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dostává se vám do rukou předposlední vydání našeho zpravodaje
AHR FÓRUM v letošním roce. Pokud jste tyto stránky otevřeli na naší
konferenci, kde bude aktuální vydání zpravodaje k dispozici pro všechny
účastníky, chtěl bych za nás za všechny vyjádřit přání, aby se vám
konference líbila a strávili jste dva příjemné dny se zajímavými lidmi,
novými poznatky a špičkovou gastronomií. Významným okamžikem naší
konference je společná valná hromada, kde přinášíme informace
z činnosti a zároveň schvalujeme aktivity pro následující rok.
Jednou z hlavních aktivit naší organizace bude snaha o prosazení rovných
podmínek v podnikání a podpory rozvoje oboru. Na 26. listopadu je
svolána první schůze Parlamentu po předčasných volbách. Máme
připraveny návrhy a argumenty pro naše zákonodárce a budeme se snažit
získat také prostor pro jejich představení budoucí vládě. Myslíme si, že
bude velmi důležité prosazovat je společně, jako jeden celek. Pokud
například říkáme, že je třeba zavést registrační pokladny, měla by se
zároveň otevřít diskuse kolem struktury DPH, zachování snížené sazby
a zavedení snížené sazby také pro pokrmy v restauracích. Ujišťuji vás, že
uděláme maximum pro to, aby naše návrhy byly komunikovány s vědomím
nutnosti zachovat udržitelnost podnikání v pohostinství. Všichni bychom si
měli uvědomit, že rovné podmínky znamenají vždy stejný metr, byť některá
opatření mohou konkrétní oblasti podnikání prospět a pro jiné být
nevýhodná. Nemůžeme mít rovné podmínky pro všechny a zároveň pro
někoho „rovnější“. Proto je dobré, abychom na tyto změny byli připraveni.
Pro nás je důležité, že je podle průzkumů většina našich členů podporuje.
Budeme dále rozvíjet naši organizaci, jako servisní centrum členů.
Hledáme prostor pro rozšiřování výhod, abychom vás přesvědčili, že být
v asociaci se vyplatí. Letos jsme představili další možnosti vzájemné
podpory včetně programu pro vzájemná poskytování slev zaměstnancům
členů, což by mohl být malý příspěvek k zvýšení návštěvnosti hotelů
a restaurací hlavně v období mimo sezonu. Příští rok se soustředíme na
podporu marketingových a obchodních aktivit. V duchu tohoto záměru vám
chceme například umožnit účast na zahraničních
veletrzích za velmi výhodných podmínek.
Naše členská základna od počátku roku vzrostla
o 130 nových členů. Patří za to velký dík všem
kolegům, kteří se o tak skvělý výsledek zasloužili.
Je to zároveň signál, že jdeme správným směrem.
Děkujeme vám za dosavadní podporu!
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Stalo se
15. října – tisková konference
Platformy cestovního ruchu SOCR
ČR, kde AHR ČR prezentovala svůj
dopis politickým stranám a nutnost,
aby se nově jmenovaná vláda
a poslanci PSP ČR věnovali více
otázkám podpory a rozvoje
cestovního ruchu.

18. října – jednání s ing. Vladi-
mírem Balachem, novým předsedou
Českého svazu pivovarů a sladoven.
Obě strany se domluvily na užší spo-
lupráci v oblasti legislativy, Svato-
václavských slavnostech piva, pod-
pory české gastronomie, odpověd-
ného přístupu k distribuci alkoholu
a vzájemné mediální podpoře. Radě
AHR ČR bude předložen návrh na
uzavření společného memoranda
o spolupráci.

21. října – jednání s ředitelem
odboru cestovního ruchu MMR
Alešem Hozdeckým ve věci podpory
AHR ČR Národního systému kvality
služeb a spolupráce na Oficiální
jednotné klasifikaci ubytovacích
zařízení ČR.

24. října – jednání se Svazem
vinařů České republiky, kde byla
projednána vzájemná spolupráce
mezi SV ČR a AHR ČR. Obě orga-
nizace podpoří některé společné
akce, zaměřené na podporu české
gastronomie a vína. Spolupráce
bude také stvrzena memorandem
o vzájemné podpoře a spolupráci,
a to převážně v oblasti marketingu.

NADACE AHR ČR – UDĚLEJME NĚCO PRO DRUHÉ
Při každodenním pracovním úsilí v dnešním rychlém světě často není čas udělat něco
pro potřebné. O to více nás těší, že se můžeme v rámci našich společných možností
podílet na pomoci dětem z dětských domovů. Chtěli bychom poděkovat touto ces-
tou všem, kteří jakkoli podpořili v letošním roce Nadaci AHR ČR a program Start
do života. V programu je zařazeno 18 dětí, které podporujeme při jejich studiu v obo-
rech číšník a kuchař. Nadace již také mnoha domovům zajistila vybavení nebo sportovní
pomůcky, které si jejich svěřenci třeba jen přáli pro smysluplnou náplň jejich volného ča-
su. To vše bylo možné díky přispění některých hotelů, vybírajících finanční prostředky for-
mou jednoho eura na účtech svých hostů. Pokud jste se dosud nezapojili a chtěli byste
se nějak zapojit, možností je více a nemusí mít právě formu finanční podpory. Dobré věci
prospěje třeba i to, pokud nám dáte kontakty na dětské domovy ve vašem okolí, které by
měly zájem s nadací spolupracovat nebo jen potřebovaly pomoc s vybavením. Pomůžete
třeba i tím, pokud budete mít možnost pro naše děti zajistit praxi, případně zájem je v bu-
doucnu zaměstnat. V případě jakýchkoli námětů stačí kontaktovat náš sekretariát.

NAVŠTIVTE NAŠE EXPOZICE
AHR ČR připravuje na počátek příštího roku další podporu projektu Ochutnejte
Českou republiku, v podobě expozice zaměřené na představení restaurací, pod-
porujících tradiční české pokrmy, a to formou prezentace receptur jejich šéfku-
chařů a soutěží vaření pro návštěvníky veletrhů GO + Region Tour, Holiday World
a Salima v Brně a v Praze. Zamýšlíme tentokrát pojmout veletržní expozici jako
soutěž kuchařských týmů, které budou připravovat na samostatných pracovištích
pokrmy na zadané téma, přičemž budou hodnoceni zúčastněnými návštěvníky
veletrhu. Na konci každého dne bude vyhlášen vítěz. Součástí expozice, jejíž
předpokládaná velikost je cca 300 m2, bude také představení dalších společných
projektů AHR ČR a agentury CzechTourism, podpora domácích surovin a prezen-
tace partnerů asociace z řad dodavatelů. Pokud plánujete návštěvu některého
z výše uvedených veletrhů, zveme vás na zajímavou ochutnávku, kde odkryjeme
některá tajemství šéfů kuchyní tradičních českých restaurací.

CZECH SPECIALS POKRAČUJE
Po jednání s partnery projektu Ochutnejte Českou republiku bylo dohodnuto,
že do února příštího roku budou všechny restaurace, kterým končí certifikace
v průběhu roku 2014 navštíveny a v případě, že splňují kritéria projektu, bude
jim nabídnuto prodloužení certifikace do konce příštího roku. Díky této aktivitě
bychom také chtěli metodicky podpořit provozovatele restaurací s cílem více
rozšířit mezi hosty povědomí o tomto projektu. Zároveň restaurace obdrží další
propagační materiály, které mohou svým hostům nabídnout a detailní informaci
o marketingových aktivitách agentury CzechTourism na propagaci restaurací.
Pokud ještě nejste v projektu zapojeni a máte zájem propagovat svou restau-
raci jako místo, kde mohou turisté ochutnat tradiční českou kuchyni, pak do-
poručujeme vaší pozornosti webové stránky www.czechspecials.cz.

REAKCE POLITICKÝCH STRAN NA VÝZVU AHR ČR
V minulém zpravodaji jsme informovali o dopise, který byl adresován všem větším poli-
tickým stranám ve snaze upozornit je na nutnost podpory cestovního ruchu ze strany
státu a zároveň získat před předčasnými volbami jejich vyjádření k této problematice.
Na naši výzvu reagovaly pouze tři strany – ČSSD, KSČM a KDU-ČSL. Odpovědi jsme
zveřejnili dva dny před volbami na našem internetu, kde se s nimi můžete seznámit
i nyní. Pozitivní je, že dvě strany ČSSD a KDU-ČSL, které mají potenciál pro budoucí
koalici, vyjádřily všem našim argumentům svou podporu. V nejbližších dnech připravu-
jeme další jednání s představiteli jednotlivých stran a zákonodárci, kde bychom chtěli
na naši iniciativu navázat a dohodnout naše další konkrétní kroky v prosazování
rovných podmínek v podnikání, aktivit na zvýšení kvality služeb a podporu podnikatelů
v cestovním ruchu. O dílčích výsledcích jednání vás budeme průběžně informovat.

MARKETINGOVÁ
PROPAGACE ČLENŮ
AHR ČR V DENÍKU
MLADÉ FRONTY E15
Uzavřeli jsme spolupráci s Mladou fron-
tou a.s., která umožňuje prezentovat
služby našich členů čtenářům deníku
Mladá fronta E15 a propagovat tak
jméno vašeho zařízení zajímavé cílové
skupině (střední a vyšší management)
v rubrikách Gourmet / Hotely. Prezen-
tace v deníku jsou za zvýhodněné ceny
10 000 Kč a 15 000 Kč a obsah formá-
tu A4 vám nabízí prostor pro fotografie,
představení ředitele, šéfkuchaře, infor-
mace o produktu a službách, kontakty
atd. Deník vychází v nákladu 50 000 ku-
sů a má 85 000 čtenářů. Více informací
na zachariasova@ahrcr.cz.

