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je čas, kdy víra vinařů v dobrou úrodu a celoroční snažení přinášejí

svou odpověď - očekávané plody. Stejně jako v našem oboru i mezi

vinaři často vidíme snahu, rozdělovat se na ty velké a malé a hledat

rozdíly. Většinou v tom, jak to jedna nebo druhá strana má těžší. Když

o tom přemýšlím, musím říct, že jsem stále více přesvědčen, že jsou

malí a velcí vinaři. Je však úplně jedno, zda vlastní velká či malá

vinařství. Přesně tak to platí i v našem oboru.

Ve snaze vysvětlit sám sobě menší úspěch se pak obracíme k myšlence

velikosti podniku s tím, že ta druhá strana to má snazší, a tudíž je

úspěšnější. Nejsou malí a velcí, jsou úspěšní a méně úspěšní hoteliéři

a provozovatelé restaurací. Ti první si věří, snaží se neustále se

zdokonalovat a hledat cesty, jak nepřízeň trhu obrátit ve svůj prospěch.

Je to často boj a běh na dlouhou trať s nejasným vítězstvím, ale

s naprosto jasným cílem.

Proč si to dovoluji tvrdit a riskovat kritiku mnoha „velkých“ i „malých“?

Každý, kdo cestuje, má možnost srovnávat, učit se a přemýšlet

o službách, které sám, jako host, konzumuje. Stejně jako ve velkém

hotelu, kde stojí dveřník a sleduje vás napjatě s myšlenkou, zda mu stojíte

za to, aby vám pomohl s kufrem, tak i v malé restauraci zažijete, že vám

personál dává najevo, že jej obtěžujete. V obou případech se doberete

stejného zjištění a marně hledáte někoho, kdo dané zařízení řídí a své lidi

kontroluje a vede. Jindy přijdete do hotelu nebo restaurace, kde na vás

čiší nadšení a víra v produkt, který společně tvoří. Častokrát na místě

a v prostředí, kde bychom je ani nečekali. To nadšení vždy pramení

z vedení daného zařízení a přenáší se na ostatní. Pramení ze snahy být co

nejlepší. Peter F. Drucker řekl: „Můžete se snažit, anebo čekat a doufat

v zázrak. Zázraky jsou skvělé, ale zoufale

nevypočitatelné.“ Proto bych vám všem, kdo

nečekáte na zázraky, chtěl poděkovat za

vytrvalost a snahu vést svůj tým k tomu, aby

věřil poctivé a kvalitní službě, ať už se jedná

o velký tým nebo rodinný podnik.
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VÍTĚZKA SOUTĚŽE
O NEJLEPŠÍ
STUDENTSKOU
PRÁCI 2012
Vítězka loňského ročníku soutě-
že AHR ČR „O nej studentskou
práci“ se v srpnu vypravila do
hotelu InterContinental v Düssel-
dorfu. Víkendový pobyt pro dvě
osoby včetně letenek byl hlavní
cenou zmiňované soutěže, kte-
rou slečna Kateřina Setunská se
svou diplomovou prací „Kom-
parace Národního parku Šu-
mava a Národního parku
Kalkalpen z hlediska udržitel-
ného cestovního ruchu“ ob-
držela. Vítězce ještě jednou
gratulujeme a jsme rádi, že si
zasloužený pobyt užila.

VÍTÁME NOVÉ ČLENY
Horský hotel Friesovy boudy,
Strážné; Hotel Klárov, Praha 1; Hotel
Réva, Mikulov; Hotel UNIC Prague,
Praha 1; Hotel Vivaldi, Mikulov; Lou-
ren Hotel, Praha 3; Penzion Na Faře,
Dubenec; Penzion Relax, Pec pod
Sněžkou; Penzion Svět, Český Krum-
lov; Penzion u Hradilů, Vrbno pod
Pradědem; Restaurace Altány Kam-
pa, Praha 1; Restaurace bowling KD
Zliv; Restaurace Tyršova, Moravská
Ostrava; Zámecká restaurace, Roud-
nice nad Labem; Turistické infor-
mační centrum Poděbrady; Zámek
Čechtice – hotel, Čechtice; Wellness
Hotel Retro Riverside, Karlovy Vary –
Březová, MEDIATEL, spol. s r.o.,
Praha 4 - DODAVATEL

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE UMOŽŇUJE ŘETĚZENÍ
SMLUV I PRO SEKTOR CESTOVNÍHO RUCHU
1. 8. 2013 nabyla účinnost Novela Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., která upravuje
„řetězení pracovních smluv“ na dobu určitou (§ 39, nově odstavec 4). Novela upra-
vuje podmínky Zákoníku práce, podle kterých není možné nabídnout zaměstnanci
pracovní smlouvu na dobu určitou, dosáhne-li pracovní poměr doby trvání 3 let, re-
spektive, je-li prodlužován. Z důvodové zprávy zákona vyplývá, že aplikace výjimky
umožňující řetězení smluv v podobě „vážných provozních důvodů nebo důvodů spočí-
vajících ve zvláštní povaze práce, na jejímž základě nelze po zaměstnavateli poža-
dovat, aby zaměstnanci, který má práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru
na dobu neurčitou“, spočívají na straně zaměstnavatele a charakteru jeho podnikatel-
ské činnosti ve vztahu k různým časovým cyklům, ročním obdobím atd.. Na základě
důvodové zprávy lze konstatovat, že lze tuto výjimku vztáhnout na tzv. sezonní práce.
Ačkoli důvodová zpráva uvádí odvětví zemědělství, stavebnictví a kultury, lze podle
rozboru naší advokátní kanceláře Šafra & partneři i s odkazem na upřesnění sená-
tora M. Vystrčila aplikovat „řetězení smluv“ i pro sektor cestovního ruchu. Nejnutněj-
ším předpokladem pro „řetězení“ smluv je odůvodněnost případů. Ve firmách, kde
působí odborová organizace, bude nutná dohoda s odbory a tam, kde není, musí
být vypracován vnitřní předpis zaměstnavatele, zdůvodňující proč je voleno řetězení
smluv namísto pracovního poměru na dobu neurčitou.

POPLATKY ČRO ZA ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
NA HOTELOVÝCH POKOJÍCH
Řada z vás se na nás obrací ve věci požadavku Českého rozhlasu na platbu roz-
hlasového poplatku, který je žádán v souvislosti s umožněním TV přístrojů přená-
šet také rozhlasové vysílání. Dle rozboru advokátní kanceláře vycházejícího ze
současné legislativy je požadavek ČRo za této situace oprávněný (k dispozici na
www.ahrcr.cz). AHR ČR jednala v této věci s Ing. V. Musilem, náměstkem gene-
rálního ředitele ČRo a vyjádřili jsme nesouhlas s tímto postupem. Podle § 2 odst 1
zákona č. 348 / 2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích se však roz-
hlasový poplatek vztahuje na přístroje, které jsou technicky způsobilé k přenosu
rozhlasového vysílání. S dokončením digitalizace na území ČR jsou nyní téměř
všechny TV přístroje schopny přenášet rozhlas. Jedinou cestou nyní zůstává
změna příslušné legislativy, čímž se AHR ČR bude zabývat. Do této doby však
hledáme kompromisní řešení, které by bylo oboustranně přijatelné. Vedení ČRo
jsme nyní předložili varianty, které by vyloučily z nabídky hotelů přenos rozhlaso-
vého vysílání (např. staré TV s klasickou obrazovkou, u kterých lze demontovat
VKV tuner, čestné prohlášení hoteliérů o zablokování rozhlasových stanic v sys-
tému STA atd.). Do vyřešení současné situace platí výše uvedené. Předpokládá-
me, že schůzka s vedením ČRo ve věci kompromisního řešení se uskuteční
v průběhu září. O výsledcích jednání vás budeme neprodleně informovat.

PROF. ING. STANISLAV
ADAMEC OSLAVIL
75. NAROZENINY
Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrCs.,
předseda Dozorčí rady Olympik Holding
a.s., oslavil letos 16. září své 75. naro-
zeniny. Panu profesorovi za jeho kolegy,
členy, AHR ČR gratulujeme k životnímu
jubileu a přejeme mu do dalších let hod-
ně elánu, optimismu a pevné zdraví.
Zároveň bychom touto cestou chtěli up-
římně poděkovat za dlouholetou pod-
poru naší profesní organizace. Oslava
proběhla ve velmi příjemné atmosféře
hotelu Olympik Praha. Zúčastnilo se jí
mnoho osobních přátel pana profesora
a významní obchodní partneři hotelu.

OSA 2013
Po několika jednáních o uzavření hromad-
né kolektivní smlouvy s OSA 2013 nebylo
prozatím nalezeno řešení. Ze strany OSA
došlo ke zvýšení sazeb za přístroje na
hotelových pokojích o 10 %, ve veřejných
prostorech o 4 % ( sleva pro členy AHR je
o 3 % vyšší než vloni). Opakovaně jsme
vyjádřili nesouhlas s tímto krokem i s argu-
mentací porušení autorského zákona,
který ukládá strop na výši těchto plateb au-
torským svazům. Interpretace výkladu zá-
kona ze strany OSA je pro letošní rok však
jiná a vše odůvodňuje tím, že strop se vzta-
huje na autorské svazy zatímco OSA je
svaz výkonných umělců a celkově nesou-
hlasí ani s rozdělením podílu mezi ní a IN-
TERGRAMem. I s ohledem na budoucí
vývoj cenotvorby, nemůžeme přijmout, aby
kolektivní správci tvořili ceníky samovolně.
Nechali jsme proto advokátní kanceláří
vypracovat možné varianty řešení, které
zahrnují i krajní možnosti soudního sporu
či využití zákonné možnosti podání žádosti
na Ministerstvo kultury o zprostředkovatele
dle § 102 AZ. Toto jsou mezní varianty,
které budou časově náročné. Je pro nás
stále prioritou nalézt řešení, které bude
rychlé, efektivní a bez bezdůvodného na-
vyšování cen. Varianty řešení budou nyní
předloženy vedení OSA. Pokud podepíše-
te smlouvu s OSA individuálně, souhlasíte
s navýšením ceny nad rámec zákona a bo-
hužel tímto se také oslabuje soudržnost
členů AHR i naše pozice pro další vyjed-
návání. V případě, že projevujeme vůli jed-
nat s kolektivním správcem v zastoupení
našich členů, nemůže kolektivní správce
uplatňovat zdržovací nároky a vymáhat
dvojnásobné obohacení. Sekretariát AHR
zašle na požádání šablonu dopisu, kterou
můžete použít jako reakci na žádost OSA
k individuálnímu zaplacení a akceptaci cen.
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KANDIDÁTI NA VÝROČNÍ
CENU AHR ČR 2013

Kategorie PENZION ROKU
Penzion Liškův mlýn Milešov

Penzion Staré časy Horní Bečva
Pension Schaumannův Dvůr Karlovice
Penzion restaurant Markus Frymburk
Penzion Seeberg Františkovy Lázně

Penzion Sluníčko Sepetná

Kategorie ŠKOLA ROKU
Střední škola společného stravování,

Ostrava – Hrabůvka
Hotelová škola, Vyšší odborná škola

hotelnictví a turismu a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky, Poděbrady

AHOL Střední škola gastronomie, turismu
a lázeňství Ostrava – Vítkovice

Střední odborné učiliště a Střední odborná
škola SČMSD Znojmo, s. r. o. / 2x
Hotelová škola Bohemia Chrudim

Střední škola a Vyšší odborná škola
cestovního ruchu České Budějovice

Střední škola gastronomie a služeb Přerov

Kategorie MLADÝ/Á
MANAŽER/KA ROKU

Luprichová Lucie / Pension Lucie Praha
Číhal Jan / Mandarin Oriental Prague hotel

Toldová Žaneta / Hotel Ramada Prague
City Centre

Řeháková Radka / Clarion hotel
Špindlerův Mlýn

Lubas Ondřej / Hotel InterContinental Praha
Bouchner Lubomír / Restaurace Tři věžičky

Střítež u Jihlavy

Kategorie ODPOVĚDNÝ HOTEL/
ODPOVĚDNÁ RESTAURACE

(členové AHR ČR)
Pension SCHAUMANNŮV DVŮR Karlovice

Grandhotel Zvon České Budějovice
Clarion Congress Hotel Prague

Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem
Hilton hotel Prague

Hotel Zlatá hvězda Litomyšl

Kategorie HOTELIÉR ROKU (řetězcové hotely)
Kühnel Filip / OREA HOTELS s. r. o.

