi naše nejnovější partnery patří
www.toulejse.cz, www.wellnesshotely.cz, www.strednimorava-tourism.cz,
v přípravě je spolupráce s portálem

PRAVIDLA KONTROLY
CIZINECKÉ POLICIE V HOTELU
roblematika registrace cizinců je dána zákonem
č. 427/2010 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky. Kontroly ubytovatelů provádějí
orgány cizinecké policie podle potřeby, zpravidla jednou za tři měsíce. Podle některých ubytovatelů je stávající
systém, kdy policisté navštěvují ubytovací zařízení a fyzicky kontrolují údaje
v domovních knihách, byrokratický
a nepříliš efektivní. Podle Václava Stárka, prezidenta AHR ČR, je v této oblasti nutné nahlížet separátně na proces
registrace v malých ubytovacích zařízeních, která nemají hotelový informační systém a registraci provádějí ručně,

P
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a na větší ubytovací zařízení, včetně
velkých hotelových řetězců, která jsou
technologicky vybavena na sdílení dat
v elektronické podobě a navíc tisknou
vlastní registrační karty, které mají
všechny náležitosti domovní knihy, tak
jak je ukládá současná legislativa.
AHR ČR spolupracuje s ministerstvem vnitra na přípravě novely uvedeného zákona. Ta by měla odpovídat
současným potřebám zajištění
bezpečnosti státu a na
druhé straně, aby kontroly
probíhaly hladce ke spokojenosti všech zúčastněných, a konečně aby se
nezvyšovala administra-

tivní zátěž ubytovacích zařízení. Klíčem k řešení by mohly být registrační
karty. Konkrétní návrh najdete v červnovém vydání časopisu COT business. Článek rovněž vysvětluje, jak
a kde má správně kontrola probíhat.
Někteří hoteliéři si totiž stěžují, že kontroly ze strany uniformovaných příslušníků cizinecké policie v prostorách
recepce nemusí na hosty působit
dobře. V citovaném článku najdete jak
stanovisko AHR ČR, tak
vyjádření Ředitelství služby cizinecké policie. Materiál rovněž poukazuje
na specifika kontrol
v krajích ČR.

TEXT: (PMU)

Jedním z aktuálně diskutovaných témat mezi hoteliéry, zejména pražskými, jsou kontroly
registrace zahraničních hostů cizineckou policií. Zaznívají stížnosti na četnost i průběh
kontrol. Jen málokdo má přitom jasno v tom, co a jak může policie kontrolovat…

ZÍSKÁME POMOCÍ TEPELNÉHO
âERPADLA LEVNùJ·Í TEPLO?
Na stránkách tohoto ãasopisu se jiÏ ponûkolikáté vûnuji tématice tepeln˘ch ãerpadel a jejich
vyuÏití v hotelech pro chlazení, vytápûní a pfiípravu teplé vody. Dnes bych se chtûl zamûfiit na
popis nejvhodnûj‰í instalace a zodpovûdût otázku, za jak˘ch podmínek získáme levnûj‰í teplo
neÏ z jin˘ch klasick˘ch zdrojÛ energie. DÛvod k tomuto zamy‰lení je na místû. KaÏdoroãnû
platíme za teplo a dal‰í energie v prÛmûru o 3,5% více a investice do úspor energií ãi sníÏení
nákladÛ na nû jsou ty nejv˘hodnûj‰í.
ZOPAKUJME SI, JAK TEPELNÁ
âERPADLA FUNGUJÍ?
Tepelné čerpadlo využívá teplo obsažené
v okolním vzduchu (vzduch/voda), v zemi
(země/voda) nebo vodě (voda/voda).
Za pomoci elektrické energie tepelné
čerpadlo přemění toto teplo na teplo
využitelné pro vytápění či přípravu teplé
vody. Celoroční topný faktor udává hodnotu, kolik kWh tepla se průměrně získá
při spotřebě 1 kWh elektřiny. U nejrozšířenějších čerpadel vzduch/voda se pohybuje okolo čísla tři. V inverzním režimu
může tepelné čerpadlo vyrábět především v létě místo tepla chlad, což je
často používáno pro chlazení budov.

PROâ JE ZAJÍMAVÉ VYUÎITÍ
V HOTELECH?
Převážná většina hotelů dnes respektuje
nutnost instalace chlazení v pokojích
a společných prostorách, především
v restauracích. Tato potřeba často není
ani tak vyvolána klimatickými poměry
v našich krajích, jako spíše marketinkovými účely. Když už tedy investujeme
do technologie chlazení, je dobré si
položit otázku, zda by nebylo výhodné
využít pořizovanou technologii i pro jiné
účely, například pro již zmíněně vytápění
a přípravu teplé vody. Technologie je
totiž prakticky stejná, stačí přepnout
zdroj chladu do inverzního režimu
a vyrábíme teplo. Získané teplo pak
můžeme použít pro předehřev teplé
vody, pro ohřev topné vody v klasickém
topném systému (radiátory) nebo pro
teplovzdušné vytápění pomocí fan-coilů.

Ačkoliv mnohá tepelná čerpadla jsou
připravena i pro provoz do –20 °C, největší účinnosti dosahují při venkovních
teplotách nad bodem mrazu. Pokud se
nejedná o pasivní nebo nízkoenergetickou budovu (což hotely většinou nejsou),
je nutné v minusových venkovních
teplotách dotápět klasickými zdroji jako
je elektrokotel, plynová kotelna či systém
centrálního zásobování teplem (CZT).
Mluvíme pak o tzv. bivalenci a bodem bivalence se rozumí venkovní teplota, při
které se začíná pro výrobu tepla používat
další zdroj.
U hotelů je nutné navrhovat tepelná
čerpadla podle potřebného chladicího
výkonu a výroba tepla a teplé vody
v mimochladicí sezónu je významným
bonusem k investici do chlazení. V zimě
a přechodném období tepelné čerpadlo
vyrábí teplo, v létě chlad. Jelikož teplo
z tepelného čerpadla je levnější, je třeba
systémem měření a regulace zajistit
prioritní využití tohoto tepla a pouze při
nedostatku energie zapojit další zdroj.
Tepelné čerpadlo v závislosti na svém
výkonu, může pokrýt vytápění hotelu až
z cca 80 % a posloužit k ohřevu respektive předehřevu teplé vody.

V JAK¯CH LOKALITÁCH JE
INSTALACE NEJVHODNùJ·Í?
Jednoznačně nejvýhodnější je použití tepelného čerpadla v lokalitách s centrálním zásobováním teplem s vysokou
cenou tepla nebo v lokalitách, kde není
zaveden plyn a pro vytápění se používá
např. propan-butan nebo topný olej.

