
FÓRUM
Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R

PROSINEC 2013

Výroční ceny AHR ČR 2013

Charitativní
akce hotelů

Trendy
hotelového

designu

OB1213_AHRzpravodaj:Sestava 1  15.12.2013  21:40  Stránka 1



Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Ze sekretariátu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–3

Ze světa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Aktuálně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Inspirace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–7

Hotel / Penzion . . . . . . . . . . . . . . . 8–10

Akce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Vzdělávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Gatronomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14–15

Czech Specials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Legislativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Z regionů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Odpovědné podnikání . . . . . . . . . . 20

Partneři AHR ČR

editorial

Obsah

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
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pokud otevřete jakýkoli prosincový časopis, vždy v něm naleznete přání

klidných a spokojených vánočních svátků. Je to tak dobře, protože

prosinec je právě Vánocemi významným měsícem. Alespoň v této

geografické části našeho světa. Je to období, kdy se snažíme nalézt čas

na své blízké, kamarády, kolegy, rodinu a na okamžik zapomenout na

běžné starosti. Jsme na sebe zkrátka všeobecně hodnější.

V písni Vánoční lístek, Honza Nedvěd zpívá: „Rozdáme si dárky, svíčky

zhasnou a co bude dál? ...“ A tím bychom chtěli začít za nás za všechny,

kdo připravují AHR FÓRUM, své přání vám. Je krásné udělat něco pro

druhé právě o Vánocích, ale je ještě významnější snažit se to dělat po celý

rok. Někdy to mohou být jen maličkosti, které potěší a pomohou. Možná

to, co se zdá bezvýznamné nám, může být významné pro jiné.

Mnozí z vás tak již léta a nezištně činí. Například tím, že podporují nějaké

charitativní akce, poskytujím jim prostor a zázemí svého hotelu či

restaurace, nebo si vzpomenou z času na čas na své kolegy

a zaměstnance z řad seniorů, kteří jsou již na zaslouženém odpočinku

a uspořádají pro ně společné setkání. Nebo třeba jen tím, co dělají pro

zlepšení života v místech, kde žijí, podnikají, ale i zaměstnáváním

handicapovaných lidí, kteří by marně hledali své uplatnění. Inspirujme se

všichni z každé podobné aktivity, a to nejen o Vánocích. „Ono totiž není

šedivých dnů, které bují svou všedností. To jsou jenom unavené oči, které

nechtějí vidět jejich svátečnost. Bez lidí dobré vůle by život byl jen nákladné

a nebezpečné dobrodružství.“ To není z mé hlavy, to řekl pan Werich.

Přejeme vám radostné Vánoce, plné pohody a hodně inspirace k tomu,

jak být prospěšný ostatním v roce příštím!

Za celý tým AHR ČR

Váš
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Stalo se
28. listopadu – zasedání
Rady AHR ČR – zápis s výstupy na
webu

3. prosince – správní rada
Nadace AHR ČR projednávala na
svém zasedání možné formy pomo-
ci dětskému domovu v Krompachu

5. prosince – jednání s ob-
chodním ředitelem vydavatelství
deníku E15 Mladé fronty a jeho při-
pravované anglické mutaci Weekly
ve věci propagace našich členů

5. prosince – se zástupci
České tiskové kanceláře byla na-
vržena úprava smlouvy o vzájemné
podpoře a mediální distribuci tisko-
vých zpráv a stanovisek AHR ČR

9. prosince – jednání s hlav-
ním hygienikem MUDr. Valentou ve
věci značení nebalených potravin.
AHR ČR se bude podílet na přípra-
vě a připomínkování metodického
pokynu pro implementaci evropské
směrnice o značení nedalekých
potravin

Year to Date – October 2013 vs October 2012

Occ % ADR RevPAR Percent Change from YTD 2012

2013 2012 2013 2012 2013 2012 Occ ADR RevPAR

Prague Czech Republic 71,2 70,1 72,32 73,23 51,46 51,32 1,5 -1,2 0,3

Vienna Austria 70,6 72,1 94,28 97,92 66,60 70,62 -2,1 -3,7 -5,7

Budapest Hungary 68,1 65,6 65,45 65,07 44,55 42,67 3,8 0,6 4,4

Greater Barcelona Spain 75,1 75,1 121,36 117,29 91,18 88,11 0,0 3,5 3,5

Greater Berlin Germany 73,8 73,7 87,71 88,62 64,71 65,31 0,1 -1,0 -0,9

Paris France 80,6 80,5 246,53 244,00 198,74 196,44 0,1 1,0 1,2

Greater London United Kingdom 82,9 81,1 161,39 175,41 133,84 142,26 2,2 -8,0 -5,9

Warsaw Poland 72,6 70,3 69,86 85,82 50,74 60,35 3,3 -18,6 -15,9

REGULACE INSPEKCE HYGIENY POTRAVIN
AHR ČR oslovila naše poslance evropského parlamentu ve věci diskutované otázky platby za inspekce hygieny potravin v res-
tauracích, které by byly novým nařízením přeneseny na podnikatele. Poslance jsme vyzvali, aby podpořili návrh konfederace
HOTREC a vyloučili z nařízení mikro podniky, které mají méně než 10 zaměstnanců. Nařízení dále specifikuje rámec pro zve-
řejňování výsledků inspekce, možnosti odvolání i přenesenou odpovědnost na legislativní upřesnění jednotlivých států EU.