VÍTÁME NOVÉ ČLENY
Hotel Grand Tábor, Tábor; Hotel Michael, Praha 4; Hotel U Karla, Praha 10; Park Spa
Hotel Sirius, Karlovy Vary; Hospůdka u Splavu, Újezd; Restaurace V Trnčí, Liberec –
Šimonovice; Havířská bouda, Kutná Hora
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NOVÝ ONLINE
KATALOG
HOTELSTARS
Již třetím rokem chystáme vydání
tištěného katalogu s prezentací ofi-
ciálně klasifikovaných ubytovacích za-
řízení Hotelstars. Distribuce katalogu
je zajišťována především na turistická
informační centra a zastoupení agen-
tury CzechTourism. O katalogy mají
však i nadále zájem Jídelní a lůžkové
vozy, destinační společnosti i Klub
českých turistů. Nyní však chystáme
i představení nových webových
stránek, které budou jakýmsi online
katalogem a průvodcem po certifiko-
vaných zařízeních. Prezentace hotelů
a penzionů, jež mají znak HSU bude
zdarma, s obsahem textové části, fo-
tografií, kontaktů a možnosti prolinků
na vlastní webové stránky. Layout
stránek bude připraven do konce
listopadu a předpokládáme, že jeho
spuštění bude v lednu 2014. Strán-
ky budou propagovány směrem
k veřejnosti a doufáme, že tímto
opět přispějeme k větší podpoře
klasifikovaných hotelů.

RUSKÝ PRŮVODCE PRAGA
Již před časem jsme vás informovali o spolupráci AHR ČR s vydavatelstvím ruského
průvodce Praga. Záměrem spolupráce je publikace našich článků o pražském hote-
lovém trhu, o klasifikovaných zařízeních HSU, o aktuálních nabídkách hotelů a jiné.
Mimo to, nabídlo vydavatelství našim členům slevu 30 – 50 % na inzerci vašeho zaří-
zení, v závislosti na množství reklamy a individuálním jednání. Průvodce je zaměřen na
rusky mluvící turisty, přijíždějící do ČR z Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu a dalších zemí. Vy-
chází v nákladu 10 000 ks a je k dispozici i v online verzi. Je distribuován na palubách
letadel CSA Czech Airlines, Ural Airlines, na letišti v Karlových Varech, v ruských poboč-
kách CSA v CK a CA v Moskvě, Sankt Petersburgu, Ufy, Jekaterinburgu, či v moskev-
ských restauracích, bankách a úřadech. V případě zájmu kontaktujte sekretariát AHR ČR.

PLATBY AUTORSKÝCH ODMĚN OSA 2013
Průběžně vás informujeme o stavu jednání s kolektivním svazem OSA ve věci výše
autorských odměn za rok 2013. AHR ČR odmítla ceník OSA pro 2013, který
bezdůvodně navyšuje sazbu za TV a rádia na pokojích ubytovacích zařízení o 10 %.
Po několika jednáních jsme navrhli OSA 3 varianty řešení, které nám v patové
situaci umožňuje zákon. Řešení obsahovala kompromisní cestu úhrady části
poplatků ve výši loňského roku s kombinací soudního sporu o zbytek rozdílové
částky, kterou OSA nárokuje na rok 2013. OSA nás nyní informovala o akceptaci
návrhu na uzavření hromadné kolektivní smlouvy s členy AHR ČR za podmínek
stanovených tímto kolektivním správcem pro letošní rok, s výjimkou výše poplatku
za hotelové pokoje. Členové AHR ČR by zaplatili cenu roku 2012, o rozdíl mezi
2013 a 2012 by byl veden soudní spor OSA x AHR ČR. Ihned po podpisu smlouvy
budeme naše členy informovat, prozatím nepodepisujte s OSA smlouvy napřímo.
Pokud byste tak učinili, nevztahovaly by se na vás podmínky a slevy z uzavřené
smlouvy mezi AHR a OSA. Obě strany máme zájem situaci vyřešit v co nejkratší
době a administrativně zahájit výběr autorských odměn v následujících týdnech.

INZERCE
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Na základě podnětů a přání členské základny jsme
připravili loajální program AHR ČR, který je určen
ubytovacím zařízením, restauracím i dodavatelům.
Podmínky programu vzešly z výsledku průzkumu
našich členů a jsou založeny na vzájemném poskytnutí
výhod mezi účastníky programu. Účast v programu je
platná po dobu členství subjektu v AHR ČR.

Program je navržen ve dvou úrovních –
výhody, které mohou využít představitelé
členských firem, kteří jsou držiteli člen-
ské karty. Zpravidla se jedná o 1 osobu
v daném zařízení. Druhou úrovní jsou
výhody aplikovatelné na zaměstnance
členských subjektů. Možností zapojení
zaměstnanců jsme otevřeli dveře k vy-
užití kapacity mimo sezonu a zároveň vý-
hodnější cestování může být „přidanou
odměnou“ pro vaše kolegy.

STRUČNÉ PODMÍNKY
LOAJÁLNÍHO PROGRAMU:
Výhody úrovně 1 vázající se na člen-
skou kartu jsou nepřenosné a může
je uplatnit pouze držitel karty, jenž je
představitelem členského subjektu
AHR ČR a zároveň účastníkem pro-
gramu loajality. Ubytovací zařízení
účastnící se programu souhlasí s po-
skytnutím 25% slevy z denní ceny na
ubytování všem držitelům členských
karet AHR ČR, kteří se programu také
účastní. Ubytování se slevou je podmí-
něno předchozí rezervací, v případě

nedostatečné ka-
pacity lze danou re-
zervaci odmítnout.

Restaurace za-
pojené do programu
se také zavazují k po-
skytnutí 25% slevy pro
každého člena programu.

V druhé úrovni se zaměstnanci člen-
ských firem účastnících se programu
loajality mohou ubytovat v ubytovacích za-
řízeních v rámci programu s minimální
slevou 15 % z denní ceny za ubytování.
Zaměstnanci, jenž chtějí využít ubytování
se slevou v rámci programu loajality jsou
povinni provést rezervaci s předstihem, při
níž nahlásí úmysl uplatnit tuto výhodu. Při
příjezdu předají ubytovacímu zařízení vou-
cher, potvrzený zaměstnavatelem. Vou-
cher je ke stažení na webových stránkách
AHR v sekci věnované programu loajality.
Ubytovací zařízení může rezervaci odmít-
nout v případě nedostatečné kapacity.

Partneři a dodavatelské společnosti
AHR ČR v rámci tohoto programu poží-
vají výhod jen na úrovni 1.

Žadatelé o členství v AHR ČR mají
možnost se zapojit do programu loa-
jality automaticky v žádosti o členství
v asociaci. Stávající členové v přípa-
dě zájmu sdělí tuto informaci emai-
lem, spolu s rezervačním kontaktem
pro jejich společnost, sekretariátu
AHR ČR (sekretariat@ahrcr.cz).

Na webových stránkách AHR ČR
je dostupný seznam členských firem
účastnících se programu loajality,
včetně kontaktu pro provedení rezer-
vace v rámci výhod programu loajali-
ty. Kontakt si určuje sama firma a bu-
de dostupný právě v sekci programu
loajality na webu AHR ČR. Zájemci
o uplatnění výhod při ubytování pro-
vedou samostatně rezervaci v daném
členském zařízení a nahlásí úmysl
využít výhod programu loajality, pří-

padně číslo členské karty.
Při příjezdu do ubytovacího
zařízení se musí prokázat
vždy buď členskou kartou
a průkazem totožnosti, či
v případě zaměstnanců
voucherem a průkazem
totožnosti. Voucher po-
tvrzující zaměstnanecký
poměr je ke stažení na
webových stránkách
AHR ČR, v sekci programu
loajality. Formulář potvrzuje
ředitel firmy, provozní či
personální ředitel. Více
na www.ahrcr.cz.

Doufáme, že shledáte
loajální program jako další
z přínosných benefitů vaše-
ho členství v AHR ČR. Pře-
jeme příjemné cestování!

LOAJÁLNÍ PROGRAM AHR ČR

Josef Anděl

Restaurace U rybníka

Dobříš



Výhody DCC
– majitel karty může provést platbu v měně své karty
– transparentnost – Váš zákazník ihned uvidí na
terminálu částku, kterou zaplatí v měně své karty

– atraktivní míra výnosu DCC – odměna pro Vás
při každé transakci DCC

– denně aktuální směnný kurz
– záruka směnného kurzu pro majitele karty
– všechny běžné měny pro DCC
– žádné náklady navíc: průběh platby jako dosud

Chcete profitovat z DCC?
Oslovila Vás naše služba?
Máte otázky k infrastruktuře?
Rádi Vám poradíme.

Záruka směnného kurzu od SIX Payment Services
Váš host, držitel zahraniční karty u Vás s DCC obdrží nejlepší směnný kurz. Jestliže Váš
zákazník provede ve stejný den se stejnou kartou platbu, která bude přepočtena jeho
bankou podle lepšího směnného kurzu, uhradíme mu rozdíl. Pro Vás to neznamená
žádné náklady ani práci navíc. Váš zákazník dostane rozdíl uhrazen přímo od SIX
Payment Services.

Využijte svůj potenciál s DCC!
Podpoří Vás při tom výkaz o DCC, který Vám bude doručen jednou měsíčně. Na základě
přehledu transakcí DCC zjistíte svůj osobní potencionál úspor. Tato dodatečná služba je
bezplatná.

Nabídněte svým hostům další službu a ušetřete na bankovních poplatcích

Marie Danišová
SIX Payment Services (EUROPE)
Rybná 14, 110 00 Praha 1
+420 776 661 611
marie.danisova@six-group.com
www.six-payment-services.com

DCC znamená Dynamic Currency Conversion
(dynamická konverze měny)
Svému zahraničnímu zákazníkovi dáte možnost,
aby se při placení cítil jako doma. Díky DCC
může Váš host zaplatit příslušnou částku přímo
v měně své karty. Váš terminál automaticky
rozpozná měnu karty a také navrhne úhradu
s DCC. Zákazník se tak může jedním stisknutím
tlačítka rozhodnout, v jaké měně zaplatí.

Pro koho je DCC zajímavé?
DCC je vždy vhodné v případě, že pravidelně
obsluhujete hosty nebo zákazníky ze zharaničí.

F

Dne 21. října hlasoval Výbor LIBE
Evropského parlamentu (Výbor pro
občanská práva, spravedlnost
a vnitřní záležitosti) o kompromisních
pozměňovacích návrzích, které by
zjevně měly negativní dopad na
sektor pohostinství, jenž se z velké
většiny skládá právě z malých a střed-
ních podniků. Konfederace HOTREC
zdůrazňuje, že povinnost jmenovat DPO
ve všech společnostech s právní sub-
jektivitou zpracovávajících údaje o více
než 5000 datových subjektech ročně
představuje samozřejmě pro tyto pod-
niky v sektoru služeb zátěž a neexistuje
pro ni žádné konkrétní ospravedlnění.
Navíc je práh odsouhlasený poslanci
EP nastaven příliš nízko.