Teplo je levnější i proti teplu z plynu, ale
již ne tak výrazně. Pro tyto případy je
vždy potřeba ekonomické posouzení.

JAK VYPADÁ JEDEN ZE
ZPÒSOBU ¤E·ENÍ?
Popišme si jednu z možných variant
řešení. Tepelné čerpadlo je navrženo
pro chlazení pokojů, případně sálů
a restaurací. V hotelu je nainstalován
dvoutrubkový rozvod chladné/teplé vody
a předání chladu/tepla do prostorů zajišťují fan-coilové jednotky. Pro vytápění
se využívá dvou nezávislých zdrojů tepla:
Teplý vzduch (tepelné čerpadlo/pokojový
fan-coil) a sálavé teplo z radiátorů
(výměníková stanice CZT). V létě pracuje tepelné čerpadlo v režimu chlazení, v zimě pak v režimu topení. Pokoje
a jiné prostory jsou prioritně vytápěny
teplým vzduchem z fan-coilů. Pokud jejich výkon nepostačuje, otvírají se hlavice na radiátorech. Vše je ovládáno
řídicím systémem a je nainstalováno
dispečerské pracoviště.
TRONIC CONTROL je pfiedním
ãesk˘m v˘robcem fiídicích systémÛ
TRONIC 2000 pouÏívan˘ch pro
fiízení vytápûní, vûtrání a chlazení
budov. Firma se kromû hlavní náplnû, tj. v˘voj, v˘roba a nasazování
tûchto systémÛ, zamûfiuje na komplexní dodávky vytápûní a chlazení.
Nikdy v‰ak nechybí dÛraz na
úspornost a efektivitu fie‰ení.
Ing. Vít Mráz, Tronic Control s.r.o.

hotel/penzion

HOTELOVÉ ASOCIACE
DÁNSKA A ŘECKA VSTUPUJÍ
DO UNIE HOTELSTARS UNION
Úspěšný příběh harmonizované hotelové klasifikace má další pokračování: severojižní
osa Hotelstars Union (HSU) nyní sahá od Švédska až po Maltu. Dánsko je nyní čtrnáctou
a Řecko patnáctou členskou zemí.

P

nost, zejména pro hosty, a přináší jim
možnost srovnání. Podle Thomase
Allemanna, ředitele pro služby členům
asociace hotelleriesuisse a letošního
Generálního tajemníka HSU, je členství Dánska a Řecka důkazem úspěšnosti a sílící potřeby harmonizace
v Evropě. Unie Hotelstars Union byla
založena pod záštitou konfederace
HOTREC v roce 2009. Zakládajícími
státy jsou: Německo, Nizozemí, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Česká republika a Maďarsko. Od té doby se –
kromě Dánska a Řecka – přidala i Belgie, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Lucem-

bursko a Malta. Důležité turistické destinace, jako jsou Francie, Itálie, Norsko
a Španělsko, se o HSU také zajímají
a v současné době mají tzv. statut pozorovatelů. Cílem pozorovatele je stát
se v následujících letech rovněž
členem unie.
HOTREC je celoevropskou konfederací zastupující hotely, restaurace a kavárny 44 národních členských asociací
v celkem 27 evropských zemích.
TEXT: (RED)

o Maltě je Řecko druhou
středozemní zemí, která se
po roce 2012 přidává k unii
Hotelstars Union. Jedná se
o další důležitý krok směrem k harmonizaci jižních turistických destinací.
Příklad Dánska a Řecka – dvou zemí
s tak odlišnými klimatickými podmínkami–zdůrazňuje flexibilitu evropského hotelového klasifikačního systému
a pravděpodobně bude i pro další státy pobídkou ke vstupu do HSU. Harmonizace klasifikace má hotelovému
odvětví zajistit mezinárodní konkurenceschopnost. Zlepšuje transparent-

HOTEL PLAZA ALTA
ZÍSKAL OCENĚNÍ
elková filosofie hotelu Plaza
Alta je zaměřena na udržitelný cestovní ruch a to i díky hotelovým hostům a místní
komunitě, které žádá, aby se k jejich
filosofii připojili a mysleli na životní
prostředí.
Cenu EU Ecolabel Communication
Award převzala za hotel Plaza Alta
Ing. Ivana Holubová, Resident manager hotelu. Ocenění předal Mgr. Pavel
Hrubý z České informační agentury
životního prostředí a Mgr. Daniel Hájek z Ministerstva životního prostředí.
„Informujeme hosty o našem ekologickém úsilí a ti jsou rádi, že nám mohou
pomoci v třídění odpadu, s úsporou
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vody a energie a tepelnou regulací.
Jako jeden z 5 ekologicky myslících
hotelů v Praze jasně dokazujeme,
že lze propojit pohodlné ubytování
spolu s přísnými opatřeními na
ochranu životního prostředí,“ řekla
Ivana Holubová.
Hotel Plaza Alta rozpoznal rostoucí
potřebu a význam ekoturismu a bere
si za cíl inspirovat své hosty a místní
komunitu k její podpoře. To činí prostřednictvím různých projektů jako
je například dodání recyklačních
odpadních košů místní škole, bezplatné zapůjčení kol hotelovým
hostům, nabídka ekologicky šetrných
kosmetických produktů na hotelo-

vých pokojích, či účast na akcích ke
Dni Země a Hodině Země.
Co všechno je v zeleném hotelu jinak? Velký důraz je kladen na šetření
energií. Okna i plášť hotelu jsou tepelně
izolované, radiátory regulovány, hotel je
vybaven úspornými zdroji světla. Veškerý odpad je tříděný, včetně použitých
tuků a olejů. Hotel Plaza Alta navíc nenabízí žádné nápoje v plechovkách, ale
používá výhradně vratné láhve. Úsporný
režim se týká také pitné vody. Všechny
vodovodní baterie na pokojích mají
omezený průtok na méně než deset
litrů za minutu. V rámci strategie ekologicky šetrného hotelu se Plaza Alta
Hotel také stará o svoje okolí.