Roušarová Lenka / Hotel Savoy Špindlerův Mlýn
Kocourek Martin / Hotel Bellevue Český Krumlov

Mahrla Radek / Courtyard by Marriott Plzeň
Hlinský Zdeněk / Orea Hotel Pyramida Praha 2x

Švastal Václav / Best Western Hotel Prachárna Olomouc
Bukva Miroslav / Clarion Congress Hotel Prague

Antl Marek / Ramada Airport Hotel Prague
Anděl Michal / EA Hotel Tereziánský dvůr Hradec Králové

Šviháček Michal / OREA Hotel Concertino Jindřichův Hradec

Kategorie HOTELIÉR ROKU (nezávislé hotely)
Klak Lukáš / Prague Imperial Hotel

Sochor Radovan / Hotel a Švejk restaurant
U zeleného stromu Nepomuk

Šnajdrová Milena / Hotel Zlatá hvězda Litomyšl
Čada Pavel / Hotel Jana Přerov

Řepa Daniel / Boutique hotel Jalta Praha
Neveselý Jan / Aqua Marína/ Olympia hotel Karlovy Vary

Piederman Dušan / Areál Botanika Horní Bezděkov – Unhošť
Šimek Jaroslav / Hotel Nástup Loučná pod Klínovcem

Rybníčková Hana / Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn
Drápal Tomáš / Wellness hotel Kolštejn

Lachman Ivo / Wellness hotel Panorama Blansko – Těchov
Doležal Radek / Hotel Jan Maria Slezská Ostrava

Kategorie RESTAURATÉR ROKU
(hotelové restaurace)

Štěrba Jan / Restaurace Piano Nobile, Chateau Mcely
Pach Václav / Restaurace Pivovarský dvůr Hotelu Purkmistr Plzeň
Stárová Alice / Restaurace Sezona Hotelu Chvalská tvrz Praha

Šalda Petr / Restaurace Grand hotelu Zvon
České Budějovice

Šimek Jaroslav / Restaurace Hotelu Nástup Loučná pod
Klínovcem

Kategorie RESTAURATÉR ROKU
(samostatné restaurace)

Novák Martin / Café Colore, Praha
Bauerová Věra / Restaurace Pamplona, Libochovice

Kotek Jan / Restaurace Pastýřská stěna Děčín
Maršič Jan / Steak restaurant Saloon Plzeň Roudná

Novotný Zdeněk / Restaurace U Pinkasů Praha
Kopecký František / Radniční sklípek a Zámecká restaurace

Litoměřice
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AHR ČR VÍTÁ
ZAMÍTNUTÍ
ZVÝŠENÍ
POPLATKŮ

Asociace hotelů a restaurací České republiky vítá rozhodnutí Senátu ČR o zamítnutí
zákona o místních poplatcích, které by znamenalo navýšení rekreačního a lázeňského
poplatku o 100 %. V době pokračující krize by toto opatření mělo negativní vliv na
cestovní ruch a lázeňství.

A
HR ČR sledovala legislativní
vývoj ve věci navrhované
novely zákona č. 565/1990
Sb. o místních poplatcích.

Poslancům předkládala pravidelně
své argumenty a návrhy, které nako-
nec nebyly vyslyšeny sněmovnou,
a zákon byl postoupen v původním
znění Senátu ČR. Prezident AHR ČR
Václav Stárek navštívil Hospodářský
výbor Senátu ČR, kde předložil argu-
menty a stanoviska zástupců ubyto-
vacích zařízení, kterých by se tato
změna nejvíce dotkla. Hospodářský
výbor pak doporučil zákon zamítnout.
Senát dne 21. srpna na svém zasedá-
ní návrh zákona zamítl, takže v situaci,
kdy je rozpuštěna PSP ČR to zname-
ná, že zákon v této podobě nebude
přijat. Maximální výše rekreačního a lá-
zeňského poplatku tak zůstane i v příš-
tím roce v maximální výši 15,- Kč za
osobu a den.

Poplatky jsou v současné době roz-
děleny na poplatek z kapacity, kde je
plátcem i poplatníkem ubytovací zaří-
zení, a platí se za každého ubytova-
ného hosta. Dále na tzv. rekreační

a lázeňský poplatek, který se platí pou-
ze za turistu nebo lázeňského hosta.
Právě tento poplatek, respektive jeho
maximální stanovená hranice, se měl
zvýšit z 15,- na 30,- Kč za osobu a noc.
Plátcem tohoto poplatku je ubytovací
zařízení, zatímco poplatníkem je sám
zákazník. Oba poplatky tedy odvádí
ubytovací zařízení. V praxi jej pak ně-
kteří podnikatelé obcházejí, zatímco
jiní, kteří mají řádnou evidenci seg-
mentace hostů zavedenou softwarově,
poctivě odvádějí.

Podle AHR ČR by zvýšení poplatků
bylo pouze penalizací poctivých pod-
nikatelů, kteří tyto poplatky platí. Na
rozdíl od poplatku z kapacity je totiž
velmi těžko prokazatelné, kdo přijíždí
jako turista a kdo je například na slu-
žební cestě. Navíc navýšení poplatků
v době, kdy naše lázeňství zoufale
potřebuje pro své přežití samoplátce,
by znamenalo další úbytek hostů. Po-
sledním, ale neméně důležitým argu-
mentem je fakt, že není jasné, jak obce
a města s takto vybranými prostředky
naloží. Podle názoru provozovatelů
ubytovacích zařízení by prostředky,

které turisté přinášejí, měly být ale-
spoň částečně investovány zpět do
zlepšení infrastruktury a podpory
rozvoje cestovního ruchu.

AHR ČR navrhuje, aby bylo znovu
obnoveno jednání v této záležitosti
s Ministerstvem financí a zástupci
obcí. Asociace je pro systémové řeše-
ní, spravedlivé pro všechny strany.
Zavedení jednoho poplatku, který by
se odevzdával za každého ubytované-
ho hosta bez rozdílu účelu pobytu, by
umožnilo, aby byl tento poplatek nižší
a v závěru by se vybralo více. Navíc by
byl snadno kontrolovatelný. V součas-
né době je zvýšení rekreačního a lá-
zeňského poplatku, tak jak bylo
navrženo, pouze dalším trestem pro
poctivé podnikatele. Ti nepoctiví jej
stejně neodvedou a není cesta, jak
výběr řádně kontrolovat.

Asociace hotelů a restaurací vnímá
otázku zvýšení transparentnosti výbě-
ru poplatků jako další krok k zavedení
rovných podmínek v podnikání a ochra-
nu poctivých podnikatelů. To je také
jedním ze stěžejních cílů této profesní
organizace do budoucna.
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ze světa

LITVA PŘEBRALA
PŘEDSEDNICTVÍ EU
1. července 2013 Litva přebrala putovní
předsednictví Rady Evropské unie na ob-
dobí následujících šesti měsíců. V pro-
gramu litevského předsednictví Rady EU
je důležité si povšimnout následujících
bodů, které budou mít dopad na sektor
pohostinství:

Direktiva o cestovních balíčcích
(Package Travel Directive) – předpoklá-
dá se zahájení jednání v Radě;

Cestovní ruch – možný začátek jed-
nání na úrovni Rady o evropské značce
kvality v cestovním ruchu (European
Tourism Quality Label);

Autorská práva – možný začátek jed-
nání s Evropským parlamentem ve věci
Direktivy o kolektivních právech a schvá-
lení podmínek pro licencování hudby
k online využití;

Vízová politika – předsednictví bude
věnovat zvláštní pozornost jednáním týka-
jícím se zjednodušení vízového režimu
a dohod o znovupřijetí (státních přísluš-
níků třetích zemí do jejich rodné země),
stejně tak jako liberalizaci vízových pro-
cedur vůči třetím zemím;

Ochrana údajů – předsednictví bu-
de pokračovat v intenzívních jednáních
usilujících o podstatný pokrok ve věci
navrhovaného Nařízení o všeobecné
ochraně dat (General Data Protection
Regulation).

TRENDY GENERACE Y
Za tzv. Generation Y, někdy označovanou též The Millenials, je označována ge-
nerace narozená v letech 1980 – 99. Obecně lze konstatovat, že je mimořádně
vyspělá v ovládání moderních komunikačních prostředků. V současnosti ještě ne-
dosáhla vrcholu svých příjmů, avšak na svých pracovištích již rozhoduje, kam
budou proudit miliardy dolarů, eur, apod. Jejich potenciál vyvrcholí v roce 2017.
Příslušníky této skupiny lze také označit jako Generation Now. Vyžadují okamži-
tou dostupnost a flexibilitu služeb. Kladou důraz na moderní technologie
a okamžitý přístup k informacím. Od poskytovatelů turistických služeb očekávají
na webu dostatek informací; v opačném případě se obracejí na Google či Trip-
Advisor. Vyžadují jednoduché a jednoznačné odpovědi na jednoduché otázky.
U služeb preferují rychlost a efektivitu. Proto často vyhledávají např. fast-casual
restaurace, kde obdrží kvalitní stravu a mohou kdykoliv odběhnout s mobilem od
jídla. Jsou jim sympatické check-in kiosky (Aloft, Yotels, atd.).
Pro Millenials jsou důležité informace v reálném čase. „Pokud nebudou ještě
dnes večer fotografie a zážitky z mé cesty / z hotelu vyvěšeny na síti, budou se
všichni ptát: Byl jsi tam vůbec?“ Tato generace přináší nový fenomén – Fear of
Missing Out (FOMO). Jakýsi strach z toho, že zážitek nebude zaevidován. Ge-
nerace Y vyrostla v prostoru neustálého bombardování reklamou. Proto je vůči ní
více imunní, než generace předchozí. Důležité jsou pro ně reviews. Často je vy-
užívají, zejména při plánování cest a dovolených.
Tato generace se prostě dobře orientuje on i off-line. Pro hotely přináší další
nový fenomén. Musejí se vypořádat s komentáři hostů na síti. 58 % příslušníků
Millenials preferuje cestování s přáteli. Hotely na tuto skutečnost samozřejmě
reagují; vznikají např. Social bary, XYR bary, apod. I kdyby se neměli zrovna s kým
bavit, nevadí. Pak provozují tzv. „isolated togetherness“. Prostě sedí sami se
svými laptopy a mobily, ale v public areas hotelů.
Nové vzorce chování jsou zřetelné i při služebních cestách. Dříve používali hosté
pracovní prostor hotelového pokoje – in-room desk, dnes preferují „third place“.
Vyvíjí se coffee-shop culture. 36 % hostů preferuje práci v lobby (oproti 19 % u mi-
nulé generace). Lobby se mění v „place of socialization and work“.
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profil

V listopadu 2012 proběhlo v Hradci Králové udělování
výročních cen Asociace hotelů a restaurací České
republiky. Cenu Restauratér roku 2012 v kategorii
„hotelové restaurace“ převzal ROBERT GERYK,
F&B Manager hotelu Holiday Inn Brno.

znamení šťastných zážitků prožitých
s partnerkou, nedávno narozenou
dcerou Milou a dospívajícím synem
Robertem. Co se týká zármutku v loň-
ském roce, tady spojím osobní i pro-
fesní stránku. V červenci 2012 nás
totiž bohužel navždy opustil náš býva-
lý pan ředitel Mojmír Putna, se kterým
jsem měl tu čest dlouhá léta pracovat.