„Při obsazenosti 55 % by i malý
hotel s pouhými 25 pokoji byl povinen
mít svoji osobu zodpovědnou za

ochranu údajů. To pro malé a střední
v důsledku představuje enormní
ekonomické náklady. Ve skutečnosti
se odměna externímu DPO může
snadno vyšplhat na 12000 € ročně,
což představuje částku, která je pro
malé a střední firmy nedostupná, a to
nejen v době krize“, vysvětlil pan Kent
Nyström, prezident HOTREC.

Konfederace HOTREC navíc
poukazuje na skutečnost, že malý hotel
ani malá restaurace nemají zpracová-
vání dat za svoji hlavní činnost. Proto
není pravděpodobné, že by představo-
valy nějaká rizika – na rozdíl od nové
kompromisní pozměňovací úpravy, která
se rizikům věnuje a byla poslanci EP při
hlasování ve Výboru LIBE rovněž
odsouhlasena.

Ze všech těchto důvodů konfederace
HOTREC vyzývá instituce EU k přijetí

původního textu představeného Evrop-
skou komisí, který bere za základ
počet zaměstnanců tak, aby všechny
společnosti zaměstnávající méně než
250 osob byly od povinnosti jmenovat
DPO osvobozeny. AHR ČR podpoří
původní návrh Komise k osvobození
malých a středních podniků z této povin-
nosti a svoje stanoviska bude komuniko-
vat s českými poslanci Evropského
parlamentu. Jakékoliv jiné řešení by
bylo nepřiměřené a představovalo by
další překážky v podnikání.
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POVINNOST JMENOVAT OSOBU ZODPOVĚDNOU ZA OCHRANU ÚDAJŮ
POŠKOZUJE PODNIKY
Konfederace HOTREC, asociace zastupující evropské odvětví pohostinství, důrazně nesouhlasí s povinností ukládanou
malým a středním podnikům, aby tyto organizace jmenovaly osobu zodpovědnou za ochranu údajů (DPO – Data protection
officer). V reakci na znepokojivý vývoj v Evropském parlamentu vyzývá konfederace HOTREC, jejímž je AHR ČR členem, aby
všechny instituce EU přijaly původní návrh Komise, který malé a střední podniky (s méně než 250 zaměstnanci) zprošťoval
povinnosti jmenovat DPO v případě, že jejich hlavní obchodní činností není zpracovávání dat.

ze světa

INZERCE
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Asociace zastupující evropské odvětví pohostinství se ohrazují vůči návrhu Komise
přimět národní instituce účtovat si poplatky za potravinářské inspekce v restauracích.

T
aková pravidla EU aplikova-
ná čistě na místní služby
s chybějícím rozměrem jed-
notného trhu by porušovala

princip podřízenosti EU a zároveň by
bylo zbytečně zatěžováno odvětví,
které je klíčové pro tvorbu pracov-
ních míst v Evropě.

Nový návrh Komise hodlá pro člen-
ské státy zavést povinnost kompen-
zovat náklady na oficiální inspekce
prováděné v potravinářských provo-

zech tak, aby bylo zajištěno, že ná-
rodní instituce budou mít vždy k dis-
pozici dostatek finančních zdrojů pro
plnění svých kontrolních povinností.
Po řadě připomínek, jež asociace
vznesly, byla navržena výjimka, avšak
pouze pro mikropodniky. Přitom ta-
ková povinnost ukládaná místním
službám, jako jsou např. restaurace,
je nejen v rozporu s principem podří-
zenosti, ale také odporuje reálné si-
tuaci v mnoha členských státech.

V praxi znamená, že by národní kon-
trolní úřady byly nuceny účtovat tyto
poplatky i když je pro plnění svých
povinností nepotřebují, a tím by
zbytečně zatěžovaly jedno z mála
průmyslových odvětví, které
pokračuje ve vytváření pracovních
příležitostí i navzdory krizi. Cílem
snahy asociací je i nadále prosadit
takový Návrh, jenž nabízí členským
státům možnost (a nikoli povinnost)
tyto poplatky účtovat.

POVINNÉ POPLATKY ZA
KONTROLY HYGIENIKŮ?

V souvislosti se změnami živnostenského zákona o povinném značení lihu,
doporučujeme našim členům, aby se seznámili se zněním zákona prostřednictvím
internetu, na stránkách http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

V
případě potřeby máme pro
vás v sekretariátu asociace
k dispozici metodický mate-
riál, zpracovaný Svazem ob-

chodu a cestovního ruchu ČR. Vybrali
jsme pro vás několik základních infor-
mací, které prosím berte jako náš
výklad, jímž se vám snažíme pomoci
připravit se na změny.

KONKRÉTNÍ INSTRUKCE
VE ZKRATCE:
Pro prodejce konečnému spotřebiteli
(týká se pohostinství) platí povinnost
zažádat o koncesi na živnostenském
úřadě. Podnikatel, který je ke dni
17. října 2013 oprávněn prodávat liho-
viny, může v této činnosti pokračovat
po dobu dalších 6 měsíců. Požádá-li
podnikatel v uvedené šestiměsíční
lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro
prodej lihovin, může v prodeji pokračo-
vat, dokud nedojde k pravomocnému
rozhodnutí (udělení koncese, zamítnutí

žádosti či zastavení řízení). Koncese
je bezplatná a nevyžaduje žádnou od-
bornou způsobilost. Ale v případě po-
rušení zákona ji lze odebrat.

Lihem se v zákoně o povinném
značení lihu rozumí i lihoviny obsa-
hující nejméně 15 % objemových jed-
notek lihu. Zákon nabývá účinnosti
1. 12. 2013.

Rodné listy (nařízení vlády 317/2013)
zůstávají nadále v platnosti, včetně
3b části.

Prodávat, myšleno v obchodě v uza-
vřených lahvích, je možno spotřebi-
telská balení maximálně do velikosti
3 litrů. Balení od 1l do 3 l musí být jen
ve skleněném obalu. Do 1. 12. 2013 je
tedy nutné vyprodat stávající zásoby,
nesmí ani zůstat na skladu. Pro gas-
tronomii a tedy prodej rozlévané-
ho alkoholu z otevřených lahví je
maximální balení 1l a všechna ba-
lení musí být ze skla – ruší se tak
například všechny kanystry, plasto-

vé/keramické láhve (i do 1l) nebo
chladiče či ohřívače s nádržkou. Na
baru s jednou pokladnou je možno
mít jen 1 otevřenou lahev od kaž-
dého druhu. V případě, že má lahev
jednocestný ventil, tak se množství na-
vyšuje na 3 ks. Od 1. 12. 2013 budou
nové kolky, které mají nové ochranné
prvky, QR kod (člověk si může načíst
jeho číslo a zjistit údaje o tomto kolku)
a jsou specifické pro konkrétní objem
a obsah alkoholu. Každý kolek je ori-
ginál – má jiné osmimístné číslo na
konci. Do 9 měsíců musí být vypro-
dané zboží se starým kolkem
z daňového skladu – tedy do 1. 8.
2014 (nebo musí být zboží překolko-
vané). Inventura stavu zásob na
daňovém skladu proběhne k 30. 11.
2013. Zboží již uvedené do daňové-
ho oběhu má neomezenou dobu po-
užití i se starým kolkem. V případě
dotazů jsme k dispozici.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V PRODEJI
ALKOHOLU K 1. 12. 2013

aktuálně
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Ministerstvo pro místní rozvoj zahájilo projekt České kvality služeb v cestovním ruchu,
který by měl podnikatelům v cestovním ruchu pomoci systematicky budovat kvalitu
služeb. Protože do podobných programů jsou v Německu nebo ve Švýcarsku zapojeny
hlavně ubytovací zařízení a restaurace, zahájila AHR ČR spolupráci na tomto projektu.

K
valita v dnešní době sehrá-
vá stále důležitější úlohu
ve všech aspektech naše-
ho života. Národní systém

kvality služeb v cestovním ruchu by
měl dlouhodobě motivovat podnika-
tele, aby se s cílenou a systematickou
sebereflexí neustále zabývali otázkou,
zda jejich podnikání udrží zájem zá-
kazníků, splní jejich očekávání a tím
vzbudí ochotu za nabízené služby vy-
nakládat své finanční prostředky. Pů-
vodní záměr spočíval ve vytvoření
značky a systému, který by vzdělával
podnikatele v oblasti všeobecného ří-
zení kvality. Vzorem pak byl model,

který již několik let funguje například
ve Švýcarsku a Německu. Domníváme
se, že pokud má připravovaný systém
nabídnout možnost neustálého zlepšo-
vání, je nutné vytvořit pro každou spe-
cifickou oblast alespoň základní
standardy služeb – jako popis ideální-
ho stavu. Díky tomuto dokumentu pak
budou schopni rozeznat současnou
úroveň svých služeb a zároveň zjistit
kritické oblasti, které je třeba zlepšit.

Z výše uvedených důvodů jsme se
tedy rozhodli, že vytvoříme velmi zjed-
nodušený a stručný materiál, který by
konkrétně popisoval základní principy
kvalitní služby a zároveň navedl uživa-

tele na hlavní problémy, se kterými se
podle našich zkušeností potýká ještě
řada ubytovacích a stravovacích za-
řízení. Pokud by pak někdo chtěl jít do
větších detailů a hloubky, existuje již
poměrně dost odborných, školicích
materiálů, které může naše organizace
následně nabídnout. Do konce roku
2014 navíc AHR ČR v rámci projektu
„Rozvoj kvalifikační úrovně pracovníků
v cestovním ruchu“ vám může poskyt-
nout školení všech pracovníků zcela
zdarma.

Pokud byste měli zájem se do pro-
jektu aktivně zapojit, neváhejte kon-
taktovat sekretariát AHR ČR.

NÁRODNÍ SYSTÉM KVALITY
SLUŽEB V ČR
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Navazujeme na článek v minulém vydání
AHR Fóra a přinášíme detailnější
informace z průzkumu aliance Hotelstars
Union pro klasifikaci hotelů. Studie
vycházející z výsledků online šetření
mezi zákazníky se zaměřila na konkrétní
oblasti ubytovacích služeb.