TEXT: (RED) / FOTO: ARCHIV

Čtyřhvězdičkový hotel Plaza Alta na Praze 7 opět potvrdil
vysokou kvalitu svých ekologicky šetrných aktivit a obdržel
ocenění EU Ecolabel Communication Award za rok 2012.

akce

ÚSPĚŠNÁ ROADSHOW V PRAZE
Roadshow AHR ČR pro Středočeský kraj a Prahu se konala v květnu v Praze
v Corinthia Hotelu Prague. Akce se zúčastnilo více než sto hostů z řad hoteliérů
a provozovatelů restaurací.
rogram byl zahájen informací
Kláry Zachariášové o aktuální činnosti AHR ČR. Prezentace přinesla přehledný
souhrn legislativy, kterou asociace
momentálně připomínkuje. Zajímavá
byla také přednáška Simony Černé
z hotelu Kempinski, která se dotkla

P

nejen makroekonomických vizí naší
ekonomiky, ale přinesla také poměrně
detailní pohled na vývoj obsazenosti
a cen v letošním roce v porovnání
s rokem minulým. Následovaly další
přednášky na téma hotelové trendy,
online marketing a jeho efektivita, ale
také přednáška na téma úspory vody

@

a energií. Závěrem proběhla diskuse
s držiteli ocenění AHR ČR Markétou
Jíšovou (mladý manažer roku 2012)
a Petrem Beránkem (hoteliér roku
2012). Přednášek a témat bylo samozřejmě mnohem více. Pokud jste se
ještě Roadshow nezúčastnili, máte šanci tak učinit v některém z dalších krajů.
Termíny jsou zveřejněny na webu asociace. Z pozitivních reakcí v dotaznících, ale také z e-mailů je patrné, že byli
účastníci akce spokojeni. Tak nashledanou na některé příští Roadshow.

VAŠE OHLASY...
hlasy přišly nejen na to, že
Corinthia hotel byl vhodným místem pro setkání
hoteliérů, majitelů restaurací a zástupců odborných škol, ale také
na hotelové služby, organizaci akce
a na vysokou úroveň gastronomie,
kterou mohli hosté posoudit během
oběda či coffee breaku. S několika
ohlasy se rádi podělíme i s vámi:

O

Teprve v letošním roce jsme se stali
členy AHR, a proto jsem se opět až po
velmi dlouhé době (několik let) zúčastnila vaší akce. Musím konstatovat, že
jsem byla velmi mile překvapena organizací a průběhem. Jsem absolutní
odpůrce dlouhých a nic neříkajících

projevů – jako tomu bylo za dob, kdy
byla ještě NFHR. Krátké, ale výstižné
přednášky jsou pro mne velkým posunem dopředu. Když jsem se rozhlédla po ostatních, byl vidět zájem,
všichni naslouchali a „neusínali“ jako
na spoustě dřívějších podobných
akcí. Opravdu se mi Roadshow líbila.
A také mi přinesla několik velmi zajímavých kontaktů a podnětů pro naši
práci. Děkuji, omlouvám se za delší
komentář a ráda se opět zúčastním.
Ludmila Koutská, Hotel Amarilis
Dobrý den, právě jsem se vrátila z přednášek v Corinthii a musím říct, že
všechny příspěvky byly velice poučné,
motivující i zábavné. Moc děkuji celé-

mu přípravnému týmu za pražskou
Roadshow, zase nás to nastartovalo
k vylepšování našich služeb. Nesmím
také opomenout profesionální zázemí hotelu a vynikající oběd. Ještě
jednou díky!
Iva Průšová , hotel Ostaš
Byla jsem velmi spokojena, většina
prezentací byla zajímavá a přínosná,
navíc v přátelském a příjemném duchu.
(zdroj: dotazník SurveyMonkey)

Výrazný kvalitativní posun směrem
k dokonalosti, a to ve všech segmentech – organizace, prezentace, přednášky. Naprosto skvělé.
(zdroj: dotazník SurveyMonkey)
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TEXT: ING.VÁCLAV STÁREK, ZUZANA ŠVECOVÁ / FOTO: ARCHIV

Potěšilo nás, že jsme od mnohých z vás dostali zpětnou vazbu, která jednoznačně
svědčí o tom, že vás program 8. Roadshow zaujal a inspiroval.
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NEJHORŠÍ JE, KDYŽ
DOSTANEME, CO JSME CHTĚLI
aději vypráví o tom,
že nemají vytvořeny
podmínky k práci.
Takže žehrají na nedostatek kvalifikovaných pracovníků a vykreslují nám, o co
lépe by se jim pracovalo, kdyby
je měli, ale protože nemají dostatek prostředků na vzdělávací kurzy,
nemohou si je dovolit. Když jim však
tyto kurzy nabídnete zdarma, namítají ,
že oni přece nemohou postrádat celý
den tohoto pracovníka… Oddechnou si
až v momentě, kdy je tuto výmluvu třeba akceptovat. Dalším příkladem je kou-

R

ření. Celá řada manažerů by byla ráda, kdyby se v jejich restauraci či hotelu nekouřilo. Úkolem
někoho jiného by mělo být, aby
zajistil, že se nebude kouřit
i u konkurence. To je velká dávka pokrytectví a chybí u toho
jakýkoliv koncept. V tomto případě jde tedy vlastně „o sousedovic
prase“. My je sice nechceme, ale budeme rádi, když mu chcípne.
Je slyšet kritiku na práci druhých. Když
však nabídnete, aby se na řešení podíleli,
nemají čas, mají dost svých starostí… Kritizují, že se pro ně nic nedělá, nikdo jim

nepomáhá, avšak odmítají stát se členy
profesní organizace – v tomto případě
Asociace hotelů a restaurací, která jako
jediná se snaží hájit zájmy svých členů
a pomoci jim při jejich prosazování.
Mám pokračovat s dalšími příklady?
Myslím si, že to není třeba. Jen bych
tedy chtěl některým poradit. Nic nechtějte, protože co si počnete, když vám
někdo nabídne splnění vašeho přání?
Jaké výmluvy pak budete hledat, aniž
byste vypadali trapně? Máte ještě druhou šanci, a to, že budete myslet pozitivně, přijmete nabízenou šanci a pro
sebe i své okolí něco uděláte.

ÚSPĚŠNÝ AKADEMICKÝ
ROK NA VYSOKÉ ŠKOLE
HOTELOVÉ V PRAZE
Rektorovi Vysoké školy hotelové v Praze 8 doc. Ing. VÁCLAVU VIN·OVI, CSc. jsme
položili otázku: Jaký byl uplynulý akademický rok na vaší škole, jaké přinesl změny
a s jakými inovacemi počítáte v příštím akademickém roce 2013/2014?
ončící akademický
rok považuji pro
naši vysokou školu
za úspěšný. Dokladem toho je získání prodloužení akreditace stěžejního
bakalářského oboru „Hotelnictví“ na dvojnásobek standardní doby studia, tj. o dalších 6 let.
V době, kdy Akreditační komise doporučuje prodloužení doby platnosti
akreditace velmi často pouze na jedno
období standardní doby studia s ročním přídavkem a často s požadavkem
na kontrolní zprávu uprostřed této
doby, je to úspěch.
Akademické pracovníky posílili počátkem tohoto akademického roku další