Co pro vás znamenalo získání
titulu Restauratér roku 2012?
Samozřejmě je to pro mě obrovská
čest a ujištění, že děláme naši práci
dobře. Je zřejmé, že titul Restauratér
roku nenáleží jen mně, ale celému
personálu restaurace Prominent.
Bez jejich poctivé práce bychom titul
nezískali.

Máte již nějaké ocenění
podobného významu?
Toto je první, a proto je pro nás tak
významné. Talíř s vyznačeným
oceněním, který jsme přebírali
společně s diplomem, jsme uložili na
bezpečném místě, a zarámovaný
diplom pověsili před vchod do naší
restaurace Prominent.

Co vás v roce 2012, kdy jste
získal ocenění, nejvíce
potěšilo a zarmoutilo?
Profesně mě bezpochyby nejvíce po-
těšilo získání ceny Restauratér roku.
V osobním životě se celý rok nesl ve

Byl to právě on, kdo mi dal šanci a svě-
řil gastronomii našeho hotelu do mých
rukou. Mimochodem také on dal
před jedenácti lety podnět k tomu, aby
vznikla restaurace Prominent. To oce-
nění patří samozřejmě i jemu.

6 září 2013

RESTAURATÉREM ROKU 2012
JE ROBERT GERYK

Jaké máte zkušenosti ze
svých předchozích
profesních působení?
Pracoval jsem v několika hotelových
i samostatných provozech, kterými
byly postupně kavárna, restaurace,
pivnice, vinárna, noční bar, a to ve
funkcích od číšníka až po vedoucího
provozu.

Kdo je vaším vzorem v práci,
kterou děláte?
Jednoznačně můj tatínek, který mě
vlastně ke gastronomii přivedl a naučil
mě spoustu důležitých věcí. Vždy mi
byl dobrým profesním rádcem, díky
svým bohatým zkušenostem, získa-
ným dlouholetou prací v mezinárod-
ních hotelech.

Pamatujete si, ve kterém
hotelu jste poprvé přespal?
Jestli si dobře pamatuji, tak to bylo
v roce 1981 v Soči. Hotel se jmenoval
Magnolia. Takže jsem byl už v minulém

Robert Geryk, který je F&B Managerem Holiday Inn Brno, se narodil
v roce 1972. Abslovoval Střední ekonomickou školu v Brně se zaměřením
na zahraniční obchod. I když měl maturitu, učinil pro svoji další profesi
důležité rozhodnutí. Při zaměstnání absolvoval učební obor číšník/servírka
a tak získal i výuční list na Středním odborném učilišti Charbulova v Brně.
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století v hotelu v dějišti pozdějších zim-
ních olympijských her. Zajímalo by
mě, zda-li ten hotel ještě stojí a jak vy-
padá, když v Soči nyní vše před olym-
piádou tak vylepšují.

Jaký máte názor na televizní
pořad „Ano, šéfe“ a podobné
formáty tohoto typu?
Určitě je to zajímavý nápad a pohled
do zákulisí. Pro mnoho lidí je jistě vel-
ké překvapení, jak to může v někte-
rých restauracích fungovat, nebo spíše
nefungovat. Musím se přiznat, že ne
úplně ve všem s panem Pohlreichem
souhlasím, ale to je asi přirozené.

Které země jste v poslední
době navštívil a kde jste se
naposled setkal s něčím, co
mají v hotelnictví lepší, nebo
jen jiné než v Čechách?
Navštívil jsem asi deset zemí. Každá
země má svá vlastní a unikátní speci-
fika a lidé v nich věci dělají odlišně.
A právě to je na tom to zajímavé a krás-
né. Proto cestujeme a poznáváme cizí
kraje, cizí mentality a zvyky. Nemyslím
si, že z celkového pohledu děláme my
něco hůře než ostatní.

Co by mělo být pro hosta
hlavním kritériem při výběru
restaurace?
Těžko se jednoznačně určuje, co by
mělo být hlavním kritériem. Myslím, že
se priority a požadavky u různých lidí
velmi rozcházejí a nelze věc paušalizo-
vat. Já osobně při výběru restaurace
kladu především důraz na kvalitu jídla
a čistotu, potom na příjemný personál
a prostředí. Vše musí do sebe tak
nějak přirozeně zapadat a navzájem
se doplňovat.

Nejen v Praze a Brně je
skutečně hodně restaurací.
Nemělo by dojít k nějaké
regulaci?
Určitě se nepřikláním k jakékoliv re-
gulaci silou. Toho už jsme si užili
v minulosti dost. Sami hosté se musí
rozhodnout, kam chtějí chodit a kam
nikoliv a tím určit, kterému podniku
se bude dařit a který případně
zanikne. Potřeby a vkus hostů jsou
různé a každému se proto líbí něco
jiného.

Jaká je podle vás úroveň
českého středního
a vysokého školství?
Z celkového pohledu to nemohu
posoudit. Z vlastní zkušenosti ale po-
zoruji, že celkově klesá zájem o tento
obor. Například zájem o obor za-
měřený na cukrařinu je v posledních
několika letech téměř nulový. Bo-
hužel se také v poslední době velmi
často setkávám s tím, že studenti
střední školy oboru číšník/kuchař,
vykonávající u nás v hotelu praxi,
vůbec nechtějí ve studovaném oboru
v budoucnu pracovat. To je docela
alarmující.
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PŘIJEĎTE PODPOŘIT
LIBERECKÝ KRAJ
Povodně, horké počasí, nejvydatnější deště za posledních 11 let a silné bouřky. I tak
probíhalo letošní léto v Libereckém kraji. Čas ukáže, jestli se tato situace projeví i na
návštěvnosti kraje, která byla v prvním pololetí tohoto roku velmi vysoká (do Libereckého
kraje přijelo 337.048 turistů, což bylo o pět procent víc než ve stejném období loňského
roku, meziroční růst návštěvnosti patřil podle ČSÚ k nejvyšším v zemi).

P
řijeďte navštívit tento krásný
a rozmanitý kraj. Čekají vás
nejen přírodní krásy Podješ-
tědí a Jizerských hor, Česko-

lipska, Českého ráje nebo Krkonoš.
V letošním roce například slaví vysí-
lač a horský hotel Ještěd, jeden z nej-
významnějších technických unikátů,
který byl vyhlášenou stavbou 20. sto-
letí České republiky, kulaté 40. naro-

zeniny. A není jedinou technickou
památkou v Liberci, která se pyšní
kulatými narozeninami. Kabinová
lanovka vedoucí na vrchol Ještědu
oslaví v letošním roce 80 let svého
fungování. Obě tato výročí budou
provázena akcemi a výstavami, které
vyvrcholily oslavami 21. září 2013.

Hledáte-li při této nebo jiné příleži-
tosti kvalitní ubytování v Libereckém
kraji, nabízíme vám jednoduchou
pomoc. Asociace hotelů a restaurací
ČR již druhým rokem spolupracuje
na Regionální certifikaci ubyto-
vacích zařízení Libereckého kraje
a postupně ji harmonizuje s „Ofi-
ciální jednotnou klasifikací ubyto-
vacích zařízení ČR“. Je tak jedno-
dušší orientovat se mezi spoustou
ubytovacích zařízení a vybrat si
právě to, kde budete mít garanci vy-
bavenosti a služeb odpovídající de-
klarované úrovni hotelu či penzionu.

Značka regionální certifikace
Libereckého kraje respektuje lokální

požadavky na ubytovací kritéria
i kritéria Oficiální jednotné klasi-
fikace ubytovacích zařízení ČR, která
je součástí mezinárodní certifikace
Hotelstars Union. Všechna certifiko-
vaná zařízení v Libereckém kraji mají
na vstupních dveřích vyvěšenou
pečeť udělené kvality.

Podrobné informace a přehled všech
certifikovaných zařízení najdete na
stránkách www.liberecky-kraj.cz
a www.hotelstars.cz, které jsou
pravidelně aktualizovány.

Ve většině Regionálních informač-
ních center se můžete setkat s již
druhým vydáním „Katalogu klasifiko-
vaných ubytovacích zařízení ČR“ dle
mezinárodní certifikace Hotelstars.

V případě dotazů nás neváhejte
kontaktovat:
Za AHR ČR –
hajkova@ahrcr.cz, tel. 236 042 383.
Za Liberecký kraj –
anna.tajcmanova@kraj-lbc.cz

INZERCE

PERSPEKTIVY 2020

www.vsh.cz/konference  konference2013@vsh.cz

Vysoká škola hotelová v Praze 

Bc. Tomáš Blabla
PhDr. Nora Dolanská, MBA
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26. mezinárodní veletrh zařízení pro 
obchod, hotely a veřejné stravování

29. mezinárodní 
potravinářský veletrh

7. mezinárodní veletrh mlynářství, 
pekařství a cukrářství

25.–28. 2. 2014
Brno – Výstaviště

Základní nájemné výstavní plochy
2 800 Kč/m² (bez DPH)

Termínové slevy
- 25 % ze základního nájemného do 15. 9. 2013 
- 10 % ze základního nájemného do 15. 11. 2013

Kontakty a více informací na: www.salima.cz

28. mezinárodní veletrh obalů 
a obalových technologií

27. mezinárodní veletrh technologií 
pro tisk, signmaking a signage

Souběžně se koná:

POTRAVINÁŘSKÉ VELETRHY SALIMA

září 2013 9

SILNIČNÍ
PRAVIDLA
PRO ŘIDIČE
ZE ZAHRANIČÍ
Do České republiky míří ročně řada
turistů, kteří se zde pohybují také
vozidly. Řidiči s cizí státní příslušností
zaviní ročně na našem území několik
tisíc nehod.

P
ro lepší informovanost zahraničních řidičů
připravil BESIP ve spolupráci s Policií ČR
přehled pravidel provozu na našem území.
Jedná se o dva materiály v angličtině. První

je ve formě letáku, kde jsou kromě vlastního textu ně-
které situace názorně vyobrazeny. Druhým materiálem
je pak detailnější elektronická publikace umístěná na
webovém portálu BESIP.

Členové AHR ČR jsou jedni z prvních, kteří s turisty
ze zahraničí přicházejí do kontaktu. Proto si BESIP do-
voluje obrátit se na členskou základnu s tím, že oba
uvedené materiály jsou k dispozici.

Materiály najdete na www.ibesip.cz/en/road-
safety/road-safety-rules-in-the-czech-republic.
V případě zájmu o tiskové podklady prosím
kontaktujte vedoucího BESIP Romana Budského, (tel.
725 129 861 nebo e-mail (roman.budsky@mdcr.cz).
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hotel/penzion

Celosvětově přibývá lidí s celiakií, alergií na lepek. Česká republika není výjimkou.
Celiakové nejenže denně řeší problém s dostupností a cenou vhodných potravin, ale
kvůli svému zdravotnímu handicapu jsou navíc limitováni i při cestování.

P
odniků nabízejících bezlep-
kové stravování je u nás totiž
stále poskrovnu. Uvařit celia-
kovi přitom zvládnou i v úplně

obyčejné kuchyni, kde nemají speciál-
ní bezlepkové potraviny. V rozhovoru
pro zářijové vydání COT business to
alespoň tvrdí Veronika Šubrtová z Ma-
sarykovy univerzity, vítězka letošní
soutěže agentury CzechTourism o nej-
lepší bakalářskou práci.