V
minulém článku jsme infor-
movali o samotném členění
průzkumu a jeho následném
využití. Zmínili jsme také, že

studie rozděluje služby podle významu
pro zákazníky na tzv. MUST TO HA-
VE – tedy naprosto nezbytné pro spo-

kojenost – a ATTRACTORS – služby
a vybavení, které zavedením zvyšují
atraktivnost zařízení pro zákazníky
a přispívají k růstu jejich spokojenos-
ti. Domníváme se, že výsledky by mo-
hly být dobrým nástrojem pro naše
hoteliéry v případě, že budou zvažo-

vat, jaké vybavení, případně služby,
by mohli zákazníkům nabídnout. Pře-
hledný a stručný souhrn prvků, které
jsou nezbytné pro spokojenost hostů
(MUST TO HAVE) a těch, které zvyšu-
jí spokojenost hostů (ATTRACTORS),
přinášíme v následující tabulce.

TOP 10 prvků zvyšujících spokojenost zákazníků TOP 10 prvků nezbytných pro spokojenost zákazníků
pro všechny třídy hotelů – ATTRACTORS pro všechny třídy hotelů – MUST TO HAVE

Vana včetně sprchy se zástěnou pro sprchování Žehlička a žehlicí prkno na pokoji
Pohodlnost spánku – šířka dvoulůžka 200 cm. WIFI internet připojení na pokoji
Systém pro rozlišení preferencí stálých hostů Pohodlnost spánku – šířka dvoulůžka minimálně 160 cm.
Jednoduché a digitálně zpracované informace o hotelových službách Bezbariérový přístup
Set na přípravu kávy – čaje na pokoji Efektivní vyřizování stížností
Denní tisk k dispozici ve společných prostorách hotelu Minibar na pokoji
Toaleta oddělena od koupelny Telefon na pokoji
Informace o destinaci k dispozici na pokoji Bezpečnost hotelového pokoje
Kosmetická zrcadla v koupelně Jednací místnost v hotelu
Služby wellness v hotelu Program TV / rozhlas na pokoji

INZERCE

HOTELSTARS
UNION:
VÝSLEDKY
ONLINE
PRŮZKUMU

KOMPLEXNÍ SERVIS A PRONÁJEM PRÁDLA
PRO HOTELY, PENZIONY, RESTAURACE A WELLNESS CENTRA

+420 517 307 111 / www.christof.cz / info@christof.cz

V rámci České republiky nabízíme efektivní a moderní službu
pronájmu hotelového prádla (ložního, stolního a froté), která
přináší zákazníkovi finanční i časovou úsporu. Prádlo pronajímáme
na základě aktuálních sortimentních i množstevních potřeb
zákazníků a současně se o něj komplexně staráme. Zajistíme
dovoz čistého a odvoz použitého prádla, provádíme praní, čištění,
opravy a automatickou výměnu kusů na konci životnosti. Zákazník
se nemusí starat o nákup, evidenci, skladování, opravy, ani
distribuci prádla.



TE
XT

:
B

C
.K

LÁ
R

A
H

Á
JK

O
VÁ

/
FO

TO
:A

R
C

H
IV

hotel/penzion

V polovině listopadu proběhne další zasedání
členských zemí Hotelstars Union. Tentokrát je hostící
zemí Česká republika. Meeting se bude konat
v pražském hotelu Grand Majestic (který je samozřejmě
řádně ocertifikován právě v rámci Hotelstars).

SEKRETARIÁT HOTELSTARS
UNION OD LEDNA V PRAZE

P
rotože Česká republika, jako
zástupce jedné z členských
zemí Hotelstars Union, bude
od 1. ledna příštího roku

přebírat vedení sekretariátu celé sku-
piny Hotelstars, v rámci zasedání
proběhne předání veškeré agendy,
kterou budeme mít na starosti právě
od nového roku. Vzhledem k tomu,
že předsednictví bude trvat přesně
rok, bylo dohodnuto, že za toto rela-
tivně krátké období nelze provádět
nějak zvláště zásadní zvraty v tomto
projektu. Kromě administrativy, pláno-

vání, správy rozpočtu a financí, organi-
zace meetingů nebo vyjednávání
s dalšími potencionálními zeměmi pro
vstup do Hotelstars, se chceme za-
měřit především na marketing a online
podporu certifikovaných zařízení i pro-
jektu samotného. Budeme pracovat
na zvýšení povědomí o Hotelstars, jak
směrem k zákazníkům, novinářům, tak
i k laické veřejnosti. Jedním z nástrojů,
který byl již tento rok spuštěn, je Blog
Hotelstars Union, se kterým jsme vás
již seznamovali, a do kterého chceme
zapojit co nejvíce účastníků – blogge-

rů. Pokud máte nějaký námět, téma,
problém, zajímavou zkušenost, výji-
mečný nebo naopak otřesný zážitek
týkající se cestování, hotelů
a pohostinství nebo jinak související
s tímto tématem, budete mít možnost
se intenzivněji zapojit. Prozatím může-
te blog pročíst a komentovat o sto
šest zde: http://blog.hotelstars.eu/.
Těšíme se na vaše komentáře!
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Google nedávno změnil algoritmus, který ovlivňuje pořadí ve výsledcích vyhledávání.
To má vliv i na optimalizaci webových stránek pro vyhledávače, jak si všímá Jan
Kameníček ze společnosti TravelClick v nejnovějším vydání měsíčníku COT business.

NOVÝ ALGORITMUS GOOGLU
PROVĚŘÍ VAŠI SEO

TE
XT

:P
M

U

„Z
apomeňme na klíčová slova
naházená bez ladu a skladu
do zdrojového kódu stránek,“
apeluje na čtenáře autor

a vysvětluje, že tato praxe je dnes již
zastaralá a může mít negativní vliv na
umístění ve výsledcích vyhledávání.
„Schovávání“ klíčových slov přímo do
webových stránek (v angličtině key-
word stuffing) je Googlem silně pe-
nalizováno. Článek v COT business
přináší mj. konkrétní příklady této
praktiky. Pro Google jsou podle Jana
Kameníčka naopak důležité prvky ja-
ko vlastní obsah stránek, který by měl
být relevantní a stručný, obsahovat
logicky zakomponovaná klíčová slo-
va, být stylisticky na úrovni. Text by

měl být vždy unikátní, neměl by mít
duplicity.

Dalším důležitým faktorem úspěšné
SEO je počet a kvalita příchozích od-
kazů na danou webovou stránku. To
je poměrně logické, jelikož čím více
a navíc kvalitních webových stránek
bude odkazovat na tu naši, tím více
poroste její důvěryhodnost a tedy i po-
řadí ve výsledcích vyhledávání. To sa-
mozřejmě vede k nárůstu počtu firem
(link farms), které za pakatel nabízejí
prolinkování ze stovek webových strá-
nek. To ale přivádí stránku do problé-
mů – má sice hodně odkazů, ale
z webů, které mají nízké skóre kvality
a nemusí být pro nás vůbec relevantní.
A právě tuto praxi Google penalizuje.

Poslední update Googlu pak před-
stavuje kompletní změnu ve způsobu
zobrazování odkazů na základě všech
doposud zohledňovaných faktorů –
přehodnocuje váhu předchozích up-
datů pro konečný výslede vyhledávání
– pro výsledek vyhledávání nejsou dů-
ležitá pouze slova obsažená v hleda-
ném výrazu samotném, ale celkový
kontext vyhledávání. Co z toho všeho
vyplývá? Odpověď najdete v listopa-
dovém vydání COT business…
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Nejen o tom,
jak Agentura
CzechTourism
podporuje
příjezdový
a domácí cestovní
ruch, jsme si
povídali s jejím
ředitelem ING.

ROSTISLAVEM

VONDRU·KOU.

Letošní marketingové
strategie cestovního ruchu
v Česku hodně staví na
„zemi příběhů“. Kde jste
se inspirovali a odkdy je
takový přístup v cestovním
ruchu používán?
Marketingová strategie propagace
Česka jako ideální turistické desti-
nace jak pro příjezdový, tak pro
domácí cestovní ruch vyplynula
z kompilátu výzkumů, statistických
šetření, pretestů a následně zpraco-
vané zadávací dokumentace pro
kreativní studia a reklamní agentury.
Na startu přípravy kampaně stál
management CzechTourism. Ten se
dnes jako zadavatel opírá o vybraný
tým tvůrců a realizátorů kampaně,

která spočívá v tvorbě reklamních
tvrzení, návrhu layautů, až po nákup
médií. Leitmotivem domácí i incomin-
gové kampaně je příběh místa, re-
gionu, osobnosti. Naším cílem je
podnítit zájem konzumenta reklamy
přijet do Česka a prožít si zde svůj
příběh. A to se nám začíná dařit.

Jaké jsou největší turistické
magnety v Česku? Daří se
překonávat pověst země,
kam si lze odskočit na jeden,
dva dny z jiné evropské
destinace?
Klasické stereotypy – Praha, hrady
a zámky ve Středních Čechách,
Český Krumlov, Západočeský
lázeňský trojúhelník a jižní Morava –

se nám daří měnit. Turisté spatřují
naši zemi jako unikátní uskupení
památek UNESCO v téměř jednom
místě. Do Česka se také jezdí za
zážitkovou dovolenou (gastronomie,
architektura, aktivní dovolená, well-
ness). Naší snahou a hlavním poslá-
ním je upozorňovat prostřednictvím
médií a majitelů cestovních kanceláří
na široké možnosti trávení volného
času mimo hlavní turistické cíle.

Neměli bychom cestovní
ruch více orientovat
například na prodloužené
víkendy? Jak se projevuje
evropský trend několika
kratších dovolených ročně
namísto jedné velké?
Česko si ani neklade za cíl konku-
rovat klasickým přímořským prázdni-
novým destinacím. Našim cílem je
nabídka tzv. druhých dovolených
a prodloužených víkendů pro obě
skupiny turistů. V tomto segmentu
spatřujeme velký potenciál.

V sousedním Bavorsku nebo
Rakousku existuje vyrovnaná
nabídka událostí od jara až
do zimy, od jarní turistiky
přes letní aktivity až
k adventním slavnostem
a zimním sportům. Může se
Česko prosadit s jejich
obdobou nebo musí volit
zcela odlišné projekty?
Agentura CzechTourism dlouhodobě
monitoruje marketingové aktivity kon-
kurenčních destinací. Některé zá-
kladní principy a mechanismy pro
nás samozřejmě mohou být inspirací,
mj. i díky kulturním a historickým
vazbám k sousedním zemím. V prin-
cipu se tedy samozřejmě projekty
našich sousedů inspirovat můžeme,
ale vlastní obsah už musí být unikát-
ní a nezaměnitelný, aby nám poskytl
konkurenční výhodu.