K
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dva interní docenti v produktivním věku, řada dalších kolegů úspěšně dokončila svá
doktorská studia. Pro rozvoj
tvůrčí činnosti byl zřízen speciální fond, s jehož pomocí
lze, mimo jiné, financovat aktivní účasti pracovníků Vysoké
školy hotelové na konferencích, včetně
zahraničních a jejich další publikační
činnost. Na škole působí výzkumné týmy složené z pracovníků napříč všemi
katedrami školy. Řeší se vnější granty,
jako například projekt mezinárodního řešitelského týmu vysokých škol z celkem
6 zemí „WelDest“. Naše nová knihovna
získala grant od Ministerstva kultury na
podporu rozvoje vlastní veřejné kni-

hovny se specializovaným knižním fondem a výčet by mohl pokračovat.
Vysoká škola hotelová v Praze si již
dlouhou dobu udržuje druhé místo
mezi soukromými vysokými školami ve
studentských mobilitách a mobilitách
akademických pracovníků v rámci programu ERASMUS. Tento akademický
rok bude symbolicky završen promocemi, kterých se poprvé zúčastní i první
absolventi studijního oboru „Hospitality“, přednášeného v angličtině. Také
tento obor získal akreditaci na 6 let, jako jeho český protějšek. Pro školu je
podstatné, že počet zájemců o studium
na naší škole se opět zvyšuje.
Je samozřejmé, že hodnocení úspěchů či neúspěchů Vysoké školy hotelo-

TEXT: ING. PAVEL HLINKA / FOTO: ARCHIV

Je v naší povaze hledat chyby jinde než u sebe, protože pak sami nemusíme nic dělat.
Naši manažeři se totiž bojí rozhodnout a stanovit pravidla hry pro ostatní i pro sebe.

kdy začneme učit podle nově akreditované dokumentace pro náš stěžejní
obor „Hotelnictví“ a „Hospitality“. Pečlivě budeme sledovat vývoj připravované novely zákona o vysokých školách, především v oblasti hodnocení
kvality a akreditací. Již nyní jsme byli
aktivními účastníky projektu ESF
„Kvalita“, a to jako jediná soukromá
vysoká škola, vedle celé řady veřejných. Chceme, aby na škole fungoval
smysluplný systém vnitřního hodnocení, který by byl akceptovatelný i při
vnějším hodnocení.

vé přísluší především studentům,
absolventům a odborné i laické veřejnosti, ale doufám, že výše uvedené
aktivity svědčí v náš prospěch.
V příštím akademickém roce budeme
v našich aktivitách samozřejmě pokračovat. Budeme usilovat o získávání vnějších grantů a zakázek v oblasti tvůrčí
činnosti, budeme s velkým časovým
předstihem usilovat o prodlužování
akreditací u těch oborů, kde se doba
platnosti jejich akreditace bude již naplňovat. Inovace se budou vztahovat na
vlastní průběh studia a jeho zajištění,

Během tohoto akademického roku
jsme si stanovili Misi a vizi Vysoké školy hotelové, která je i zveřejněna na
našich webových stránkách. Co není
zveřejněno, je rozpracování jednotlivých priorit odpovídajících Misi a vizi
školy na období 2013 až 2017, kde
máme stanovena i konkrétní kontrolovatelná kritéria pro každý rok, jak se
v jednotlivých aktivitách vlastně chováme. Takže inovace se bude systematicky vztahovat vlastně na všechny stěžejní činnosti školy a na zajištění podmínek pro jejich uskutečňování.

TEXT: PhDr. JAROSLAV HOLOUBEK / FOTO: ARCHIV VŠH
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JAK PRACOVAT S MARKETINGEM V GASTRONOMII 5 . díl

„PROMO AKTIVITY“
V RESTAURACÍCH
Většina podniků se promováním svých aktivit zabývá, ale přiznejme si upřímně, že ještě
hodně podniků si pod promo akcemi představí jen papírová „áčka“ různých dodavatelů
na stolech. Jak ale promovat náš podnik, aby se promo aktivity staly přínosem?
odle mých zkušeností přináší
dlouhodobá aktivní práce
opravdu ovoce. Promování
má několik významů. Včetně
jednoduché poučky, že byste neměli
čekat, až k vám do podniku host zapluje z ulice sám od sebe, ale měli
byste mu prostě jít naproti. Promování
sleduje několik aspektů – od cílení na
nové zákazníky, tedy nové příležitosti,
přes hodnotu probuzení loajality už
stávajících zákazníků, dále snahu zvyšovat průměrnou útratu zákazníka, až
po vyplnění času, kdy restaurace není
plně vytížena – nejčastěji odpolední
časy či víkendové obědy. Promo aktivity také zamezují určité „okoukanosti“
podniku a dávají zákazníkům signál,
že tady se něco stále „děje“.
Jaké akce tedy provozovat? Zkusím
nabídnout ty nejčastější, neboť možností je nepřeberná řada a fantazii se
meze nekladou.
Sezonní gastronomické festivaly
– mají charakter podpory určitých sezonních produktů, či vystihují významné svátky, či příležitosti, jako jsou
například – chřestové menu, salátový
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týden, zvěřina a houby, dožínkové
slavnosti, Svatomartinské husí hody,
oslavy sv. Valentýna a tak dále.
Zvýhodnění časů, kdy restaurace
není plně vytížena – například happy
hour na vybraný produkt – káva s dezertem, koktejly za mimořádnou cenu,
víkendové menu pro děti či důchodce
za zvýhodněnou cenu a podobně.
Sleva na vybraný produkt, který
chceme podpořit, aby zákazník mohl
vyzkoušet věc, kterou by si za normálních okolností nevybral – například
inovativní novinky v jídelním lístku, nové receptury koktejlů, netradiční receptury, nebo produkty.
Akce, které podporují opakovanou návštěvu – zvýhodněné obědové menu 4+1, nebo utrať určitou
sumu a příště obdržíš slevu, kávu
zdarma a podobně.
Je potřeba si uvědomit, že promo
akce by měla mít pro zákazníka vždy
reálnou hodnotu, měla by být pravdivá
a na první pohled srozumitelná. Zákazník by měl mít vždy pocit, že obdržel za
své peníze něco navíc, nebo produkt
s větší přidanou hodnotou, než očeká-

val. Nemusím asi zdůrazňovat, že
všechny promo akce by měly být za
všech okolností profesionálně představeny a dobře komunikovány. Nikdy
nic nefunguje, pokud do toho nevložíte
úsilí a určitou finanční hodnotu. Je to
forma marketingu, která něco říká o stylu a kvalitě naší restaurace, a již vizuální
podoba předurčuje její úspěšnost. Je
třeba mít také na paměti, že promo
akce by neměla být ve stylu něco rozdat „zadarmo“. Slovo zdarma u zákazníků evokuje špatné asociace o kondici
našeho podniku, pokud to ovšem není
pozornost pro naše již stálé zákazníky.