Článek ukazuje, že situace se sice
lepší, nabídka tuzemského trhu však
stále pokulhává za zahraničím. „Když
přijdu v Česku do restaurace a popro-
sím o bezlepkové zpracování, ne vždy
se setkám s pochopením. Přitom v za-

hraničí stačí říct: ‚Mám bezlepkovou
dietu, není to problém?‘ A většinou to
problém není,“ říká Veronika Šubrto-
vá. Celiaci, kterých jsou u nás de-
sítky tisíc, přitom mohou být pro
restauratéry zajímavou cílovou sku-
pinou, už proto, že počítají s mírně
vyšší cenou produktů.

Je ale vůbec technicky a ekonomic-
ky reálné skloubit provoz běžné res-
taurace s bezlepkovou kuchyní? Na
tuto otázku Veronika Šubrtová říká:
„Určitě ano, chce to jen
trochu důvtipu a precizní
organizaci. Pokud bude-
me uvažovat o provozu se
speciálními potravinami,

jednoduše je budeme skladovat oddě-
leně a totéž platí i o zpracování. Kdyby
vám měli upéct bezlepkovou pizzu, ne-
potřebují speciální pec, stačí dát bez-
lepkovou pizzu do nějaké formy, aby
nepřišla do styku s plochou, kde zbyla
mouka po klasické pizze. V případě
polévek nebo vývarů stačí uvařit vývar
a nudle do polévky dát pak zvlášť
a máme další bezlepkový produkt.“

V článku v zářijovém vydání COT
business se také dozvíte, v kterých

evropských zemích je na-
bídka pro celiaky nejširší,
případně jaký přístup zvo-
lili k alergikům v soused-
ním Slovensku.

CELIAKIE – PROBLÉM NEBO
TRŽNÍ PŘÍLEŽITOST?
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CO VŠECHNO DOKÁŽE VÁŠ HOTELOVÝ SOFTWARE?

Je váš hotelový software zastaralý, nespolehlivý,
neposkytuje vám potřebné informace, nedá se propojit na
další subsystémy a ve výsledku vám práci spíš přidělává,
než aby ji ulehčoval? Dostanete ze svého softwaru nějaká
data, ale k tomu, abyste je mohli smysluplně použít, si je
stejně musíte složitě upravovat v jiných programech?

Možná že váš systém dokáže ubytovat a vyúčtovat hosta.
Ale dokáže také např. přenést hostovi na účet útratu
z restaurace, vytvořit kartu pro vstup do pokoje, snadno
vytvořit fakturu, přenést data do účetního software nebo
sledovat stav zboží na recepci?

Hotelový software HORES toto všechno zvládne. Patří mezi
nejpoužívanější hotelové systémy na našem trhu již více než
dvacet let. Za tu dobu prošel výrazným vývojem a byl
v každé své nové verzi zdokonalován a rozšiřován, takže
dokáže řešit problematiku ubytovacího úseku komplexně.
Zahrnuje mj. rezervaci, práci s hostem, pokladnu a banku
hostů. Pro hotelový management je k dispozici široký výběr
statistik včetně grafických výstupů.

Software lze doplnit mj. o moduly pro fakturaci, doplňkový
prodej zboží na recepci nebo rezervaci salonků. Velmi
užitečné je propojení HORESu s pokladním nebo zámkovým
systémem, platebním terminálem nebo elektronickou
čtečkou dokladů. Veškerá potřebná data lze přenést do
účetního softwaru. Obousměrné propojení lze realizovat
s různými rezervačními systémy, ať už se jedná o modul Web
booking, umístěný na vaše internetové stránky, nebo
například FastBooking. Se systémem HORES mohou
snadno pracovat všichni zaměstnanci hotelu od recepčních,
přes rezervační oddělení, pokojské, číšníky až
k managementu.

Velmi důležitou součástí HORESu je servis. Naši pracovníci
jsou připraveni rychle poradit s běžnými i méně obvyklými
dotazy, provést zaškolení personálu nebo vyřešit rozličné
problémy a to jak pomocí e-mailu, tak i po telefonu včetně
nonstop hotline. Samozřejmostí je prezentace zdarma po
celé republice a speciální programing.

Další informace včetně ukázek systému a demo verze naleznete
na našich nových stránkách www.horesplus.cz.
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Ve středu 4. září se konalo
ve švýcarském Zurichu
jednání Hotelstars Union.
Protože Česká republika,
jako zástupce jedné
z členských zemí Hotelstars
Union, bude od 1. ledna
příštího roku přebírat vedení
sekretariátu celé skupiny
Hotelstars, přípravy na
převzetí začaly už nyní. TE
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V
elmi důležitou součástí mee-
tingu bylo představení
a vyhodnocení výsledků
celoevropského průzkumu,

který probíhal na jaře tohoto roku
a o kterém jsme vás nejednou infor-
movali. Z průzkumu byla získána
zajímavá data o spokojenosti hote-
lových hostů. Kritéria byla rozdělena
na 3 skupiny, tzv. „musthave“ – krité-
ria, která v dané kategorii hotelu
host očekává, a která zařízení musí
splňovat za každou cenu. Dále jsou
to kritéria „shouldhave“, která jsou
pro zařízení doporučující a která
ovlivňují následnou spokojenost

hostů. Poslední skupinou jsou
„attractors“, kde v podstatě není
100 % nutné toto kritérium splňovat,
ale jsou to tzv. body nad rámec, kte-
ré mohou být determinačními prvky,
jež zásadně hosta ovlivňují při výběru
zařízení. S detailními výsledky prů-
zkumu vás po jejich zpracování
budeme informovat.

Se získanými informacemi se bude
dále pracovat při sestavování meto-
diky a katalogu kritérií na období roku
2015–2019. Celkové procento změn
v nové metodice ale bude maximálně
10 %, aby se zachovala kontinuita
a kvalita certifikace.

INZERCE

HOTELSTARS
UNION:
ZASEDÁNÍ
V ZURICHU
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12 září 2013

MALÁ OCHUTNÁVKA
LETOŠNÍ VÝROČNÍ
KONFERENCE AHR ČR V BRNĚ
Pro ty z vás, kdo jste se již rozhodli zúčastnit se naší Výroční konference v Brně a také
pro ty, kdo ještě váhají, zda přijedou, si dovolujeme přiložit malou ochutnávku programu
konference. Program vznikal jako každoročně diskusí s našimi kolegy z řad členů
Asociace hotelů a restaurací ČR a na základě vašich připomínek k loňské konferenci.
Doufáme, že obsahově naplní vaše očekávání.

N
a konferenci je pozváno ně-
kolik zahraničních předná-
šejících, celý program bude
simultánně tlumočen z an-

gličtiny do českého jazyka a naopak.
Konferenci zahájíme tradičně pohle-

dem na celkovou světovou ekonomiku
s dopadem na náš obor. Této přednáš-
ky se ujal Aleš Michl z Raiffeisen Bank
a zamyslí se nad pětiletým výhledem
ekonomických ukazatelů. Navazovat na
něj bude svým příspěvkem Vladimir
Preveden ze společnosti Roland Berger
Strategy Consultants v souvislosti se
strategickým rozvojem destinací.

Proč se turisté, zvláště v Čechách
vracejí na stejná místa? To bude za-
myšlení Jana Stráského, předsedy
Klubu českých turistů, který v minulos-
ti také působil v mnoha vrcholových
funkcích naší vlády.

Jak se naše gastronomie a hotel-
nictví může propagovat v zahraničí
a využíváme plně všech možností
zahraničních zastoupení? To je téma
našeho bývalého kolegy Vojty Kače-
rovského. Znáte jej jako častého hosta
našich konferencí v době, kdy byl
ještě ředitelem několika hotelových
společností v Praze. Dnes působí
v Los Angeles, jako ředitel zahraniční
pobočky agentury CzechTourism.

Nad budoucností našeho pohostin-
ství se zamyslí Sanjiv Suri, provozovatel
a majitel společnosti Zátiší Group. Ar-
chitekt Dan Mrkos se podívá na náš
obor z pohledu budoucích technologií
a designu svojí přednáškou nazvanou
Design a technologie budoucí gene-
race. Když jsme u výhledu do budouc-
nosti, za zmínku jistě stojí přednáška
Jiřího Lenka za společnosti Google. Již
mnoho názorů, školení, diskusí bylo

a stále je věnováno například sociálním
sítím. Nechceme tato témata opakovat,
a proto jsme požádali Jiřího Lenka, aby
přišel s vizí vlastní a vizí společnosti na
další vývoj virtuálního světa marketingu
a komunikace. Co bude následovat?
Na co bychom měli být připraveni?
Odpovědi na tyto otázky byste se měli
dozvědět na této přednášce.

Michaela Speckinga, ředitele
pražského hotelu Hilton a oblastního
ředitele společnosti asi také není třeba
představovat. Má bohaté zkušenosti
z oblasti řízení a jeho tématem jsou
nové manažerské přístupy. Jeho před-
náška bude jistě zajímavou inspirací
pro všechny účastníky konference.

Těšit se můžete také na přednášku
Elišky Haškové Coolidge na téma Eti-
keta a naše pohostinství. Tuto oblast
v poslední době často zanedbáváme,
ale může nám hodně pomoci zaujmout
našeho klienta a zvýšit také prestiž
našeho podniku. Paní Coolidge znáte
jistě z médií. Je to velice zajímavá osob-
nost, dáma, která žila léta ve Spojených
státech a ve své kariéře byla asistent-
kou celkem třech amerických preziden-
tů. Pokud hovoříme o společenském
chování, přímo se nabízí navázat před-

náškou na téma Odpovědné chování
respektive Odpovědný přístup k pod-
nikání. Tohoto tématu se ujal nestor
CSR za naši asociaci, Karel Doubek,
ředitel hotelu Adria Praha a předseda
naší sekce Odpovědného podnikání.
A od výše uvedených přednášek vede
přímá linka ke vzdělávání, trénování,
zkrátka osobnímu rozvoji. To bude té-
ma, které představí Michaela Vokou-
nová, která je, mimo jiné, lektorkou
Podnikatelské akademie AHR ČR.

Odpoledne druhého dne bude vě-
nováno diskusím ve třech sekcích na
téma Hotelnictví, Gastronomie a Odpo-
vědný přístup k podnikání.

Konference bude tradičně vrcholit
galavečerem s předáním výročních cen
AHR ČR. To byl přehled toho nejzají-
mavějšího z naší konference.
Více se dozvíte na webu ahrcr.cz.

Za celý tým asociace vás
srdečně zveme 21. – 22. listopadu
do Brna a nově zrekonstruovaného
hotelu International Best Western
Premier.
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INZERCE

VAŠE STAROSTI
o snídaňové nápoje
PŘENECHEJTE
NÁM!

T: 244 461 917, M: 774 838 746, E: info@nektarnatura.cz

www.nektarnatura.cz

PŘÍRODNÍ A ZDRAVÉ NÁPOJE
STÁLÁ KVALITA NÁPOJŮ
ZDARMA ZAPŮJČENÍ VÝČEPNÍHO ZAŘÍZENÍ
PRAVIDELNÁ KONTROLA SYSTÉMU
SPLNĚNÍ HYGIENICKÝCH NOREM – HACCP

KOMPLETNÍ NÁPOJOVÝ SERVIS

TE
XT

:E
VA

FR
IN

D
TO

VÁ
/

FO
TO

:A
R

C
H

IV
A

H
R

Č
R

8. ROADSHOW
AHR ČR

Zveme Vás na
„8. ROADSHOW AHR ČR“,

setkání majitelů
a provozovatelů hotelů,
penzionů, restaurací,

zástupců škol
i veřejné správy.

Akce se koná
v hotelu JANA ****,

Koliby 2, Přerov,
www.hotel-jana.cz
dne 2. 10. 2013

od 8:30 do 15:00 hodin.