Dokáže se Česká republika
přiřadit k cestovnímu ruchu
pro osoby 50plus, který
se stal v několika zemích

DAŘÍ SE NÁM MĚNIT
KLASICKÉ STEREOTYPY



profil

listopad 2013 11

Unie vítaným rozšířením
turistické sezony?
U zahraničních turistů z evropských
zemí tvoří podle našich výzkumů
turisté nad 55 let přibližně jednu
čtvrtinu, což je významná část trhu.
Samozřejmě i na tento segment se
marketingová komunikace agentury
CzechTourism zaměřuje – s ohledem
na nabídku ČR zdůrazňujeme na-
příklad lázeňskou tradici.

Jaké jsou naše šance prosadit
se nabídkou sportovních
aktivit, například golfu?
Může k nám tento sport
přivádět více náročné klienty?
Dovedou pro ně naše cestovní
kanceláře, hotely i restaurace
společně vytvářet na míru
šité produkty?
Golf je jeden ze segmentů, ve kterém
se nám trvale daří udržet počty pří-
jezdů. V našich kampaních se strate-
gicky zaměřujeme na tuto cílovou
skupinu, a to především na skandináv-
ském trhu, ale i ve Francii a ve Velké
Británii. Pořádáme množství press
a fam tripů a spolu s českými subjekty
(golfové resorty, incomingové agen-
tury) se účastníme B2B i B2C akcí za-
měřených na golf. Čeští podnikatelé
jistě dovedou vytvářet v tomto směru
kvalitní produkty, ovšem prostředí jako
takové je velmi konkurenční.

Ještě v devadesátých letech
se velké naděje vkládaly
do kongresové turistiky.
Uspěli jsme v ní? A jak je
tomu ve srovnání s turistikou
lázeňskou?
Počet konaných kongresových akcí

stoupá, a to nejen v Praze, která je nej-
žádanější destinací pro konání akcí
různého významu, ale především také
v regionech České republiky. Věříme,
že je to i z části sjednocením propaga-
ce jednotlivých regionů, ke kterému
došlo založením samostatného oddě-
lení CzechTourism – Czech Conven-
tion Bureau. O kvalitní činnosti CzCB
jsou přesvědčení také evropští nákup-
čí a čtenáři prestižního časopisu MICE
Report, kteří zvolili kancelář Czech
Convention Bureau jako „Best Con-
vention Bureau“ za rok 2012. Rád
bych se však vyvaroval srovnávání
kongresové a lázeňské turistiky, jedná
se o velmi rozdílné segmenty. A ze
statistických čísel je zřejmé, že z dlou-
hodobého hlediska počet turistů v láz-
ních stoupá. Agentura se propagaci
produktu lázeňství věnuje od roku
2005 a pořádá spoustu akcí zaměře-
ných na podporu incomingu i domá-
cího cestovního trhu.

Jaké země a jaké typy
turistů jsou pro nás
nejperspektivnější?
Jaká infrastruktura bude
středem jejich zájmu a jaké
investice si vyžádá?
To nelze shrnout v několika větách.
Hlavní roli budou i nadále hrát soused-
ní země (především Německo), odkud
přijíždí nejvíce zahraničních turistů.
Velkou pozornost je třeba věnovat ros-
toucím významným trhům jako je Rus-
ko, Čína či Jižní Korea. Zajímavý
růstový trend jsme zachytili v sever-
ských zemích, které mají i potřebný
ekonomický potenciál. Další význam-
nou skupinou budou vzdálené trhy La-
tinské Ameriky a Blízkého Východu.

Jaká je cílová představa
národního informačního
portálu cestovního ruchu?
Cílem projektu je vytvořit Národní in-
formační portál cestovního ruchu,
který bude konkurenceschopný v po-
rovnání s ostatními zahraničními por-
tály. Tento portál má za cíl zvýšit
povědomí o České republice na za-
hraničních trzích a zajistit aktuální,
kompletní a relevantní informace
z jednotlivých regionů.

Co chystá CzechTourism pro
rok 2014 a následně pak pro
druhou polovinu desetiletí?
V první řadě budeme pokračovat v ko-
munikaci Česka jako „země příběhů“
na zahraničních trzích, tentokrát bude
naše kampaň akcentovat příběhy turis-
tů samotných: např. milostné příběhy
v Praze, příběh objevování skalních
měst či příběh putování po vinařských
stezkách na jižní Moravě. Nově přichá-
zíme také se zážitkovými a výstavními
eventy, které jsou rozprostřeny po celé
České republice. Tyto komponované
akce spojují velmi atraktivní designové
festivaly do dvou cyklů Meet Czech
Design a Czech the Light a turistům
nabídnou po celé zemi akce typu Fes-
tival Signal, Designblok, Architecture
Week apod.
Pro domácí turisty jsme připravili pří-
běhovou kampaň, v které budeme
vyprávět příběhy méně známých desti-
nací, např. České Kanady, Rychleb-
ských hor či východní Moravy, příběhy
renesančních domů, loveckých chod-
níčků či hudebních inspirací. Zcela
nově přijdeme se sérií spotů a minipo-
řadů, které vytváříme s cílem inspiro-
vat potenciální návštěvníky k návštěvě
Česka.
Naše plány jsou rámovány marketingo-
vou strategií, jež vyhlíží do konce roku
2015, poté budeme plánovat dál.

Jakou dobrou praxí se
inspirujete a čím specifickým
chcete naopak překvapit?
Velmi podrobně sledujeme práci těch
nejlepších centrál cestovního ruchu, ať
je to Austria Werbung, Visit Britain či
SchweizTourismus. Ve všech přípa-
dech jsou to organizace, které stejně
jako my používají integrované kampa-
ně se silnou kreativitou, často postave-
nou na nadsázce a uvolněném tónu.
Právě v tomto duchu bychom chtěli
více překvapovat než doposud. TE
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Ing. Rostislav Vondru‰ka
Narodil se 24. 3. 1961 v Kladně. Je ženatý, má dvě děti.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě, fakultu ekonomiky
služeb a cestovního ruchu, předtím Hotelovou školu v Poděbradech.

Kariéra: 2010 – dosud ředitel agentury CzechTourism – České centrály
cestovního ruchu, předtím ministr, Ministerstvo pro místní rozvoj České
republiky, ředitel prodeje a marketingu společnosti G. Benedikt Karlovy Vary
(výroba a prodej hotelového a restauračního porcelánu), jednatel a majitel
Performax s.r.o., management, poradenství a vzdělávání v hotelnictví, ve
službách a cestovním ruchu, ředitel prodeje a marketingu hotelů Marriott,
Renaissance Praha a Marriott Executive Apartments, generální ředitel
společnosti Kongresové centrum Praha a.s., provozní/noční ředitel Hotel
Hilton Praha, vedoucí ubytovacího úseku Hotel Palace Praha, asistent
provozního náměstka Interhotel Praha, číšník, hotel International Praha.
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Letošním hostitelem celostátního setkání členů AHR ČR na 8. Výroční konferenci
je hotel Best Western Premier International Brno. V této souvislosti jsme požádali
o rozhovor dvě osobnosti hotelu: Pavla Brdičku, který je ve vedení Dozorčí rady
společnosti BW Premier Hotel International a Miroslava Husáka, šéfkuchaře hotelu.

TĚŠÍME SE NA VÁS V BRNĚ...
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Jídlo přispívá k úspěchu jednání
Jak početný tým se bude podílet na
gastronomických službách pro účastníky
Výroční konference AHR ČR?
Tým je opravdu početný. Jedná se o komplexní výrobní
proces, který začíná u hotelového řezníka a končí výde-
jem jídla u sous-chefa. Celkově se na akci včetně stude-
né kuchyně a cukrářů podílí určitě více než 20 vybraných
spolupracovníků.

Co vše obnáší zajištění gastronomických
služeb?
Jde především o koordinaci celé akce od sestavení první
nabídky, kvalitu surovin, úpravu až po výdej jídel a prvo-
třídní servis. Vždy máme na zřeteli, aby si hosté na jídle
pochutnali, protože častokrát právě jídlo je to, co si hosté
z celé konference spolehlivě zapamatují a výrazně přispívá
k úspěchu všech jednání.

Jakým způsobem se vám daří zajišťovat
kvalitu gastronomie?
Kvalitu držíme dlouhodobě, máme nastavené standardy,
k čemuž velkou měrou přispěl pan Brdička, který
v dobách svého ředitelování nekompromisně vyžadoval
nejvyšší kvalitu všech služeb. Z těchto standardů
neustupujeme ani pod tlakem nástupu konveniencí
a polotovarů. Jídelní lístek měníme minimálně 2x ročně
právě s ohledem na sezonnost jednotlivých surovin.
K tomu jednoznačně patří i regionální suroviny, které
využíváme při hotelových snídaních a především v naší
restauraci zaměřené na domácí kuchyni – Plzeňce.

Mohou se účastníci Výroční konference
AHR ČR těšit na nějaké gastronomické
překvapení?
Určitě ano, ale pokud bych prozradil
jaké, už by to nebylo překvapení. Dovolil
bych si ale pozvat účastníky konference
do naší nově zrekonstruované restau-
race Lobby & Wine Restaurant Siesta
s bohatou vinotékou, z jejíž nabídky si
určitě vybere každý host.

Rozhovor s PAVLEM BRDIČKOU Rozhovor s MIROSLAVEM HUSÁKEM

Kdo nic nedělá,
na trhu nevydrží
Jaký význam má pro váš
hotel pozice hostitele Výroční
konference AHR ČR?
Chceme našim kolegům poskytnout kvalitní služby. Je
nám ctí, že členové AHR ČR uskuteční své zasedání
u nás a jsem přesvědčen, že celý kolektiv zaměstnanců
hotelu se tohoto úkolu zhostí k jejich plné spokojenosti.
Zároveň přeji jednání mnoho zdaru, vše nejlepší a pří-
jemný pobyt u nás v Brně.