NEJČASTĚJŠÍ NÁSTROJE
PRO PROMOVÁNÍ AKCÍ
V poslední době se nejvíce osvědčuje
facebook – pokud správně pracujete
na této sociální síti. Výhodou je, že
v okruhu uživatelů máte již konkrétní
cílovou skupinu. Pravidlem však je, že
musíte být denně aktivní – jedině tak
zákazníky přesvědčíte v záplavě konkurence. Dalším médiem jsou bezesporu webové stránky, e-lettry, nebo
prostě jen plakáty a letáky do schránek,

marketing
JAZYKOVÝ KOUTEK
aneb angličtina v restauraci

3. díl

inzerce v médiích, či v rádiu pro podniky, které mají určité finanční možnosti.
V každém případě je nezbytné inzerovat připravovanou akci dostatečně
dopředu. Plánované akce bychom měli seskupit do menších celků – třeba
kvartálních plánů, které tak můžeme
inzerovat spolu s dostatečným předstihem. Nebojte se inovací a nápadů,
zákazníci totiž touží po změnách.

Ukažte mi kuchaře, který dělá svíčkovou z pravé svíčkové. Jenže „Hovězí pečeni na smetaně“ si u nás nikdo nedá. Dávno už slovo svíčková vztahujeme
k omáčce, nikoli k masu. A tak nabízíme sekanou svíčkovou nebo dokonce
svíčkovou bez masa… Chceme-li skvost české kuchyně nabídnout v angličtině, tak nejhorší možná varianta je ze slovníku opsaný „sirloin of beef“, neboť
tím se rozumí jedině a výhradně maso – pravá svíčková, kterou bude ovšem
cizinec na talíři hledat marně. „Beef in Cream Sauce“ lépe vystihuje podstatu tohoto pokrmu. Pokud maso nakládáte, můžete ještě přidat „Marinated Beef in Cream Sauce“.
A jestli tam mermomocí chcete
nějak protlačit ty svíčky, tak napište klidně Beef in „Candelsauce“
ale v uvozovkách, aby bylo jasné,
že se jedná o název, nikoli o surovinu. Ve staré anglické kuchyni se
údajně hustá smetanová omáčka
s tímto názvem vyskytovala, takže
to není až tak vedle…
INZERCE

TEXT: ALEŠ DOČKAL

TEXT: DAVID PETŘÍK / FOTO: ARCHIV / PŘEVZATO Z GASTRO&HOTEL

PROČ V TÉ SVÍČKOVÉ
NENÍ SVÍČKOVÁ?

czech specials

ZÁJEZDNÍ HOSTINEC
ČERNOKOSTELECKÉHO
PIVOVARU
V roce 2001 dostal tradiční pivovarský pozdrav
„Dej Bůh štěstí“ nový význam. Přesně tak se
jmenuje společnost, která se rozhodla vrátit
Kostelec nad Černými lesy na mapu pivovarů.
Zájezdní hostinec Černokosteleckého
pivovaru patří do „rodiny“ restaurací Czech
Specials. Přinášíme vám rozhovor s jeho
provozovateli MILANEM STARCEM
a TOMÁ·EM VODOCHODSK¯M.

Vyhledávají. Samozřejmě, že velké procento tvoří jídla typu smažený sýr, ale to
je asi všude. Z našich nejoblíbenějších
jsou to například vnitřnosti jako srdíčka
na smetaně, ledvinky na kmíně či játra
na roštu. Dále třeba krůtí prso špikované
slaninou, masová směs v bramboráku
a klasicky sladovnický guláš či svíčková.
Snažíme se občas nabízet i tradiční
staročeská jídla jako pličky na smetaně,
zadělávané dršťky či býčí žlázy.

K české kuchyni
neodmyslitelně patří pivo.
Jaké nabízíte?
Nabízíme piva ze středních a malých
pivovarů. Stále máme na čepu výčepní
kvasnicové pivo z Kácova a kvasnicový
ležák z Kácova, filtrovanou jedenáctku

Ježka z Jihlavy a polotmavého speciálního Démona z Vysokého Chlumce. Na
dalších pípách střídáme malé pivovary
a z těch častějších kupříkladu piva z Dobrušky, Parníku Přerov, Qáska Ostrava či
Vojkovic. Nabízíme 4 druhy nealkoholického piva, z nichž Platan je čepovaný a tři
druhy humpoleckého Bernarda nabízíme
v lahvích. Mimo pivo bych rád upozornil
na naše domácí limonády a kořalky.

Vybere si z vašeho jídelního
lístku i zastánce „lehčích
jídel“?
V této kategorii bych asi doporučil Krůtí
prsa na bylinkách se zelenino - bramborovým restem, Pstruha v bylinkách
s mačkaným bramborem sypaného jarní cibulkou či Zeleninový salát s drůbežími kousky se zakysankou.

Co patří mezi gurmánské
speciality vašeho kraje
a najdou je hosté na vašem
jídelním lístku?
Mezi nejoblíbenější speciality našeho
hostince patří „Flák“ vepřové krkovice ve
višňové omáčce sypaný sýrem, sázené
vejce a bramborové měsíce, dále Pečená vepřová žebra na šípkách s kyselými
pochutinami či Sladovnický pekáček pro
velkého jedlíka nebo spíše více osob, ve
kterém je od každé naší speciality kousek
na „okošt“. Najdete v něm žebra, pečené koleno, kuřecí křídla, vařenou kukuřici, ale také opečené jablko, žampiony
a kyselé pochutiny.
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Nově jste se zařadili do
projektu Czech Specials.
Proč jste se tak rozhodli a co
vám to přineslo?
Snažíme se neustále zlepšovat naše
služby a zviditelňovat náš zájezdní hostinec, který je v podstatě částí pivovarského muzea. Proto jsme se rozhodli
zapojit do projektu Czech Specials.
Vzhledem k faktu, že jsme se zapojili
před několika dny, nemůžeme očekávat zástupy zvědavců před branou pivovaru a zájezdního hostince. Je to běh
na delší trať a dozajista se povede.

Bylo obtížné splnit
požadovaná kritéria?
V podstatě ani nebylo. Jediný oříšek
pro nás byl překlad našich specialit do
angličtiny. Snažíme se naše pokrmy
nazývat květnatě a staročesky. Ale
s překladem je potom trochu potíž.

Na jakou specialitu byste nás
k vám pozval?
Každý víkend pořádáme tématické gastronomické akce s nějakým novým nápadem a novými specialitami. Ze
specialit bych vás rád pozval na Vysoký
kotlet z grilu s držátkem, čertovskou majdou sypanou čerstvým křenem či Panenku z grilu ve slaninovém kabátku
a také na naše studené domácí speciality, které jsou k pivu nejlepší – škvarky,
játrovou paštiku, nakládaný hermelín
s drcenými oříšky, vepřové ve vlastní
šťávě či domácí uzené klobásy.