Účast je ZDARMA.
PROGRAM A PŘIHLÁŠKU

naleznete na webové stránce
akce.ahrcr.cz nebo pošlete

e-mail na svecova@ahrcr.cz.

NOVÁ HISTORIE HOTELIER GOLF CUPU
ZAPOČALA VE VARECH
Po mnoha letech, kdy AHR ČR byla pouze partnerem golfových turnajů organizo-
vaných někým jiným, se rozhodla letos uspořádat pro své členy vlastní turnaj.
První ročník turnaje pod názvem Hotelier Golf Cup AHR ČR, který se uskutečnil
6. září v Golf Resortu Karlovy Vary, tak pravděpodobně zahájil novou tradici
prestižních hoteliérských turnajů.
90 hráčů, z řad hoteliérů a restauratérů hrálo ve třech HCP kategoriích
(0-18, 18,1-36, 37-54) o krásné trofeje z dílny Milana Mottla (Crystal Glasses),
věcné ceny (s nimiž pomohl pan Tomáš Ševčík, zastoupení společnosti Srixon),
ale především o putovní pohár JUDr. Vladimíra Štětiny. Ten si odnesl Pavel
Toman z hotelu Mc Limon v Šenově u Nového Jičína.
Role organizátora nečinila AHR ČR žádný problém. Ve svých řadách má dost
zkušených golfistů s manažerskými schopnostmi. Organizace se tedy ujal Jiří
Milský, předseda představenstva Imperial Group Karlovy Vary a spolu se sekre-
tariátem AHR připravili pro všechny účastníky nádherný golfový zážitek.
Poděkování patří také paní Andree Pfeffer-Ferklové a Grandhotelu Pupp za gas-
tronomický zážitek, Svazu vinařů a panu Tiboru Nyitrayovi za výborná vína, jak na
ochutnávku, tak v podobě cen a v neposlední řadě Golf Resortu Karlovy Vary za
hřiště ve skvělé kondici. Vše podtrhlo naprosto úžasné slunečné počasí.
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NAŠE KURZY MAJÍ SKVĚLÉ
REFERENCE!
Máme tady září, které je jako každý rok ve znamení vzdělávání. Důkazem toho je fakt,
že v měsíci září jsme otevřeli na území celé České republiky více než 50 kurzů
z oblasti hotelnictví i gastronomie. Velký nárůst množství kurzů je i důvodem, proč
jsme se rozhodli přibrat do našeho týmu nové lektory, kteří mají stejně vynikající
zkušenosti z praxe, jako ti stávající. Chcete vědět, které lektory máme nově v nabídce?
Prozkoumejte na www.vzdelavani.czechtourism.cz naše kurzy.

14 září 2013

P
rotože dostáváme stále více a více
pozitivních reakcí, rozhodli jsme se
část z nich zveřejnit. V tomto čísle
tedy naleznete ohlasy dam z oblasti

HR působících ve velkých řetězcích a součas-
ně také názory lektorů, proč navštívit kurzy
pod jejich vedením.

Hotel Park Inn by Radisson Ostrava se aktivně zapojuje již od jara
2013 do projektu „Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků
v cestovním ruchu“.
Vedení hotelu, stejně tak jako zaměstnanci uvítali odborné i obecné tréninky,
které jsou přizpůsobené hotelovému a restauračnímu provozu. Od jara
absolvovalo tyto tréninky více než 30 zaměstnanců a vždy byli s úrovni
tréninků velmi spokojeni, oceňují především okamžité použití v praxi, přede-
vším při kontaktu s hosty hotelu a hotelové restaurace.
Otázka, kterou si často kladou majitelé restaurací a hotelů, zda má význam
školit zaměstnance a investovat do jejich dalšího vzdělávání v případě těchto
tréninků je irelevantní, vždyť absolvent například tréninku Profesionální ob-
sluha hostů pro číšníky a servírky ihned začíná uplatňovat v praxi vše, co se
naučil a co si natrénoval. Jeho chování a jednání má okamžitý vliv na spoko-
jenost hostů, kteří se nejen začínají do restaurace vracet, ale také v ni rádi
utratí více peněz.
Všichni trenéři a školitelé, kteří školili naše zaměstnance jsou opravdu
profesionálové s dlouholetou praxí a své zkušenosti a poznatky předávají
velmi otevřeně všem účastníkům školení. Například paní Ing. Radka
Telyčková, nebo pan Martin Zbránek velmi atraktivním způsobem za-
pojili všechny zaměstnance do procesu školení a všichni účastnici si po
školení těchto lektorů vytvořili akční plány, které nyní realizují.
V oblasti Revenue Managementu i v opačné oblasti Koučingu je to opět
příklad okamžitého zlepšení v oblasti Revenue hotelu, tak také při
koučování kolegů a podřízených. Jsme velmi rádi, že tento projekt
vznikl, a i díky AHR má vynikající úroveň.

Mgr. Daniela Tatarková,
Human Resources Manager, Hotel Trainer

Jedna z našich interních firemních hodnot je
postavena na chuti vzdělávat se, proto tento
projekt vnímáme jako další možnost jak našim
lidem umožnit rozvoj sebe sama, posilovat svoje
kompetence a potažmo zvyšovat svou hodnotu
na trhu práce.
Díky rozdělení dle příslušných NACE je vždy
dané téma vyprofilováno pro konkrétní cílovou
skupinu. Naši lidé, kteřé se projektu již účastní,
pak kvitují možnost sdílet zkušenosti se svými
kolegy na obdobných pozicích, možnost diskuto-
vat své problémy s odboníkem v roli lektora
a moderátora a podívat se do jiných hotelů či
obdobných zařízení.

Žaneta Kynclová,
GM Assistant/HR Coordinator,

Aquapalace Hotel ****S Prague

Ráda bych touto cestou ocenila kvalitu vzdělá-
vacích kursů pořádaných AHR. Úroveň jed-
notlivých kursů je vždy profesionální a přínosná,
a to v souvislosti s jejich obsahem, formou, har-
monogramem, organizací a v neposlední řadě
rovněž výbornou úrovní přednášejících.
Dovolím si tvrdit, že úspěch naší společnosti
je spojen se vzděláváním našich zaměstnanců.
Nemalý podíl na našem úspěchu má i spolu-
práce s AHR a možností účasti našich zaměst-
nanců na jimi pořádaných odborných kursech.

Šárka Fričová, MBA, ředitelka
lidských zdrojů OREA HOTELS s. r. o.,

generální ředitelství

Účastníci semináře Housekeeping se seznámí s nejnovějšími trendy
v této oblasti a možnostmi dosažení vysoké kvality a snížení nákladů.
Seminář je určen nejen pro řadové pracovníky střediska housekeeping,
ale zejména pro vedoucí pracovníky tohoto úseku a ředitele ubytovacích
zařízení. Zcela zásadním prvkem semináře je vysvětlení samotné pod-
staty záběru střediska housekeeping, neboť se zdaleka nejedná jen
o pouhý úklid, ale jde o celkovou péči o dům, jedná se o strategické plá-
nování, řízení nákladů, kontrolu, efektivní využití pracovní síly a mo-
tivaci zaměstnanců. Důraz je kladen na zcela zásadní vliv střediska
housekeeping na celkový rozpočet ubytovacího zařízení. Na konkrétních
příkladech z praxe je vysvětleno, jak housekeeping, jakožto typické nák-

A CO ŘÍKAJÍ O SVÝCH SEMINÁŘÍCH NAŠI LEKTOŘI?
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ladové středisko, může významným způsobem přispět
k lepšímu hospodaření celého ubytovacího zařízení.
Správně nastavený systém může ušetřit desítky
i stovky tisíc korun ročně, v některých případech,
u větších ubytovacích zařízení, i miliony. Během
celého semináře jsou pojmenovány základní pravidla
systematického profesionálního přístupu a konkrétní
příklady z praxe, druhá část je věnována samotnému
nastavení optimálního provozu. Účastníkům je
vysvětlena důležitost maximální hygienické bezpečnosti
v ubytovacím zařízení a dlouhodobé udržení kvality.
Podstatou semináře je naučit účastníky vnímat
středisko housekeeping nejen z pohledu realizace úkli-
dových činností a zajištění maximální hygienické
bezpečnosti a požadované kvality, ale právě i z pohledu
strategického řízení nákladů, plánování, komunikace,
tréninku a motivace zaměstnanců.

Jaroslava Vyskočilová

V rámci semináře Manažerské schopnosti
a dovednosti si s jeho účastníky vysvětlíme, zda
chceme řídit nebo spravovat? Jaké jsou způsoby řídící
práce, jak řídit prodej, jak udělat kontrolní činnost
neformální a prospěšnou. Důležitým faktorem
úspěšné řídící práce je otázka, jak budovat svůj pra-
covní tým, jak vést porady a jaké jsou druhy porad.
Pokud chci úspěšně řídit pracovní kolektiv, je dobré
vědět, jak jeho členy motivovat a trénovat. Často
opomíjenou stránkou manažerské vyspělosti je odpoví-
dající vztah k nadřízeným a majitelům. Povíme si
něco o tom, jak využívat SWOT analýzu, Brain-
storming a další metody zvyšující efektivitu řídící
práce. Jsem presvědčen, že po absolvování semináře,
budou jeho účastníci snadno využívat poznatky ve své
každodenní praxi.

Pavel Hlinka

Účastníci semináře Recepce se seznámí s dlouhodobými, ale i sou-
časnými trendy poskytování služeb recepcí ubytovacích zařízení. Se-
minář je pojat ryze prakticky s celou řadou názorných příkladů
z dennodenního života recepcí. Důraz je kladen na hlavní zásady,
dojmové faktory a maximalizaci spokojenosti ubytovaných hostů.
Pojmenována jsou i nejčastější pochybení pracovníků recepce při
jednání s hosty. Rovněž je vyzdviženo obecné nedocenění možností
tzv. upsellingu, tzn. prodeje nad rámec původní objednávky hostů,
čímž se většina ubytovacích zařízení i v dnešní době připravuje
o nemalé tržby. Seminář je určen jak řadovým pracovníkům recepcí
ubytovacích zařízení, tak i vedoucím recepcí a ubytovacích úseků.
Na semináři Vyřizování reklamací a stížností pro oblast
cestovního ruchu se účastníci seznámí jak s obecnou metodikou
správného řešení reklamací, stížností a připomínek zákazníků,
tak i s celou řadou vybraných konkrétních situací z dennodenní
praxe ubytovacích, stravovacích a dalších zařízení v cestovním
ruchu, bez ohledu na jejich kategorii a třídu. Zdůrazněny jsou
hlavní zásady správného postupu řešení reklamací a stížností,
účastníci jsou upozorněni na nejčastější pochybení, probrána je
i problematika vhodnosti možných kompenzací. Na příkladu
několika desítek konkrétních praktických situací jsou demonstro-
vány správné přístupy a postupy. Seminář je určen všem pracov-
níkům, kteří přicházejí do přímého kontaktu s hosty ubytovacích
zařízení, od řadových zaměstnanců až po členy vedení, ředitele
nevyjímaje.
V rámci semináře Optimalizace provozních nákladů ubyto-
vacího zařízení se účastníci seznámí se současnými trendy
v oblasti zefektivnění provozu ubytovacích zařízení. Podstata je
založena na maximálním zefektivnění provozu a hospodářského
výsledku ubytovacího zařízení pro dosažení co nejvyššího
provozního zisku. To vše samozřejmě při zachování standardu
a dlouhodobé úrovně kvality služeb pro hosty, často dokonce
i vylepšení těchto služeb. Seminář poskytuje návod, jak se dají
dílčími kroky uspořit a získat od desítek tisíc až po miliony
korun ročně. Seminář je pojat ryze prakticky a je určen pro ve-
doucí pracovníky, ředitele a majitele ubytovacích zařízení.