Ty z nás, kteří se alespoň občas ve vašem
hotelu zastaví, vždy překvapí nějaká novinka
ve vzhledu či vybavení hotelu. Jak tuto
skutečnost vnímají hoteloví hosté?
Jestliže máme obstát na trhu hotelového průmyslu, je
nutné zlepšovat služby, interiér, technické vybavení, aby
hosté měli důvod vracet se k nám. Myslím, že když se
rozhlédnete, uvidíte změny, které jsme pro hosty udělali –
nové pokoje, koupelny, restauraci, vinotéku...

Jak se vám daří udržet po tolik let tak báječné
renomé hotelu?
Nesmíme „usnout na vavřínech“, přebíráme dobré zkuše-
nosti, sledujeme vývoj v oboru, inovujeme a snažíme se
zaujmout hosty novinkami. Kdo nic nedělá, nic nezkazí,
ale na trhu dlouho nevydrží.

Jaké máte další plány v nebližší době?
Připravujeme novou zahrádku u Restaurace Lucullus,
techniku vyšší kvality pro kongresy a semináře, další
zlepšení hotelových služeb a zaměřujeme se
na spolupráci z hotelovými školami a se střediskem
odborného výcviku.

Co byste popřál účastníkům Výroční
konference AHR ČR?
Přeji všem pracovníkům v hotelovém průmyslu optimi-
stický pohled do budoucnosti, dobré výsledky v práci
a AHR přeji, aby její vedení nadále bylo vůdčí silou
v rozvoji našeho oboru.

Jedním z mediálních partnerů
Výroční konference AHR ČR je CCB Brno, spol. s r. o.



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
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Již od března školíme díky projektu „Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků
v cestovním ruchu“ v oblasti hotelnictví a gastronomie zcela zdarma.

A
bsence registračního poplat-
ku na kurzech však není jedi-
nou výhodou. Abychom při-
blížili kurzy všem zařízením

a stlačili náklady spojené s jejich ná-
vštěvou opravdu na minimum, pořádá-
me je nejen v Praze, ale i v regionech.
Zájemci o odborné kurzy z oblasti ho-
telnictví a gastronomie mají možnost
zápisu na kurzy přímo ve svém kraji
a bez administrativních překážek.
Stačí se pouze registrovat na
www.vzdelavani.czechtourism.cz
a dále se přes tyto webové stránky
jednoduše přihlásit na vybraný kurz.
Skvělou zprávou je, že pokud sesta-
víte skupinu s minimálním počtem
18-ti osob, uspořádáme kurz přímo
ve vašem zařízení a uhradíme vám
pronájem i občerstvení, což zařízení
vítají obzvláště v období mimosezony.
Dozvíte se tak o novinkách a tren-
dech, zvýšíte profesionalitu personálu
a současně si vylepšíte budget!

ŠKOLÍME ZDARMA
A JEŠTĚ ZA TO PLATÍME
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Pomohu vám, jedná se o obec, která leží několik kilometrů od Přeštic. A víte, čím je
známá? Že tam již několik let pořádají pro místní, ale i příchozí soutěž ve vaření, a to
hned v několika kategoriích.

J
de o nejlepší studené
jídlo, polévku, hlavní
jídlo a dezert. Zajímavé
jsou i kategorie o nej-

lepší marmeládu, nakládanou
zeleninu, domácí vína a liké-
ry. A to vše za pozornosti
tisku a plzeňského rozhlasu.
Tentokrát komise hodnotila více než
80 vzorků, které se sešly na výstavním
stole, a po jejich oznámkování je pří-
tomní v sále společným úsilím snědli.
Pohybuji se běžně v jiném prostředí,
než je vesnická restaurace, a proto
mě o to více nadchla osobní angažo-
vanost všech dobrovolníků, kteří ce-

lou akci připravovali a také
zrealizovali. A protože jejich
vůdcem je paní Miroslava
Kunzmannová, jejíž kuchařky
jsou skvostem na přesyce-
ném trhu „rádobykuchařek“,
má i celá soutěž nejen
správnou atmosféru, ale

i odbornou úroveň. To, co místní před-
vedli, se mohlo klidně řadit ke skvos-
tům Czech Specials a znalec české
kuchyně by jistě zaplesal, že stále
existují místa, kde „vaří hezky česky“
a nemusí je k tomu nikdo přemlou-
vat. Všichni přinesli své soutěžní vý-
tvory, nikdo se nezeptal, kdo jim to

zaplatí, a všichni byli hrdí na to, že
se tímto způsobem mohli prezento-
vat. A proto jsem samozřejmě
nadšen, že něco podobného jsou
lidé schopni stále dělat bez ohledu
na odměnu. A je mi také zároveň
smutno, protože se bohužel
setkávám stále více s tím, že každý
chce hlavně vědět, co za to, co
z toho bude mít a jak na tom vydělá.
Těm z Horušan jde o to, aby mohli
být pyšní na své kuchařské umění,
těm druhým jde pouze o peníze a na
nich se úroveň nevybuduje. Proto
jeďte příští rok do Horušan. Je to
velmi poučná zkušenost.

VÍTE, KDE JSOU HORUŠANY?

Využili jsme několika vzdělávacích kurzů v rámci akademie AHR ČR. Za velmi
přínosný hodnotím kurz „housekeeping“, který otevřel oči pokojským. Zcela
výborný byl individuální kurz Lukáše Limprechta. Společně jsme sestavili menu,
které se stalo inspirací pro další jídla v našem jídelním lístku. Využili jsme také
školení recepce a řešení některých krizových situací.

Tomáš Drápal, ředitel hotelu Relax centrum Kolštejn

SEZNAM KURZŮ,
KTERÉ MŮŽETE NAVŠTÍVIT
AŽ DO ŘÍJNA 2014
VE VAŠEM REGIONU:
UBYTOVÁNÍ: Recepce, Housekeeping, Rezervace, Vyřizování reklamací
a stížností, Manažerské schopnosti a dovednosti, Budgeting, Koučování,
Optimalizace provozních nákladů, Hotelový marketing, Základy revenue
managementu, Flexibilní cenová politika Kreativní obchodní strategie
STRAVOVÁNÍ: Komunikační dovednosti a efektivní komunikace, Profesio-
nální obsluha hostů pro číšníky a servírky, Řízení úseku F&B, Marketing
restaurace, Gastronomický seminář – Recepce, rauty a bankety, Ryby, Mo-
derní česká kuchyně, Maximalizace příjmů restaurace, Kalkulace v gastro-
nomických provozech, Specifické jazykové dovednosti pro oblast stravování,
Potenciál nápojů ve vztahu k zisku restaurace, Tvorba jídelního lístku.



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.

vzdělávání
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ETIKA V HOTELOVÉM
PRŮMYSLU
Zajímavý pohled na etickou problematiku
firemní kultury hotelových společností přináší
publikace Marka Merhauta ETIKA JAKO
SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚD-
NOSTI FIREM HOTELOVÉHO PRŮMYSLU
(vydalo nakladatelství Wolters Kluwer). Vedoucí
katedry hotelnictví na Vysoké škole hotelové se
v ní zamýšlí nad otázkami podnikatelské etiky
a práva. V minulých dobách při řízení hotelů
nehrály morální zásady a společenská odpo-
vědnost příliš velkou úlohu, ale dnes je jasné,
že etické chování a pravidla v podnikání musejí
být součástí jejich každodenní práce. Merhaut
na základě svého vlastního empirického šetření
sonduje úlohu etiky a etického kodexu v realitě
a akcentuje odlišnost etického kodexu od pra-
covního řádu. Podle autora by společenská
odpovědnost hotelových společností měla být
aplikací etických zásad, kodexem manažera
a firemní kulturou a mohla by se nazývat CSR in
Hotel Industry (Corporate So-
cial Responsibility in Hotel In-
dustry). Čtenáři si uvědomí
složitost vztahů mezi společ-
ností, která poskytuje pracov-
ní sílu, spotřebitele a politiky,
a podnikatelským sektorem
hotelového průmyslu.

TE
XT

:P
hD

r.
JA

R
O

S
LA

V
H

O
LO

U
B

E
K

/
FO

TO
:A

R
C

H
IV

ODBORNÍ UČITELÉ BODOVALI
NA TROPHÈE BOHEMIA SEKT 2013
Profesionální znalci vína se ve čtvrtek 31.10. sešli v pražském hotelu Andel’s,
aby poměřili své schopnosti na mistrovství České republiky sommeliérů.
O to, kdo z Čechů umí nejlépe zacházet s vínem, se utkali soutěžící v sou-
těži Trophèe Bohemia Sekt 2013. V řadě špičkových profesionálů se ob-
jevili i zástupci odborných škol a odborní učitelé. Již tradičně se soutěže
zúčastnil František Koudela ze Střední odborné školy Svazu českých a mo-
ravských spotřebních družstev ze Znojma a poprvé se zde představil Václav
Kulhánek z Hotelové školy v Teplicích. Soutěž začala už během dopoledne,
kdy účastníci prošli písemným testem, servisem červeného vína a sestavou
vhodného menu. Vyvrcholením akce se stalo předvedení sommeliérských
dovedností ve virtuální restauraci. Oba učitelé, přes písemný test, který pro
většinu soutěžících znamená Taxisův příkop, se dostali mezi deset nejlep-
ších a mohli tak následně v praktických disciplínách ukázat své doved-
nosti. Ve finále se pak utkali Jakub Přibil, František Koudela a David Král.
Z této vyrovnané trojice, kde Jakub Přibil zvítězil, se František Koudela
umístil na druhém místě. Jsem přesvědčen o tom, že tito pedagogičtí
pracovníci jsou dostatečnou zárukou výchovy mladých sommeliérů.





Tehdy pan Ernesto Valente představil svůj nový kávovar
FAEMA E61 (nazvaný po sérii modelů pojmenovaných po
planetách Mercurio, Marte, Urania, Nettuno, Venere...)
E-61 tedy Eclipse – zatmění slunce. Symboliku zatmění
můžeme nalézt na bočních stěnách kávovaru, které jsou ozdobeny
černými srpy, značícími postupné zakrývání slunce a zadní
červeně podsvícené stěně.

Kávovar E61 se stal skutečně
revolučním díky teplotním
výměníkům, které garantovali
stále stejnou teplotu vody na
přípravu espressa. Voda
z výměníku zároveň udržuje
výdejní hlavu ve správné
teplotě díky patentovanému

termo sifonnímu systému, což v praxi znamená, že voda je
v nepřetržitém oběhu mezi výměníkem a výdejní hlavou.
Odpadá tedy neustále odpuštění vody před každou kávou.