TEXT: BC.KLÁRA HÁJKOVÁ / FOTO: ARCHIV

Vyhledávají vaši hosté jídla
české kuchyně? Která patří
mezi nejoblíbenější?

legislativa

PROBLEMATIKA OPOŽDĚNÝCH
PLATEB
Poslanecká sněmovna schválila novelu obchodního zákoníku, která nově stanoví
maximální dobu, do kdy je dlužník (rozumějme kupující respektive objednatel) povinen
zaplatit kupní cenu za dodané zboží či poskytnuté služby.
ato změna reflektuje novou legislativu Evropské
unie, konkrétně pak
směrnici Evropského
parlamentu a Rady 2011/7/EU
ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám
v obchodních transakcích (dále
jen „směrnice“). Novelu ještě musí projednat Senát.
Základním cílem nové právní úpravy je
proto zavést nové mechanismy, které
zlepší platební morálku podnikatelů,
a chránit tak malé a střední podnikatele.
Mezi tyto nově zaváděné instituty patří
především přísnější regulace lhůt
splatnosti. Maximální doba splatnosti
bude obecně stanovena na 30 dnů, maximálně však na 60 dnů, přičemž šedesátidenní lhůtu bude možno překročit
jen tehdy, nebude-li to vůči věřiteli hrubě
nespravedlivé. Novela dále stanoví, že
dohoda odchylující se od zákonné úpravy, je-li vůči věřiteli hrubě nespravedlivá,
je vždy neplatná.

TEXT: MGR. MARTIN HOLUB, MGR. PETRA JUHAŇÁKOVÁ / FOTO: ARCHIV

T

Další novinkou bude zvýšení
sazby úroku z prodlení. Budeli novela v navrhované podobě
schválena, dotkne se novelizace i nařízení vlády, kterým se
stanoví výše úroků z prodlení
a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, a to tak, že
bude sazba úroku z prodlení odpovídat
výši repo sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o osm procentních
bodů, namísto dosavadních sedmi. Vedle
úroku z prodlení pak bude umožněno
věřiteli vymáhat po dlužníku též částku
představující náklady na vymožení pohledávky v paušální výši, přičemž tato
změna se má promítnout taktéž v uvedeném nařízení vlády, kde má být jako
minimální stanovena částka 1 200 Kč.
Nově bude také upravena maximální
doba pro trvání přejímky zboží či služeb. Aby nebylo ohroženo dosažení vytčených cílů a aby nebylo umožněno
ustanovení o splatnosti obcházet, stanoví
novela v souladu se směrnicí, že při ob-

chodních transakcích maximální ujednaná doba trvání přejímky obecně nesmí
překračovat 30 dnů. Delší doba může být
sjednána jen výjimečně (např. u zvláště
složitých smluv) a jedině tehdy, není-li toto
vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.
Považuji za vhodné závěrem upozornit,
že navrhovaná úprava souvisí i s úpravou
obsaženou v novém občanském zákoníku, jehož účinnost nastane k 1. lednu
2014 a kde je již nová směrnice plně
zohledněna. Lze tedy říci, že je tento krok
jen malým mostem, který nás k nové
úpravě soukromého práva, respektive jen
k drobnému výřezu z něj, pravděpodobně
přiblíží dříve, než nový občanský zákoník
nabude účinnosti. Lze totiž s největší pravděpodobností očekávat, že bude navrhovaná novela schválena i senátem.

TEXT: MGR. ING. MILOSLAV HNÁTEK, WWW.DANOVETIPY.CZ

POSTUP PŘI UPLATŇOVÁNÍ
NÁKLADŮ V ZÁKLADU DANĚ

§

Problematika daňově uznatelných nákladů je jednou z nejčastěji řešených
v praxi finanční účtárny. Základní pravidlo, ze kterého je třeba vycházet, je obsaženo
v ustanovení § 24 odst.1 zákona o daních z příjmů.
stanovení § 25 odst.1
uvádí náklady, které
nelze uznat pro daňové účely. Pro rozbor
stanovení daňových nákladů lze
doporučit následující postup:
Zaměřit se nejprve na text § 25
odst.1, zda se nejedná o náklad
daňově neúčinný; v ustanovení § 25 je
příkladný výčet daňově neuznatelných
nákladů. Dále nahlédnout do ustanovení
§ 24 odst.2, kde je příkladný výčet daňově uznatelných nákladů, případně se
podívat i do ustanovení § 24 odst.3–16.

U

A konečně, náklady, které nejsou
vyjmenovány v § 24 odst.2 ani
v § 25 odst.1 se prokazují ustanovením § 24 odst.1. U nákladů
vyjmenovaných v § 24 odst.2 se
nemusíme zabývat obecnou podmínkou (náklady na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných
příjmů) vymezenou v § 24 odst.1. Podmínka jejich souvislosti s příjmy se považuje automaticky za splněnou. Musí se
však jednat o náklady vynaložené v souvislosti s činností poplatníka. Pro daňovou uznatelnost nákladů je nutné splnit

ještě další podmínky. Při vedení účetnictví je rozhodující správné zaúčtování
nákladů. Kde je třeba, aby náklad byl zaúčtován, ale i zaplacen, je v zákoně stanoveno (např. nezaplacená daň z převodu nemovitostí). Pro poplatníky vedoucí
daňovou evidenci platí postup, že pro vynaložení konkrétního výdaje je nutné ho
i zaplatit, aby byl uznán jako daňový. Výjimka, kdy zaplacení není podmínkou, je
v případě nákupu hmotného majetku
a dále v případě finančního leasingu,
které poplatník uplatňuje do výdajů
v poměrné výši bez ohledu na platbu.
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KARNEVAL CHUTÍ – OSTRAVA ČERNÁ LOUKA

CHARITATIVNÍ AUKCE
„HUSÍ KUSY“
V HOTELU HILTON
PRAGUE OLD TOWN
Již podruhé uspořádal Hotel Hilton
Prague Old Town benefiční aukci HUSÍ
KUSY, jejíž výtěžek dosáhl téměř
88 000 Kč. Dražily se předměty, které
do aukce věnovaly mediálně známé osobnosti. Například loutka od Jana Čenského od dětí ze zlínského filmového
festivalu, umělecká černobílá fotografie
od Roberta Vana, autorské fotoplátno
herce a režiséra Ondřeje Kepky a další.
Draženo bylo celkem 60 předmětů.
Charitativní večer moderovali Hanka
Kynychová a Jiří Zbořil. Generální ředitel hotelu Luca Crocco poděkoval všem,
kteří přispěli k pořádání aukce a dosaženému výtěžku, který poputuje na
podporu charitativních projektů Dejme
dětem šanci a Nadaci Divoké husy.