Jaroslav Vaculka
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VZDĚLÁVÁNÍ V CESTOVNÍM
RUCHU I PRO VÁS
Pro zájemce o vzdělávání v oboru cestovního ruchu připravila agentura CzechTourism
mnoho zajímavých kurzů v rámci projektu „Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí
pracovníků v cestovním ruchu“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP
LZZ a státního rozpočtu ČR.

O
d konce února, kdy byla
zahájena registrace jed-
notlivých podnikatelských
subjektů, evidujeme celkem

611 úspěšných registrací. Do konce

července se uskutečnilo celkem 86
kurzů, jichž se úspěšně zúčastnilo
1242 zaměstnanců z cílové skupiny
pracovníků v cestovním ruchu.
Velice nás těší zjištění, že v rámci

získávané zpětné vazby od účastníků
je nejlépe hodnocenou oblastí
kvalita lektorů. Tu totiž vnímáme jako
základní nástroj pro dosažení
úspěšné realizace projektu. �
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Pevnost každého řetězu je vždy dána jeho nejslabším článkem. O těch silných všichni
víme, víme i o těch slabých, ale aby náš řetěz byl čím dál pevnější, měli bychom se
těmi slabými daleko více zaobírat.

A
nyní popíši další pří-
běh o tom, že Mi-
nisterstvo školství do-
pouští, aby se z ně-

kterých našich odborných škol
staly podniky, v nichž nejde
o kvalitu výrobku, v tomto pří-
padě žáky, ale jen o prostý
business. Abych předešel zbytečným
diskusím, uvedu poučný doklad. Můj
dlouholetý kolega ve funkci generál-
ního ředitele dal na moje doporučení
a v době své dovolené se ubytoval
v hotelu, který jsem mu doporučil. Byl
nadšený ochotou personálu, kvalitou
jídla i bydlení, prostě vše klapalo až
do chvíle, kdy v hale objevil dvě

mladé, na první pohled
znuděné pracovnice, které se
do procesu vůbec nezapojo-
valy a jen tak otráveně zevlo-
valy. A protože každý hoteliér
je zvídavý, šel vypátrat, proč
tomu tak je. Na začátku byl
velmi překvapený, jak plynu-

lou češtinou se obě vyjadřovaly, méně
však tím, když mu hned začaly poví-
dat, jaká je to tady nuda, že ony si
myslely, že se budou opalovat a místo
toho jsou nucené trávit den bez moře
a slunce, a takto že si to ony nepřed-
stavovaly. Sice jej to zaskočilo, ale do-
volil se jich zeptat, jak se sem dostaly.
Bylo mu vysvětleno, že to jsou student-

ky odborné školy, která se v nedávné
době sloučila s taneční školou na
pražském předměstí. A máme to.
Možná, že by bylo lepší, kdyby tanco-
valy, protože tam by je alespoň hudba
nutila k tomu, aby se hýbaly. Ostuda,
kterou si naše republika získá v mo-
mentě, kdy do zahraničí pošle své stu-
denty a ti se domnívají, že jedou na
rekreaci a ne za zkušenostmi, to sotva
pochopí i v Turecku. Mám navíc
dojem, že děláme vše pro to, aby se
místo turecké hospodářství, začalo
používat synonymum české hospo-
dářství, což bude více vypovídající
a odpovídající skutečnosti.
A proto je mi smutno.

PROSTÝ BUSINESS

VYJÁDŘENÍ ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU:
Jindřich Marek, Janák bros.
spol. s r. o.
Měsíc po kurzu Maximalizace zisku,
který Vaše agentura v Plzni pořádala,
jsem zjišťoval zpětnou vazbu od účast-
níků z našich restaurací. Všichni účast na
kurzu hodnotili jako přínosnou a pěli
chválu na lektora Lukáše Limprechta.
V jedné z restaurací zavedli na základě
školení nový způsob kontroly kuchařů
a v další připravují nový způsob hodno-
cení. Pro mne je to výborný výsledek.

Ing. Ivo Skalický, Hotel Slovan a. s.
Na základě diskuze s mými kolegyněmi
jsme velmi ocenili seminář Rezervace
pana Halíře, který obsáhl rozsáhlou část
problematiky práce hotelové recepce
a získávání zákazníků.
Velmi dobré byly také semináře Recepce,
Reklamace a Optimalizace nákladů uby-
tovacích zařízení pod vedením pana Va-
culky. Bylo zřejmé, že přednáší zkušený
praktik, který o své práci přemýšlí a snaží

se své zkušenosti předat. Recepce, rauty
a bankety pana Jiskry byly určitým
shrnutím jeho zkušeností, které je
přínosné pro méně zkušené pracovníky
v našem oboru. Revenue management
paní Telyčkové je velmi užitečným pohle-
dem a vstupem do této složité prob-
lematiky, kterou přednášející výborně
ovládá a snaží se své rozsáhlé zkušenosti

předat, což není, vzhledem ke složitosti
revenue managementu, zrovna snadné.
Naše zkušená hotelová hospodyně vysoce
hodnotila velmi profesionální a současně
i lidský přístup paní Bc. Jaroslavy
Vyskočilové na semináři Housekeeping.
Tento seminář hodnotíme jako výborné
shrnutí jejích rozsáhlých zkušeností, kde
i zkušená pracovnice v našem oboru
získala nové poznatky a mohla si zreka-
pitulovat svoje znalosti. Seminář House-
keeping věnoval pozornost tomu, co je pro
hotel velmi důležité, ale opomíjené, a to
i z hlediska dalšího vzdělávání.

Na podzim pro Vás připravujeme
mnoho nových termínů. Aktuální in-
formace naleznete vždy na webových
stránkách projektu www.vzdela-
vani.czechtourism.cz. Registraci
a přihlašování provedete jednoduše
online přes tyto webové stránky.

Těšíme se na Vás na některém
z našich kurzů.

realizační tým projektu OP LZZ

KOMERČNÍ PREZENTACE
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M
ístními poplatky
podle zákona
č. 565/1990 Sb.,
o místních poplat-

cích, které typicky připadají
v úvahu u provozu hotelů a pen-
zionů, jsou poplatek za rekreač-
ní nebo lázeňský pobyt a po-
platek z ubytovací kapacity. Společný jim
je jejich účel, a sice přivedení finančních
prostředků do místních rozpočtů v souvis-
losti se službami poskytovanými v ces-
tovním ruchu. Z hlediska mechanismu
jejich výběru jim je rovněž společné to, že
jejich plátcem, tj. tím, kdo je přímo odvádí
obci, je ubytovatel. Zásadní rozdíl však
spočívá v osobě poplatníka, tedy toho,
kdo reálně nese povinnost uhradit
poplatek, když u poplatku za lázeňský
nebo rekreační pobyt je jím osoba ubyto-
vaná, tedy host, kdežto u poplatku z uby-
tovací kapacity je jím ubytovatel, tedy
poskytovatel přechodného ubytování.

UBYTOVÁNÍ A MÍSTNÍ POPLATKY

Připomeňme, že navrhovaná
novelizace, která měla přinést
zvýšení poplatku z ubytovací
kapacity až na dvojnásobek,
byla zamítnuta Senátem ČR.

Otázkou, která vyvstává v sou-
vislosti s prezentací nabídek
k ubytování ze strany ubyto-

vatelů, je způsob, jakým jsou informo-
váni potenciální ubytovaní o struktuře
jejich platby za ubytovací služby včetně
místních poplatků. Český právní řád
výslovně neupravuje, jakým způsobem
má být prezentována výsledná cena
služby, nicméně podle předpisů
o ochraně spotřebitele „musí prodávající
spotřebitele řádně informovat o charak-
teru poskytovaných služeb a o cenách.“
Z toho lze dovodit, že ubytovatel je povi-
nen informovat ubytovaného o samotné
ceně za ubytování, případně výši DPH
a o tom, že ubytovaný je případným po-
platníkem též rekreačního nebo lázeň-

ského poplatku s uvedením jeho výše,
eventuálně odkazem na příslušnou
obecně závaznou vyhlášku. Ubytovatel
naopak není oprávněn inkasovat od
ubytovaných poplatek z ubytovací ka-
pacity, tudíž postrádá smysl informovat
ubytované o tom, že takový poplatek je
zahrnut v ceně ubytování. Takový postup
by byl ve svém důsledku protiprávní,
pokud by ubytovatel přenášel svoji zákon-
nou povinnost na ubytovaného. Poplatek
z ubytovací kapacity je svojí povahou
nákladem ubytovatele – podobně jako
některé jeho další výdaje např. na mzdy,
na nájemné… Daňovým konsekvencím
poplatku z ubytovací kapacity je věno-
ván následující článek níže.

V souvislosti s řešením problematiky zobrazování cen za ubytování na jednom
z mezinárodních internetových portálů, které zprostředkovávají turistům z celého světa
objednávky ubytovacích služeb, (mimo jiné pro hotely a penziony v České republice),
je vhodné shrnout platnou právní úpravu, týkající se místních poplatků s ohledem na
jejich prezentaci hostům a následný výběr.

Z
hlediska daně z příjmů
lze na způsob uplat-
nění poplatků v nákla-
dech nahlížet dvěma

způsoby. První možností je po-
stupovat tak, že oba poplatky
jsou nákladem ubytovacího za-
řízení, proti nim jde tržba z uby-
tování. Druhý možný náhled (častější
s ohledem na dopady do DPH) je tako-
vý, že nákladem je pouze poplatek
z ubytovací kapacity. Rekreační popla-
tek je promítnut do účetnictví jako prů-
běžná položka, neboť poplatníkem je

DAŇOVÉ SOUVISLOSTI POPLATKŮ
SPOJENÝCH S UBYTOVÁNÍM

host a ubytovací zařízení ho
pouze vybírá a posílá místnímu
úřadu (v podvojném účetnictví
se zaúčtuje na rozvahové účty).
Z hlediska daně z přidané
hodnoty je postup obdobný.
Vzhledem k tomu, že se v pra-
xi setkávám s chybným postu-

pem ubytovatelů při uplatňování DPH,
vysvětlím problém detailněji. Obecnou
povinností plátce DPH je z celé ceny
ubytování přiznat DPH. To je základní
myšlenka. Jinými slovy přiznat DPH z pe-
něz, které přijme hotel. Lze však z těch-

to přijatých peněz ve zcela výjimečných
a zákonem velice úzce vymezených
případech vyjmout určitou částku (da-
ňová správa to jistě bude prověřovat
a očekávat kvalifikované zdůvodnění).
A touto částkou mohou být rekreační
poplatky, které je povinen hradit host
jako poplatník a které od něj vybere ho-
tel a odevzdá místnímu úřadu. Nic víc
z ceny ubytování nemůže vyjmout. Celá
řada hotelů však z ceny ubytování ani
rekreační poplatek nevyjímá a DPH ode-
vzdá z celé přijaté platby za ubytování.
Je to totiž administrativně jednodušší.