Dalším revolučním patentem bylo historicky první použití
čerpadla na vytvoření tlaku při výdeji kávy. Tím bylo dosaženo
konstantní hodnoty tlaku a odstraněna namáhavá práce
barmanům. Díky všem tento inovacím došlo k výraznému
zjednodušení přípravy espressa a tím se otevřela cesta pro
pravé italské espresso do celého světa.

Kávovar FAEMA E61 tento již kultovní model, jež uctívají generace
barmanů se vyrábí již déle než 50 let v nepozměněném designu.
Tento kávovar si pro Vaši provozovnu můžete dopřát i dnes, tento
mnohokrát vyzkoušený model, miliony dokonalých káv jsou zárukou
na snadnou přípravu espressa i cappuccina i pro příští generace.

Espresso tento italský fenomén známe již více jak jedno století.
Snaha Italů připravit tu nejlepší kávu byla vždy obrovská. Celá
desetiletí vývoje v neobvykle silném konkurenčním prostředí
znamenalo skutečnou kávovou evoluci. Jeden takovýto
revoluční krok, který mimořádně ovlivnil celosvětový vývoj
v konzumaci kávy se datuje k roku 1961.

Espresso
italský fenomén
a Faema E61
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Staré české pořekadlo o Martinovi na bílém koni, na jehož svátek končí období polních
prací a přichází zima, zná asi každý. Víte ale také, že se jednalo o svátek veselý
a bujarý, který dal vzniknout přísloví „Na svatého Martina, kouřívá se z komína“?

L
idové moudro dokonce va-
ruje, že kdo v tento den ani
neochutná martinskou husu,
bude celý příští rok hladovět!

Husa martinskému stolu kralovala
– vedle pečínky se podával i kaldoun
(polévka s drůbky) nebo proslulá husí
játra. Samotná husí pečínka u nás při-
cházela na stůl obvykle pečená s kmí-

nem a se zelím (a je to tak vlastně
dodnes). Ve staročeské kuchyni se
husa také plnila či obkládala jablky –
přesně jako v našem receptu. Svatý
Martin je také svátkem vinařů, neboť
končí vinobraní a dokončuje se pro-
ces zrání mladého vína. Podle tra-
dice je tak možné 11. 11. v 11 hodin
otevřít první mladé víno. Moravští

a čeští vinaři tuto starou tradici vy-
užili a vytvořili novou – spojení hodů
s ochutnáváním svatomartinského
vína. Nutno dodat, že k pečené huse
se mladé víno výborně hodí,
protože díky vyšší ky-
selince napomáhá
lepšímu trávení.

SVATOMARTINSKÁ HUSA
PODLE CZECH SPECIALS

POSTUP: Husu důkladně zvenku i zevnitř omy-
jeme, nasolíme a okmínujeme (i zevnitř!) a ne-
cháme v chladnu do druhého dne uležet. Asi
tři hodiny před pečením ji vyndáme a necháme
odpočinout při pokojové teplotě. Troubu přede-
hřejeme na 130 stupňů. Nasolenou husu vloží-
me do pekáče prsíčky dolů a podlijeme horkou
vodou (měla by sahat asi do čtvrtiny pekáče).
Pekáč přiklopíme a dáme husu péct. Pečeme
3 hodiny, během pečení husu několikrát otočí-
me, aby se opekla z obou stran – a pokaždé
znovu přiklopíme, aby se maso nevysušilo. Ob-
čas také propíchneme kůži, aby mohlo vytékat
sádlo. Počkáme, až se vyškvaří, a potom ho
můžeme odebírat, případně s ním husu znovu
polévat. Po 3 hodinách husu obložíme jablky,
nakrájenými na dílky a zbavenými jádřinců,
a rozmarýnem a dáme péct na dalších 40 mi-
nut. Poté na posledních 20 minut zvýšíme tep-
lotu na 170 stupňů a husu odkryjeme, aby se
vypekla pěkná, křupavá kůžička. Měkkou husu
necháme před podáváním odpočinout.

POČET PORCÍ: pro 4 osoby
DOBA PŘÍPRAVY: 20 min

DOBA ODLEŽENÍ: 1 den + 3 hodiny
DOBA PEČENÍ: 4 hodiny

TIP: Pomalé pečení pomáhá, aby se maso nevysušilo,
ale zůstalo krásně šťavnaté. Máte-li dost času, klidně snižte teplotu

na 100 stupňů a pečte sedm hodin.

SUROVINY:
1 středně velká husa (asi 4 kg),

3 jablka a 1 hruška nebo 4 jablka,
několik snítek rozmarýnu,

voda na podlévání, kmín, sůl

Svatomartinská husa s jablky



MAKRO karta: vstupenka do světa čerstvosti, 
kvality a velkého výběru
www.makro.cz

PARTNER PROFESIONÁLŮ

OD TŘEBOŇSKÉHO KAPRA OD TŘEBOŇSKÉHO KAPRA 
PO HUMRA PO HUMRA 
S VAŠÍ MAKRO KARTOUS VAŠÍ MAKRO KARTOU

Nejbohatší nabídku více než 40 druhů čerstvých ryb najdete 
jedině v MAKRO. Sladkovodní kapr je tak čerstvý, jako byste 
ho právě vylovili z jihočeského rybníka. Ale i živý humr 
z Kanady v objemném viváriu je stejně čerstvý jako ve svém 
mořském živlu. Neváhejte a obohaťte svou kuchyni rybími 
pochoutkami všech vod, moří a oceánů.
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ládní návrh zákona
o směnárenské čin-
nosti byl schválen
Poslaneckou sněmov-

nou i Senátem a 27. 8. 2013
byl podepsán prezidentem. Nový
zákon zahrne právní úpravu po-
skytování směnárenských slu-
žeb, a to jak veřejnoprávní podmínky pro
provozování této činnosti, tak i úpravu
soukromoprávních vztahů, při ní vznika-
jících. Zákon o směnárenské činnosti ve
své veřejnoprávní části upravuje již exis-
tující kategorii nebankovních provozova-
telů směnárenské činnosti (směnárníka),
zavádí však určité regulatorní a dohle-
dové požadavky. Obsahuje ale i soukro-
moprávní část, ve které jsou upraveny
soukromoprávní vztahy při poskytování

ZÁKON O SMĚNÁRENSKÉ
ČINNOSTI

směnárenských služeb – kur-
zovní lístek, předsmluvní infor-
mační povinnost, vydání
dokladu o provedení směnáren-
ského obchodu, atd. Návrh zá-
kona byl průběžně konzultován
s Českou národní bankou v sou-
ladu s dohodou o spolupráci při

přípravě návrhů vnitrostátních právních
předpisů týkajících se finančního trhu.
Zákon o směnárenské činnosti obsahuje
zmocnění pro vydání vyhlášky České
národní banky v oblasti podoby žádosti
a oznámení podle zákona, dále pro infor-
mační povinnost provozovatele směná-
renské činnosti vůči České národní
bance. Důvodem je technická povaha či
rozsah těchto pravidel, které je proto
vhodnější upravit prováděcím předpisem.

Hlavní změny oproti současné úpravě
spočívají ve vyšší ochraně spotřebitelů,
zejména zahraničních turistů. Směnárník
bude muset získat oprávnění k provo-
zování směnárenské činnosti od České
národní banky, podmínky pro získání
oprávnění budou upřesněny vyhláškou
České národní banky. Vyhláška bude
dále specifikovat i informační povinnost
směnárníků a konkrétní požadavky na
kurzovní lístek a doklad o provedení
směnárenského obchodu.

Dne 5.11.2012 vláda v souladu s plánem legislativních prací vlády na rok 2012 předložila
sněmovně návrh zákona o směnárenské činnosti. Relevantním právním předpisem
v oblasti upravené navrhovaným zákonem je zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon.

Z
původního vládního
návrhu změn zákona
nebylo schváleno Se-
nátem osvobození divi-

dend od daně z příjmů a dále
tzv. zrychlené odpisování ma-
jetku zařazeného v 1. a 2. odpi-
sové skupině. V daních z příjmů
nás čekají zejména změny související se
změnami soukromého práva – nová ter-
minologie, principy, instituty. Doprovodné
opatření však obsahuje i některé důležité
změny, které s rekodifikací soukromého
práva nesouvisí, například přesun darů
a zděděných příjmů do předmětu daní
z příjmů, částečná změna struktury záko-
na a vymezení některých daňových poj-

ZMĚNY ZÁKONA O DANÍCH
Z PŘÍJMŮ OD ROKU 2014

mů. Další změnou je zvýšení limi-
tu pro dary odečitatelné od da-
ňového základu fyzických osob
podle § 15 odst. 1 zákona na
15 % resp. od daňového zákla-
du právnických osob podle
§ 20 odst. 8 na 10 %, prodlou-
žení časového testu pro osvo-

bození příjmů z prodeje cenných papírů
od daně z příjmů fyzických osob ze
6 měsíců na 3 roky, možnost podat da-
ňové přiznání na příjmy ze závislé čin-
nosti zatížené srážkovou daní, změna
pravidel pro tvorbu opravných položek
k pohledávkám, která jejich tvorbu zjed-
nodušuje. Dále se jedná o zvýšení hrani-
ce pro uplatnění srážkové daně z příjmů

ze závislé činnosti na základě dohod
o provedení práce nepřesahujících mě-
síčně 10 000,- Kč, nebo změny zákonů
upravujících veřejnoprávní pojištění (no-
vé podmínky pro účast na nemocenském
pojištění krátkodobých zaměstnání atd.).
Další změnou v daňových předpisech je
nová úprava daně z nabytí nemovitých
věcí. Standardně (bez dohody smluvních
stran) zůstane poplatníkem daně prodá-
vající. Smluvní strany se však mohou do-
hodnout, aby byl poplatníkem daně
kupující. Daň z nemovitostí bude nadále
upravena současným zákonem o dani
z nemovitostí, který však bude velice
rozsáhle novelizován a přejmenován
na zákon o dani z nemovitých věcí.