TEXT: MARKÉTA ŠEBKOVÁ / FOTO: ARCHIV

TEXT: ING. VÁCLAV STÁREK / FOTO: ARCHIV

Na počátku byly myšlenka a nadšení našeho kolegy a předsedy krajské sekce
v Moravskoslezském kraji Lubomíra Bárty. Tou myšlenkou bylo vytvoření akce,
která by se mohla pravidelně opakovat v moravskoslezské metropoli. Akce, která by jednak představila tradiční gastronomii, pomohla propagaci kvalitních
restaurací v kraji a zároveň podpořila projekt Ochutnejte Českou republiku. Ve
spolupráci s Výstavištěm Černá louka v Ostravě proběhl Karneval chutí ve dnech
10. – 12. května za podpory agentury CzechTourism a Moravskoslezského
kraje. Výstavní plochu si rozdělilo celkem 89 vystavovatelů. Asociace hotelů
a restaurací byla spolupořadatelem této akce a instalovala na místě restauraci
pro čtyřicet hostů, kde postupně vystoupilo celkem pět šéfkuchařů s prezentací
tradičních gastronomických receptur Czech Specials. Další dva kuchaři reprezentovali projekt Jak šmakuje Moravskoslezsko. Na tuto expozici navazovala pak
prezentační plocha deseti restaurací z celého kraje, které po celou dobu karnevalu nabízely procházejícím návštěvníkům ochutnávky ze svých jídelních lístků.
Celkem prošlo výstaviště 6 137 návštěvníků za jediný víkend, což lze hodnotit
jako velký úspěch, pro takovou začínající akci. Také zpětná vazba od vystavujících
restaurací byla velmi pozitivní, obdrželi jsme prakticky od všech účastníků ujištění,
že se příštího karnevalu chutí opět velmi rádi zúčastní. Reakce vystavovatelů
a samotných návštěvníků nás ujistily, že akce byla dobrou formou propagace
tradiční české a moravské gastronomie, efektivní podporou pro projekt Czech
Specials – Ochutnejte Českou republiku, ale také zajímavou propagací pro
všechny provozovatele restaurací, které se do projektu Czech Specials zapojily. Naše velké poděkování patří panu Lubomíru Bártovi, který byl hlavním organizátorem tohoto projektu za AHR ČR.

JEDNÁNÍ PRAŽSKÉ SEKCE
Pražská sekce se v květnu sešla v Corinthia Hotelu Prague za účasti Dr. Nory Dolanské, ředitelky Pražské informační služby. Václav Stárek informoval přítomné o vývoji jednání se společností Booking.com a také o jednáních ve věci novely autorského zákona. Filip Kühnel, předseda pražské sekce představil přítomným výsledky statistik STR Global za měsíc březen,
které nejsou příliš pozitivní v porovnání s loňským rokem. Předseda krajské sekce také vyzval všechny přítomné, aby se aktivně zapojili do nominace kandidátů na výroční ceny AHR ČR. Během jednání si účastníci vyměnili své zkušenosti a názory
ve věci účtování a publikování místních poplatků v konečné ceně zákazníkovi. Většina hoteliérů je připravena při publikaci
cen kalkulovat poplatky odděleně, což se jeví jako výhodnější zvláště v souvislosti s jejich předpokládaným zvýšením.

22. května 2013 se čtyřhvězdičkový Clarion Congress Hotel Ostrava po rekonstrukci představil hostům s novým velkokapacitním
kongresovým sálem, moderními pokoji, wellness centrem a gastronomickým zázemím. Slavnostní pásku přestřihli Jan Kratina, generální ředitel a předseda představenstva CPI Hotels, a.s., Radim Beneš, ředitel Clarion
Congress Hotelu Ostrava, Zdeněk Havelka, generální ředitel a předseda představenstva
investiční skupiny CPI Group, a Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje.
V této souvislosti byl uspořádán galavečer, v jehož rámci došlo ke slavnostnímu přestřižení pásky a pro přítomné byl připraven bohatý program, ve kterém vystoupila skupina
uměleckých artistů Vertigo a jako hlavní překvapení večera zazpíval slovenský populární
zpěvák Richard Müller. Mistři kuchyně představili vynikající gastronomii, pila se vybraná
vína a zejména pánové si nenechali ujít ochutnávku pálenek a kubánských doutníků.
Clarion Congress Hotel Ostrava se dočkal nejen moderního designu, ale také špičkových
technologií či kongresového i leisure zázemí. Přijeďte na Den gastronomie a pohostinství
AHR ČR dne 19. června 2013 a budete mít příležitost přesvědčit se na vlastní oči, jak se
hotelu podařilo změnit nejen svoji tvář.
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TEXT: RED / FOTO: MICHAL HURYCH