Ve svém příspěvku navazuji na právní rozbor místních poplatků spojených s ubytováním
(jedná se o rekreační poplatek, kdy poplatníkem je host, a dále poplatek z ubytovací
kapacity, kdy poplatníkem je ubytovací zařízení).
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CZECH SPECIALS ACADEMY
2013 OVLÁDL ČESKÝ KAPR
V Hotelové škole v Teplicích proběhlo finále letošního
ročníku soutěže odborných učitelů a žáků Czech Specials
Academy 2013. Letošní téma bylo Český kapr v české
kuchyni. Dvoučlenná družstva, ve složení učitel a žák,
měla za úkol připravit v otevřeném kuchařském studiu rybí
polévku a hlavní chod z kapra. Již v místních a regionál-
ních kolech kreativita a nápaditost jednotlivých soutěžících
neznala hranic. Poděkování patří sponzorům společnosti
Makro Cash & Carry a.s., Bidvest a.s. za zajištění potřeb-
ných surovin a společnosti Elkus s.r.o. za výstavbu
kuchařského studia a zapůjčení technologii. Hosté, mezi
nimiž byla mimo jiné paní Jana Vaňhová, zástupce hejt-
mana Ústeckého kraje pro školství, měli příležitost ochut-
nat pokrmy, připravované soutěžícími. O vítězi rozhodla
odborná porota. V letošním ročníku se představili učitelé
z Odborné školy řemesel a služeb v Děčíně, Hotelové
školy v Teplicích, Střední školy pedagogické, hotelnictví
a služeb v Litoměřicích a Střední odborné školy Svazu
českých a moravských spotřebních družstev v Žatci.
Poděkování si samozřejmě zaslouží nejen soutěžící, ale
i ředitelé těchto škol. Vytvořili odpovídající podmínky pro
přípravu soutěžících i uspořádání jednotlivých kol až po
finále. A kdo vyhrál? Především žáci, protože je učí takoví
odborní učitelé, kteří jsou ochotni své znalosti a doved-
nosti předávat a zároveň se s nimi na veřejnosti pochlubit.

NAVŠTIVTE MUZEUM GASTRONOMIE
Muzeum Gastronomie je oslavou gastronomického umění, první svého druhu ve světě.
Je přijímáno s nadšením, jak profesionály, tak laiky z celého světa. Výjimečnost Muzea
gastronomie spočívá v jeho celkové koncepci. Na rozdíl od většiny muzeí, která prezen-
tují sbírky předmětů, obrazy či objekty z určitého období, případně užitkové předměty.
Expozice MG přináší ucelený pohled na gastronomii jako součást kulturního dědictví
lidstva. 3D rekonstrukce, dobová vyobrazení a artefakty tvoří celek, který mapuje vývoj
způsobu přípravy pokrmů od prvního ohniště až po současnost, seznamuje s historií
výroby nejstarších alkoholických nápojů. Návštěvník odhalí tajemství všech gastrono-
mických umění, vedle kuchařského a cukrářského i historii stolování a příborů. A tak si
nejen profesionálové, ale i laici uvědomují, že gastronomické profese mají svou historii
a vážnost. A nejde jen o kuchaře, bez číšníků a dalších profesí by gastronomie nebyla
tím, čím byla a je. Jsme přesvědčeni, že zvýšení prestiže všech gastronomických oborů
se odrazí nejen v zájmu kvalitních adeptů o práci, ale i přílivem návštěvníků restaurací.
Přejme si tedy více motivovaného personálu hrdého na svůj podnik a vzdělaných hostů
vyhledávajících a oceňujících kvalitu. Otevřít oči oběma stranám je hlavní náplní Muzea
gastronomie Praha. Tímto vás srdečně do muzea zveme!

PRAGUE CHAPTER A PRAŽSKÁ
SEKCE ZASEDALY NA STŘEŠE
13. srpna se za krásného letního počasí a v hojné účasti sešli
členové obou pražských sekcí AHR ČR, tentokrát na celkem
neobvyklém místě – na střeše. Ale nebyla to obyčejná střecha,
byla to střecha hotelu Hilton Prague. Ve Sky baru Cloud 9 byla
účastníkům představena nová kampaň Pražské informační
služby, kterou přednesla ředitelka PIS paní Nora Dolanská, dále
byly předány nejnovější informace o jednání se společností
Booking.com a z jednání s Českým Rozhlasem ohledně
poplatků. Občerstvení pro účastníky připravil hotel a společnost
Makro. Bylo to úspěšné první (a určitě ne poslední) setkání, kde
se sešly obě pražské sekce dohromady. Více fotografií najdete
na www.ahrcr.cz nebo na našem Facebooku.
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INZERCE

KARLOVSKÝ GASTROFESTIVAL 2013 UŽ V ŘÍJNU
Programovým „majstrštykem“ letošního 5. ročníku Karlovského gastrofestivalu, který
se koná 4. – 6. října, bude vystoupení Oldřicha Sahajdáka, jednoho z loňských drži-
telů michelinské hvězdy, z pražské Restaurace La Degustation Boheme Bourgeoise.
To však nebude jedinou atrakcí, kterou pořadatelé návštěvníkům nabídnou. Vedle roz-
šířené nabídky ochutnávek valašských specialit a krajových produktů, přibyde jako na-
prostá novinka frgálová manufaktura. V ní si budou moci sami návštěvníci vyzkoušet
výrobu frgálů. V programu již tradičně nebudou chybět – kuchařská show, řemeslný park,
soutěž o nejlepší valašský frgál a celá řada doprovodných akcí s hudebními vystoupe-
ními a programy pro děti. Pro případ nepřízně počasí jsou zajištěny prostorné stany.
Člen AHR ČR Tomáš Blabla, ředitel Resortu Va-
lachy Velké Karlovice, který je hlavním pořadate-
lem této oblíbené akce, je přesvědčen, že loňská
účast 10 tisíc návštěvníků bude letos překročena.
Jeho tým dělá maximum pro spokojenost hostů.
Vítáni budete i vy, čtenáři našeho zpravodaje
AHR FORUM. Za jeho redakci přejeme pořa-
datelům gastrofestivalu pohodové počasí a co
nejvíce spokojených návštěvníků.

z regionů
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NOVÝ JUBILEJNÍ
PRAMEN
V LUHAČOVICÍCH
Po padesáti letech byl v Luhačovi-
cích zpřístupněn další léčivý pramen
Lázní Luhačovice, a.s. Slavnostně
byl otevřen 8. září. Události se účast-
nila široká veřejnost i řada vzácných
hostů. Luhačovice tak rozšiřují po
Vincentce, Ottovce, Aloisce, prame-
nu Dr. Šťastného a Viole své portfo-
lio. Této akce bylo využito i pro další
prohlubování vztahů mezi Čechy
a Slováky, na jejichž základě stojí
letitá tradice města Luhačovice.

E: info@gastroahotel.cz, janova@gastroahotel.cz, T: +420 776 566 033, 732 607 322

Více na www.gastroahotel.cz

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.

100 mil. návštěvníků internetu sledují videa každý den
90 % zákazníků, kteří nakupují produkty nebo služby se rozhodují

na základě videa
video udrží návštěvníka na webových stránkách déle, a to cca o 2 minuty
webovou stránku se zajímavým videem si návštěvníci webu 3x více zapamatují
Forbes Insight uvádí, že 59 % lidí se raději dívá na firemní videa, než aby

četli text se stejným obsahem, 65 % z nich po zhlédnutí videa přechází na
firemní stránku, 50 % jich hledá více informací a 45 % zmiňuje,
že kontaktovali společnost s cílem uskutečnit nákup.
To vše jen díky videu!

CO NAPOVÍDAJÍ STATISTIKY?

SLEVA PRO ČLENY AHR ČR 20 % NA VÝROBU VIDEA
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KDE NEJLÉPE
NAKOUPIT
VÍNO A JAK
SESTAVIT
SKLEP?

J
ednoduše bychom mohli odpo-
vědět takto: Nakupujte vždy
u výrobce, kterého dobře znáte,
věříte kvalitě jeho produktu, a na-

víc mají jeho vína optimální poměr me-
zi cenou a kvalitou a hosté je chtějí
pít. Bohužel se za takto zjednoduše-
nou odpovědí skrývá mnoho set hodin
strávených v knihách, časopisech
a hlavně ochutnáváním vín a pozná-
váním vinařů. Ještě ke všemu je vše
umocněno o potřebu neustálého do-
plňování informací, protože i svět vína
se vyvíjí a ti, kteří ještě před několika
lety stáli na stupních vítězů, dnes ne-
musí být nejen „in“, ale dokonce mo-
hou mít vína kvalitativně silně „out“.

JAK ZAČÍT?
Chcete-li sestavit vlastní sklep, musí-
te nejprve odhadnout celkovou spo-
třebu vína. Poté si tento počet srovnáte
se skladovacími možnostmi vaší pro-

vozovny. Snad ani není třeba zdůraz-
ňovat, že víno by mělo být vždy skla-
dováno v ležaté poloze, v chladu
a temnu. Pokud vám vyšlo, že požado-
vané množství vín jste schopni kvalit-
ně a přehledně skladovat, můžete se
konečně pustit do tvorby vinného líst-
ku. Pokud ne, je třeba najít mezisklad
u dodavatele. Při tvorbě vinného listu
musí nutně spolupracovat šéfkuchař
se sommelierem (v menším podniku
pak s provozním). Začátek je poměrně
jednoduchý, vyberete několik univerzál-
ních vín na rozlévání, pokračování je
již složité. Ke každému pokrmu by
měla být k dispozici alespoň tři vína,
která budou respektovat chuť a vyzně-
ní pokrmu, ale také chuťové představy
jednotlivého hosta. Neříkám, že by ta-
to vína měla být ke každému pokrmu
jiná, na druhou stranu se třemi až
šesti druhy vín se dnes v jen trochu
solidní restauraci přežít nedá.

ROZMANITOST NABÍDKY
Výběr vín z pohledu aromatických a ne-
aromatických, suchých či sladších,
nebo dokonce dle jednotlivých odrůd
se bude vždy řídit zaměřením restau-
race a pochopitelně i velikostí sklado-
vých prostor. Je jasné, že malý bar
zaměřený na rychlé snacky vystačí
s nabídkou zhruba 15 druhů vín, po-
kud je správně a rozumně poskláda-
ná. Na druhou stranu větší restaurace

zaměřená na kvalitní gastronomii by
dnes neměla mít ve vinné kartě méně
než 100 položek. Omezit tuto nabídku
můžete tak, že stanovíte jednoho nebo
několik dvorních vinařů a budete
nabízet výhradně jejich vína, ideálně
v lokální exkluzivitě. Vždy by se tu
mělo objevit víno prvoplánové, které-
mu budou rozumět všichni konzumen-
ti, ale i víno komplikované, kterým
potěšíte znalce. Cenová politika vinařů
i dovozců je různá a cenou vína se
skutečně řídit nelze. Na trhu jsou moc
pěkná vína od 120 do 150 Kč i zcela
nepitelné dreky za 500 Kč. Trochu
mohou pomoci různé srovnávací testy
v médiích či v úvodu zmiňované
soutěže. Vždycky je však třeba jít více
do hloubky – není test v časopisu či
na webu jen marketingovou hrou
několika inzerentů? Byla soutěž vín
hodnocena skutečnými odborníky?
Jsou totiž soutěže a soutěže. Jedny se
snaží o co nejlepší složení komise i ma-
ximum vzorků a následnou medializaci
vín i vinařů, jinde jde pouze o to, jak se
navzájem pochválit.

Závěrem snad jednoduché shrnutí –
větší dobré restaurace mají své som-
meliery, kteří by toto všechno měli
brát v úvahu, a ty menší by neměly
situaci podceňovat. Je lépe investovat
pár tisíc do skutečně nezávislého po-
radce, než si zaskládat sklep předra-
ženým a nepitelným vínem. TE
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Je vysoká cena skutečně důkaz
o kvalitě vína a zvyšuje nalepená
medaile ze soutěže cenu vína
i zájem o ně? To jsou otázky, které
trápí každého milovníka vína,
sommeliera či majitele restaurace.