Součástí daňových zákonných opatření Senátu je poměrně značný rozsah změn
zákona o daních z příjmů. Změny vyjdou ve Sbírce zákonů, ale ještě je musí potvrdit
Poslanecká sněmovna vzešlá z voleb.
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LANOVKA HOTELU NH PRAGUE
SLAVILA
Známá červená pozemní lanová dráha, kterou při svých poby-
tech využívá i Česká fotbalová reprezentace, absolvovala 21. říj-
na kolem 12 hodiny svou 3 milióntou jízdu. Lanovka spojuje
unikátním způsobem dvě budovy hotelu NH Prague na pražském
Smíchově. Petr Nešpůrek, generální ředitel hotelu NH Prague
se svým týmem popřáli šťastné jubilejní posádce, a to v pravém
slova smyslu. Cestujícími byla posádka letecké společnosti Luft-
hansa. Třímilióntá jízda se slavila dortem ve tvaru lanovky a sektem.
Překvapení výherci získali certifikát a kapitánovi předal pan Neš-
půrek také poukazy na večeři do restaurace Il Giardino. Lanovka
slouží jako spojovací prostředek hotelových budov, je atrakcí pro
hotelové hosty i veřejnost a nabízí krásný výhled na Prahu.

MUZEUM GASTRONOMIE ZÍSKALO
PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ
Během své krátké existence, 1,5 roku od otevření, bylo Muzeum
gastronomie oceněno největším světovým cestovatelským por-
tálem TripAdvisor. Cena „Travellers’ Choice Attractions“ (Turis-
tická zajímavost) se letos uděluje poprvé a rozšířila tak doposud
ceny „Travellers’Choice“ udělované hotelům a restauracím. Mu-
zeum gastronomie se může pyšnit, že je mezi 10 nejvíce oce-
ňovanými atrakcemi Prahy. Příchozí z celého světa vyzdvihují vý-
jimečnost a originalitu expozice, přibližující úpravu pokrmů jako
nejstarší typicky lidskou činnost. Pohled na dějiny lidstva přes
okno kuchyně fascinuje všechny generace. Evropská cesta
gastronomie je završena Síní slávy české gastronomie, kde
návštěvník objevuje nejstarší kuchařské knihy a seznamuje
s významnými hoteliéry a gastronomickými podnikateli a čes-
kými tradičními jídly. Expozice Muzea gastronomie je výrazným
příspěvkem k atraktivnosti Prahy jako významné destinace.

PINKASOVA NOČNÍ MŮRA
23. října se konal čtvrtý ročník klání „Pinkasova noční
můra“ – běh z Pinkasova sklepa po 45 schodech
s 10 načepovanými půllitry piva. Soutěžili výčepní ze
13 známých pivnic, v nichž se čepuje plzeňský ležák.
A o co se vlastně jedná? Když poprvé Jakub Pinkas
ochutnal lahodně řízný nápoj, netrvalo dlouho a opustil
řemeslo krejčího. Kvalita plzeňského piva byla ve zdejším
podniku od počátku nade vším a hospodský Pinkas přišel
i s originálním způsobem servírování, hlavně aby si pivo
zachovalo svou prvotřídní kvalitu a jedinečnou vůni i chuť.
Do půllitrů se U Pinkasů proti všem zvyklostem pivo če-
povalo ze sudů přímo ve sklepě, odkud je museli číšníci
co nejrychleji vynášet po 45 schodech přímo na stůl
žíznivých hostů. Věhlas výtečného plzeňského piva rychle
narůstal, zato každodenní služba se pro číšníky stávala
doslova „noční můrou“. A jak to vše dopadlo letos? Své
zástupce vyslalo celkem 13 známých pivnic, kde čepují
plzeňské pivo. Načepovat deset nefiltrovaných hladinek
a s nimi vyběhnout z Pinkasova sklepa do Krejčovny
v 1. patře zvládl nejrychleji Václav Kohout z Malostranské
besedy v Praze s časem 1:43,03. Na druhém místě
doběhl Pavel Hruška z pražského Lokálu v čase 1:46,7
a třetí příčku vybojoval Pavel Pittr z Lokálu U Bílé kuželky
v Praze v čase 1:50,43.
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STAROPRAMEN PŘEDSTAVIL
VINOHRADSKÝ PARLAMENT
Kvalitní a svědomitě opečovávané pivo, moderní česká
gastronomie, jedinečný design, atmosféra a dostupné ce-
ny. To nabízí nově otevřený Vinohradský Parlament, největší
hospoda společnosti Pivovary Staropramen, která v jeden
okamžik obslouží přes 300 hostů. Zákazníci v novém pod-
niku, který se zařadí mezi největší hospody v metropoli,
budou hýčkáni maximální péčí. Kvalitně ošetřené pivo
Staropramen bude přitom hlavním „tahákem“, proč Vino-
hradský Parlament navštívit. Na jeho kvalitu bude osobně
dohlížet obchodní sládek smíchovského pivovaru Libor
Vávra. Návštěvníci budou moci sledovat také práci kuchařů
díky otevřené kuchyni, kterou povede šéfkuchař Jan Pípal,
jenž má bohatou gastronomickou zkušenost a je držitelem
prestižního ocenění „Kuchař roku“, které získal ve svých
28 letech. Jeho tým bude mimo jiné připravovat 8 denních
jídel a to i včetně víkendů. Vinohradský Parlament vznikl
v přízemí historické a památkově chráněné budovy Národ-
ního domu postaveného v roce 1894.

INZERCE

škola s tradicí více než 20 let
individuální pøístup ke studentùm
98% úspìšnost studentù u státních maturit
výborné uplatnìní absolventù
nadprùmìrné hodnocení školy ÈŠI

WWW.PSHS.CZWWW.PSHS.CZ
E-mail: info@pshs.cz

Tel.: 777 073 670777 073 670
Svídnická 506, 181 00 Praha 8

 PRVNÍ SOUKROMÁ 
HOTELOVÁ ŠKOLA

Studijní obor HOTELNICTVÍ

Dny otevøených dveøí: 12.12. 2013 a 16.1. 2014



Re nancováním úvìru u spoøitelního 
družstva Artesa se nám snížily úrokové náklady, 
a díky výhodnému splátkovému kalendáøi došlo 
zároveò k uvolnìní nanèních prostøedkù na 
pokrytí nákladù spojených s rekonstrukcí našeho 
logistického parku v Plzni.

Ing. Dana Kubátová

Monika Fremuntová
obchodní manažerka

Artesa, spoøitelní družstvo

Ing. Dana Kubátová
nanèní øeditelka

Logistika Plzeò a.s.

VAŠE PODNIKATELSKÉ PLÁNY MÌNÍME V REALITU

zelená linka: 800 128 836, e-mail: info@artesa.cz    www.artesa.cz

Úvìr Artesa FLEXI
individuální posouzení každé žádosti
podmínky úvìru pøizpùsobené potøebám klienta
poskytovaná výše úvìru od 2-155 mil. Kè

úroèení sazbou od 6,9 % p.a.
jednorázové i postupné èerpání
individuální splátkový kalendáø

      

Toshiba TCxWave 
Jedna platforma 
pro různé účely

výjimečný design 
neuvěřitelně přizpůsobivá 
spolehlivá a robustní

Prodejní místo, které bude hrdě reprezentovat vaši značku

Pro více informací pište na e-mail: ToshibaGCS@atcomp.cz
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Jubilejní desátý ročník ceny za odpovědné podnikání TOP Odpovědná firma zná
své letošní vítěze. Oceněné firmy si převzaly své ceny ve 13 soutěžních kategoriích
17. října na slavnostním galavečeru ve Slovanském domě.

V
e speciální kategorii pro ho-
tely a restaurace, kterou vy-
hlašuje Byznys pro společ-
nost společně s AHR ČR, se

na prvním místě umístily Pražské
hotely Hilton.

Cena oceňuje podniky, které ve
svém podnikání a každodenních roz-
hodnutích zvažují dopady své čin-
nosti na místní ekonomiku, region,
společnost i životní prostředí.

Oba pražské hotely Hilton vnímají
jako základní článek udržitelnosti své-
ho podnikání své zaměstnance. Ne-
zaostávají však ani v zapojení svých
hostů, s jejichž pomocí se chystají sní-
žit spotřebu elektrické energie, množ-
ství odpadu i spotřebu vody.

„Odpovědnost v podnikání je stále
více součástí strategického přístupu
u velkých i malých firem. V desátém
ročníku ceny vidíme neuvěřitelný po-
sun u firem všech velikostí a zaměře-
ní. Každým rokem stojí o ocenění
v soutěži TOP Odpovědná firma stále
větší množství firem. V letošním roce
se jich přihlásilo téměř 80, " říká
Pavlína Kalousová, předsedkyně

Byznys pro společnost, odborné
CSR organizace, která cenu uděluje.

Již druhým rokem se do ceny hlásí
i hotely a restaurace. I mezi nimi se
odpovědnost pomalu stává každo-
denní součástí podnikání, což bylo
letos vidět na stoupajícím počtu při-
hlášených i kvalitě přihlášek.

Kromě Pražských hotelů Hilton se
mezi finalisty probojovali Grand Hotel
Zvon, s.r.o., Rextim holding a.s. (Ho-
tel Perla), Mosaic House, s.r.o. a Cla-
rion Congress Hotel Prague.

Vítězem hlavních cen TOP Odpo-
vědná velká firma 2013 se stala
společnost Siemens za dlouhodo-
bý odpovědný přístup v klíčových ob-
lastech své činnosti, který pravidelně
monitoruje a výsledky svých progra-
mů transparentně komunikuje do-
vnitř i navenek své společnosti.

Druhé místo získala společnost
ŠKODA AUTO a na třetím místě se
umístila Telefónica Czech Republic.

Cena je dostupná firmám všech
velikostí a zaměření. Vítězem ceny
TOP Odpovědná malá firma 2013
se stala společnost GALVAMET za
komplexní odpovědné řízení společ-
nosti a firemní kulturu.

Druhé místo získala mezi malými
firmami společnost eBrána a třetí
místo PRK Partners, advokátní
kancelář.

TOP Odpovědná firma je cena
platformy Byznys pro společnost,
která se dlouhodobě věnuje rozvoji,
poradenství a oceňování firem
v klíčových oblastech společenské
odpovědnosti a udržitelného
podnikání.

VÍTĚZ CENY TOP ODPOVĚDNÝ
HOTEL A RESTAURACE JSOU
PRAŽSKÉ HOTELY HILTON