OSTRAVSKÝ HOTEL CLARION S NOVOU TVÁŘÍ SLAVNOSTNĚ OTEVŘEN

z regionů
V LITOMYŠLI SE KONAL
DRUHÝ ROČNÍK GASTRONOMICKÝCH
SLAVNOSTÍ M. D. RETTIGOVÉ

PODĚKOVÁNÍ HOTELOVÝM LEGENDÁM
V HORNÍ SNĚMOVNĚ

TEXT: RED / FOTO: ARCHIV

Horní sněmovna nikoliv našeho parlamentu, nýbrž pražské Pivnice U Pinkasů,
která je symbolickým místem historických setkávání hoteliérů a restauratérů,
se stala 14. května 2013 svědkem neformálního setkání seniorů hoteliérů,
patřících již k legendám českého hotelnictví. AHR ČR z iniciativy Pavla Brdičky
a Lubomíra Bárty využila setkání těch, kteří se v historii nejen AHR ČR, ale
i předešlé Národní federace hotelů a restaurací ČR, přičinili o rozvoj těchto
profesních organizací, ale i o české hotelnictví obecně k tomu, aby jim poděkovala. Zároveň umožnila, aby se po mnoha letech setkali se svými kolegy,
generačními vrstevníky z různých míst republiky. Není divu, že v úvodu setkání
věnovali tichou vzpomínku těm, kteří již mezi nimi nejsou... Přesto, nálada se
nesla v duchu společných veselých vzpomínek. Václav Stárek, prezident AHR
ČR přivítal přítomné, vyslovil poděkování za jejich celoživotní přínos oboru a ujistil o úctě, kterou k nim asociace má. Zároveň vyjádřil naději, že se časem podaří opět se sejít na podobném neformálním setkání v plné sestavě. To bylo
přítomnými bez výjimky kvitováno, stejně jako servis poskytnutý personálem
Restaurace U Pinkasů pod taktovkou ředitele Karla Doubka.
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Pořádání Gastronomických slavností M. D. Rettigové
13. – 19. 5. 2013 se ujala společnost Smetanova Litomyšl,
ve spolupráci s městem Litomyšl, SOŠ a SOU Polička.
Nad slavnostmi převzala záštitu celá řada organizací, včetně
agentury CzechTourism a Asociace hotelů a restaurací ČR.
Pořadatelům se podařil zajistit opravdu pestrý program po
celou dobu trvání slavností.
Ty kulminovaly v sobotu 18. 5. Ranní prudký déšť a chladno, nevyvolávaly příliš optimistické vyhlídky na průběh vrcholících dnů týdenních slavností. Naštěstí se obavy pořadatelů rozptýlily spolu s deštěm a mraky a sluneční paprsky
rozjasnily tvář pořadatelů i návštěvníků akce.
Úderem desáté hodiny návštěvníci slavností postupně zcela zaplnili Smetanovo náměstí, které lemovaly stánky s nejrůznějšími gastronomickými specialitami. A bylo opravdu z čeho vybírat. Ať to byly speciality místních restaurací,
kuchařských škol či různých výrobců, nebo speciality ze zahraničí, které
dovezly týmy ze Slovenska, Holandska či dokonce Japonska.
Pod širým nebem se odehrávaly kuchařské soutěže mladých kuchařů z odborných učilišť, kuchařů z několika restaurací v Litomyšli a okolí v přípravě
gulášů či svíčkových, nebo soutěž o nejlepší bábovku. Tři výherci soutěže
o přípravu nejlepší svíčkové převzali od AHR ČR věcné dary v podobě
dárkových poukazů, které věnovaly členové asociace. Program na tribuně
moderovali Ondřej Slanina a Filip Sajler - z televize populární „Kluci v akci“.
Slavnosti skončily v neděli, společným obědem pod širým nebem. Podávala
se pečená husička s variací knedlíků a zelí. Navštívit Litomyšl v době konání
Gastronomických slavností M. D. Rettigové opravdu stojí za to.

EVROPSKOU EXCELENTNÍ
DESTINACÍ 2013 JE LIPNO
Prestižní soutěž o Evropskou destinaci nejvyšší kvality – EDEN 2013 zná svého vítěze.
V silné konkurenci 15 přihlášených destinací
z celé České republiky zvítězilo Lipno. Letošním tématem soutěže, do níž je zapojeno
přes dvacet evropských zemí, je Cestování
bez bariér. Lipno se do projektu přihlásilo
s projektem „Lipno bez bariér“.
Do finále soutěže European Destination
of Excellence se spolu s Lipnem probojovaly destinace České Švýcarsko s produktem „Českosaské Švýcarsko bezbariérové“,
Krkonoše s produktem „Krkonoše bez bariér“, Orlické hory a Podorlicko s produktem „Orlické hory pro všechny“ a Těšínské
Slezsko s projektem „Sociální observatoř –
Jedemetaky.cz“.
„Lipno je aktivní destinací, která se snaží
své služby neustále zlepšovat a přicházet
s nějakými novinkami. Navíc je zde viditelná
spolupráce mezi jednotlivými subjekty v celé oblasti. Ocenili jsme jej jako dobrý příklad
pro ostatní destinace,“ okomentoval výsledky soutěže generální ředitel CzechTourism
Rostislav Vondruška.
Lipno svým vítězstvím získalo 400 tisíc
korun od Ministerstva pro místní rozvoj na
podporu svých marketingových aktivit a na
možnost užívání prestižního loga EDEN.
V září se Lipno představí s národními vítězi
z ostatních zemí v Bruselu v rámci Světového dne cestovního ruchu.
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CHCETE OPTIMALIZOVAT
NÁKLADY NA ENERGII?
(2. část)

V minulém čísle jsme vás informovali o projektu Modrá úsporám,
který by měl přinést výrazné snížení režijních nákladů bez snížení
komfortu. Tentokrát přicházíme s inspirací, jak ušetřit na elektrické a tepelné energii.
polečnost Karla ENERGIZE
zajišťuje flexibilní řešení projekcí, dodávek, provozu
a údržby kogeneračních a trigeneračních jednotek ve výkonovém
rozsahu od 50 kWe do 500 kWe. Dodává spolehlivé kogenerační jednotky
využívající současné moderní technologie. Díky spolupráci se světovými i inovativními domácími výrobci
motorů, generátorů, řídicích systémů
a dalších technologií dosahují kogenerační jednotky prvotřídní kvalitu při
nízkých nákladech na pořízení.

S

dobé podmínky poprodejního servisu
a údržby, tak aby docházelo k opravdovým úsporám na straně zákazníků.
Projekty instalací kogeneračních jednotek, na kterých se nyní Karla Energize podílí, umožňují provozovatelům
hotelů v ČR realizovat úsporu až 32 %
na ročních nákladech na elektrickou
a tepelnou energii a celkově optimalizovat energetické řešení. Zjednodušeně
lze říci, že kogenerace je pro provozovatele zajímavá a technicky realizovatelná v případě, že náklady na vytápění
dosahují alespoň 600 000 Kč ročně.

Mezi naše služby, které vám rádi
zajistíme a přizpůsobíme dle vašich
požadavků, patří:
Poradenská činnost
Zajištění financování
Projekce
Výroba a dodávka
Kompletní instalace
Poprodejní servis
Provoz kogenerační jednotky

NAŠIMI PŘEDNOSTMI JSOU:
Nabídka zákazníkům na míru
přizpůsobených řešení kogenerace
na klíč od poradenské činnosti, přes
projekci až po instalaci a poprodejní
servis kogenerační jednotky.
Nadstandardní poměr cena-výkonkvalita-spolehlivost kogenerační jednotky.
Snížení finanční náročnosti projektu zákazníka až na nulovou hodnotu – provoz kogenerační jednotky
na místě zákazníka a dodávky elektrické a tepelné energie v nízkých
a stabilních cenách.

Náš kvalifikovaný tým obchodníků,
projektových manažerů, projektantů
a techniků nabízí řešení instalací kogeneračních jednotek a výhodné dlouho-
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STAČÍ SI JEN VYBRAT,
JAK CHCETE UŠETŘIT:
Kogenerační jednotku
provozuje Karla Energize
Kogenerační jednotku provozujeme
na naše náklady.
Servis zajišťujeme na naše náklady.
Teplo a elektrickou energii.
dodáváme za smluvených podmínek.
Kogenerační jednotku
provozuje zákazník
Kogenerační jednotku provozujete
na své náklady.
Zajišťujeme servis a poskytujeme
záruku 24–36 měsíců.

Kontaktujte nás a zjistěte více o tom,
kolik a jak můžete na energiích
výrazně a dlouhodobě ušetřit.
www.karlaenergize.com
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