20 září 2013

gastronomie
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Z hotelu Zlatá Hvězda Třeboň nám
odpověděl JIŘÍ KADLEC, F&B Manager:
„Nejjednodušší odpovědí by bylo: 3x pod-
tržená 1 s hvězdičkou. Se společností
Znovín Znojmo hotel Zlatá Hvězda, Tře-
boň již spolupracuje více než 15 roků,
během kterých nebyl ze strany doda-
vatele vína žádný problém, a spolupráce
se ještě více upevnila. Nejvíce si vážíme
vstřícnosti a vzájemného vztahu mezi
hotelem a společností Znovín Znojmo.“

PAVEL HRYCH, F&B Manager
čtyřhvězdičkového OREA Hotel Horal
ve Špindlerově mlýně:
„Za naši spokojenost se společností
Znovín Znojmo hovoří naše dlouholetá
spolupráce, která trvá již vice než 10 let.
Oceňujeme nejen jejich široký sortiment
nabízených vín v různých kategoriích, ale
hlavně trvalou čí spíše zvyšující se kvalitu
za přijatelnou cenu. Dalším velkým plu-
sem je osobní přístup obchodního zás-
tupce pana Martina Šmída, který s námi
aktivně spolupracuje při tvorbě nových
vinných karet a proškolení personálu.
A kvalitní servis je vždy důležitou přidanou
hodnotou, kterou ocení každý zákazník.“

Generální ředitelka hotelu Gondola
v Plzni Ing. ALENA FOUSOVÁ:
„Se společností Znovín Znojmo, a.s. spo-
lupracujeme od vzniku naší restaurace,

tedy již od roku 2004, a považujeme ji za
velmi spolehlivého dodavatele. Oceňujeme
rozsah sortimentu, poměr kvalita / cena,
rychlost dodání a dodržování sjednaných
termínů dodávek. Dvakrát ročně také spo-
lečně pořádáme řízené ochutnávky no-
vých vín, které mají velký úspěch a na
které se nám hlásí stále větší počet zá-
kazníků. Velmi si ceníme zejména spolu-
práce s naším obchodním zástupcem
panem Ebenlendrem, který je vždy
ochotný a vstřícný všem našim požadav-
kům, dokáže odborně poradit a pomoci
v každé situaci.“

Ze Staroměstské restaurace na
Staroměstském náměstí jsme dostali
odpověď od manažera JIŘÍHO BRDKA:
„Naše spolupráce s vinařstvím Znovín
Znojmo funguje k naší naprosté spoko-
jenosti. Veškerý náš sortiment dostává-
me v objednaném množství a včas
(dodavatel Fany). S obchodním zástup-
cem pro Prahu a severní Čechy Tomá-
šem Slámou je spolupráce bezproblé-
mová, pan Sláma často dochází za
naším panem majitelem.“

RENATA LAURINCOVÁ, provozní
z velmi příjemné Moravské
restaurace v Olomouci říká:
„Víno od společnosti Znovín Znojmo ode-
bíráme už více než 10 let a jsme spokoje-

ni. O tom svědčí i dlouholetá spolupráce.
Prodáváme vína ročníková, přívlastková,
přírodně sladká a VOC. Vinný lístek obmě-
ňujeme 2krát ročně. Velkým pomocníkem,
který nám vždy dobře poradí, je pan Lu-
boš Rohovský ze Znovínu. Naše hodnoce-
ní společnosti Znojmo Znovín je kladné.“

A jak vidí spolupráci a dodavatelsko-
odběratelské vztahy obchodní
náměstek společnosti Znovín Znojmo
Ing. JAROSLAV OPATŘIL?
„Provozovatelů gastronomických zařízení
si velice vážíme a oceňujeme jejich snahu
i v současné ekonomicky nelehké době
vylepšovat svoji nabídku pro zákazníky. Je
pochopitelné, že spotřeba vína v ČR po-
zvolna vzrůstá, což je nepochybně také
zásluha gastronomie, která prostřednict-
vím svých sommeliérů nabízí vhodná vína
k vybraným pokrmům. Právě zde je ne-
zbytný osobní kontakt mezi producentem
vína a danou restaurací. Vyhotovení jídel-
ního lístku a vinné karty je proces, který
musí jít ruku v ruce společně a tady je
potřebná spolupráce sommeliéra a ob-
chodního zástupce Znovínu. Výběr vhod-
ných vín a následná příprav vinné karty je
běžná práce vyškolených obchodních
zástupců s mnohaletou praxí. Snoubení
pokrmů a vína je nádherná disciplína,
která má však mnoho variant a na ty musí
být restaurace připravena.“

Vítězem soutěže Vinařství roku 2012, pořádané Svazem vinařů ČR, se stala společnost
Znovín Znojmo, a.s. Ocenění pro nejlepší tuzemské vinařství převzal letos 28. března
v pražské Lucerně zástupce vinařství ING. ZDENùK PALÁT. Na rozdíl od jiných
vinařských soutěží v ČR tato soutěž komplexně posuzuje vinařské společnosti, jak svým
podnikáním přispívají k pozvednutí, rozvoji a modernizaci oboru vinařství.

DODAVATELSKO-
ODBĚRATELSKÉ VZTAHY
SPOLEČNOSTI ZNOVÍN ZNOJMO

září 2013 21

Během večera se také hovořilo o budování efektivních dodavatelsko-
odběratelských vztahů a o základních principech tvorby partnerství.
Společnost Znovín dodává svá vína do mnoha hotelů a restaurací
v celé ČR, členů AHR ČR, zástupcům některých z nich jsme
položili otázku: „JAK JSTE SPOKOJENI SE SPOLEČNOSTÍ
ZNOVÍN JAKO DODAVATELEM VÍNA? ČEHO SI NA
DODAVATELSKO-ODBĚRATELSKÝCH VZTAZÍCH NEJVÍC
CENÍTE?“ Některé zajímavé odpovědi vám dnes přinášíme.

K
O

M
E

R
Č

N
ÍP

R
E

ZE
N

TA
C

E

AHRzpravodaj_0913:Sestava 1  18.9.2013  21:10  Stránka 21



czech specials

22 září 2013

TE
XT

:L
U

D
M

IL
A

R
Ů

ŽI
Č

K
O

VÁ
/

FO
TO

:A
R

C
H

IV
C

ZE
C

H
TO

U
R

IS
M

RECEPT NA ZÁŘÍ

Poslední říjnový víkend (26. října) ožije spodní část Václavského náměstí v Praze
gastronomií. Asociace hotelů a restaurací ČR bude partnerem charitativní akce
„Mezinárodní den kuchařů“ AKC ČR. Můžete se těšit na kvalitní českou kuchyni
i bohatý doprovodný program.

T
ématem letošního roku je
„ČESKÁ KUCHYNĚ“. Od
10:00 do 18:00 budou jed-
notlivé restaurace prezento-

vat pokrmy české kuchyně. Výtěžek
z pronájmu prostor bude věnován na
charitativní účely Nadaci manželů
Livie a Václava Klausových. V rámci

celého dne bude probíhat doprovod-
ný program: cukrářská soutěž na
téma „Ochutnejte Českou republiku“,
mistrovství ve filetování lososa, hudeb-
ní vystoupení Folklorního sdružení
ČR, vystoupení skupiny Strahov ...

Dvě restaurace budou v rámci této
akce prezentovat projekt Czech Spe-

cials, tedy tradiční českou poctivou
gastronomii. Restaurace byly vybrá-
ny na základě předložení „Nejzají-
mavějšího a nejoriginálnějšího
pokrmu“, který
budou na akci
prezentovat.

PODZIM VE ZNAMENÍ
ČESKÉ KUCHYNĚ

Kulajda se v různých obměnách vaří od Šumavy po
Krkonoše, na střední Moravě a v Jeseníkách. Tam se
mnohdy brambory vaří zvlášť a polévkou se přelijí
až na talíři. Nejen v každém kraji, ale i v každé rodi-
ně se ale připravuje trochu jinak, někdo má raději
hodně smetanovou až do sladka, jiný zase výrazně
kyselou. Když se urodí dost hub, můžete experimen-
tovat i vy. V září houbařská sezona vrcholí!
Velkou předností této polévky je, že báječně chutná
v létě z čerstvých hub, ale i v zimě ze sušených.

POSTUP:
Sušené houby předem namočíme, minimálně na 1 hodinu, nej-
lépe přes noc.
Z másla a mouky připravíme světlou jíšku, kterou za stálého
míchání zalijeme vodou.
Brambory očistíme a nakrájíme na kostky a spolu s houbami
(včetně vody, ve které se namáčely) přidáme do polévky.
Osolíme, opepříme a vaříme, až houby i brambory změknou,
asi 15–20 minut.
Zatímco se polévka vaří, připravíme ztracená vejce. V lehce oso-
lené a okyselené, mírně vroucí vodě uděláme vír a do něj vložíme
v naběračce rozklepnuté vejce a povaříme 4–5 minut, vejce
vyjmeme a teprve poté zavaříme další. Při podávání vkládáme do
každé porce polévky jedno zastřené vejce.
Do téměř hotové polévky přidáme smetanu (při použití zakysané
smetany už není potřeba tolik dokyselovat), podle chuti dochutíme
octem, zjemníme máslem a přidáme posekaný kopr.

POČET PORCÍ: pro 4 osoby � DOBA PŘÍPRAVY: 15 minut � DOBA VAŘENÍ: 30 minut

SUROVINY:
hrst sušených nebo čerstvých hub

50 g másla
2 lžíce hladké mouky

800 ml vody
250 g brambor
sůl, bílý pepř

200 ml zakysané smetany
nebo smetany ke šlehání

ocet podle chuti
50 g másla na zjemnění
1 snítka čerstvého kopru

nebo 2 lžíce sterilovaného
4 vejce

ocet

Kulajda
se zastfien˘mi vejci
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eko trendy

Kde vznikla myšlenka chovat
vlastní „hotelové“ včely?
S nápadem mít včely na střeše hotelu
přišel bývalý ředitel hotelu InterContinen-
tal Prague pan Alexander Schreiter. In-
spiroval se tímto nápadem v Americe,
kde byl na služební cestě.

Je to unikát i v rámci řetězce? Kde
jste sbírali informace a kdo vám
s realizací pomáhal?
Nejsme si vědomi, zda nějaký sesterský
hotel v rámci řetězce InterContinental
Hotels & Resorts má vlastní včelstvo.
Standard společnosti to zcela jistě není.

Vedoucím projektu se stal šéfkuchař
Miroslav Kubec, který je zároveň prezi-
dent Asociace Kuchařů a cukrářů ČR
a ředitel WACS pro kontinentální Evropu.
Přes Svaz včelařů se dostal do kontaktu
s panem Augustinem Uváčikem, který
nám s projektem od začátku pomáhal
a stal se správcem našeho včelstva.

Kdy budou moci vaši hosté ochut-
nat první med?
Jsme první hotel v České republice
s vlastním včelstvem. Na náš první med
se mohou návštěvníci těšit už v květnu
příštího roku. Med stáčený z úlů najde své

místo především při hotelových snídaních.
Uvidíme, jak se nám včelstvo rozroste.

Kolik úlů najdeme na hotelové
střeše?
Začali jsme se třemi úly. V každém úlu je
včelí oddělek o pěti plástech s kladoucí
matkou F1 plemene Winter. V každém
tomto mladém včelstvu bude přibližně
10–15 tisíc včel dělnic. O včely bude po-
staráno tak, aby bez problémů přežily
zimní období a hlavně, aby co nejvíce ze-
sílily. V příštím roce chceme docílit u všech
včelstev produkční zralosti. Získáme tak
více medu a jiných včelích produktů.

Díky spolupráci pražských
včelařů a vedení hotelu
InterContinental Prague se
může Praha od letošního léta
pochlubit tuzemskou hotelovou
raritou. Na střeše luxusního
hotelu uprostřed Prahy se
objevily úly včel. Trend
městského včelařství se tak
rozvíjí i v české metropoli.
O podrobnosti jsme požádali
PETRU KAZDOVOU,

PR managerku hotelu.
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