PRESTIŽNÍ SOUTĚŽ „BEST OF REALTY – NEJLEPŠÍ
Z REALIT 2013“ ZNÁ VÍTĚZE LETOŠNÍHO ROČNÍKU
Asociace hotelů a restaurací se již několik let podílí na vyhodnocení a vyhlášení oce-
nění Best of Realty. Na slavnostním galavečeru byly v Praze v Kongresovém centru
České národní banky vyhlášeny výsledky a předána ocenění nejlepším projektům
českého realitního trhu za uplynulý rok. O vítězích 15. ročníku soutěže „Nejlepší
z realit – Best of Realty“, která se v tuzemsku považuje za nejprestižnější ve svém
oboru, rozhodla osmičlenná odborná porota v čele s Dr. Tomášem Drtinou, jedna-
telem společnosti pro výzkum trhu INCOMA GfK. Rozhodujícími kritérii při posuzo-
vání kvality přihlášených projektů byly – výběr lokality, urbanistické a architekto-
nické řešení, kvalita realizace a zejména úspěšnost na realitním trhu. O nominaci na
ocenění titulem „Nejlepší z realit 2013“ se mohly ucházet stavby dokončené v České
republice po 1. lednu 2012, a to v kategoriích Rezidenční projekty, Nová administra-
tivní centra, Obchodní centra, Hotely, Průmyslové a skladové areály a Rekonstruované
kanceláře. V kategorii hotelů získal titul TheEmblem Prague, Praha 1, UHI Bo-
hemia, Ondřej Píhrt, RAP, dále Hotel Monínec, Monínec u města Sedlec-Prčice,
Trigema Development, Daniel Smitka, Rekonstrukce a dostavba hotelu Port,
Doksy u Máchova jezera, Regata Čechy, Senka Příhodová. Všem oceněným
gratulujeme! Více informací naleznete na webu www.bestofrealty.cz

VÝKONY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ŘÍJEN 2013
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OČEKÁVÁNÍ ČLENŮ AHR ČR
Na podzim tohoto roku byl sestaven průzkum potřeb našich
členů, jehož výsledky jsou pro nás nejen důležitou zpětnou
vazbou, ale vnímáme je především jako možnost seznámit se
s prioritami našich členů ve vztahu k aktivitám Asociace, které
promítáme do plánu činnosti nadcházejícího období. Do ankety
se zapojilo 345 členů, což je dostatečný vzorek na to, abychom
výsledky chápali jako průřezový obraz názorů členské základny.
Jako nejvýraznější důvody ke členství vzešly potřeby podnikatelů
být zastupováni profesním svazem vůči státním institucím a ostat-
ním organizacím a možnost získávání informací z oboru. V této
souvislosti má téměř 90 % členů dostatečné informace o tom,
které zákony AHR ČR připomínkuje, což je lepší ukazatel infor-
movanosti než v předchozím roce. Z podnětů k další činnosti ze
strany AHR ČR, které by měly význam pro členskou základnu,
jsou to důraznější lobbing na úrovni krajů, zaměření na propa-
gaci, aktivace krajských sekcí a pořádání odborných seminářů
k legislativě. 61 % respondentů vnímá v porovnání s předchozím
rokem větší mediální zveřejňování stanovisek AHR ČR. Respon-
denti průzkumu označili nejdůležitějším projektem AHR ČR Ofi-
ciální jednotnou klasifikaci ubytovacích zařízení, dále vzdělávací
projekty a otázku CSR. Z oblasti členských výhod jsou nejdů-
ležitější uzavření Hromadné kolektivní smlouvy s autorskými
svazy, získávání informací legislativního typu a právní poraden-
ství. Jako důležitá součást členských výhod jsou chápány
vzdělávací aktivity a marketing spojený s podporou členů. Méně
než 1/3 členů má zájem aktivně se zapojit do činnosti AHR ČR,
zbytek členské základny má pouze zájem získávat informace.
Celkové výsledky průzkumu včetně otevřených odpovědí a ná-
vrhů k činnosti jsou vám k dispozici v zaheslované části webu.

MÍSTNÍ POPLATKY A CENOVÁ
POLITIKA HOTELŮ
V letošním roce jsme informovali o našich jednáních s OTA,
konkrétně se společností Booking o možnostech oddělit část
místních poplatků, konkrétně rekreační a lázeňský poplatek
z celkově publikované ceny a uvádět jej zvlášť. Tuto praxi
využívají mnohé hotely ve světě a u nás byla na toto téma
již opakovaně vedena rozsáhlá diskuse v rámci některých
jednání krajských sekcí. Výsledkem jednání AHR ČR se
společností Booking.com bylo otevření této možnosti pro
všechny provozovatele hotelů. Jak jsme zjistili, na stránkách
Booking.com tuto možnost využívá jen přibližně 15 hotelů
v Praze. Přitom tento prostý krok může být cestou k zají-
mavým úsporám nákladů, které by i z charakteru poplatku
měl nést přímo ubytovaný zákazník, a to nezávisle na výši
samotné ceny ubytování. Poplatek je v současné době
zákonem stanoven na maximální hranici 15 Kč za hosta
a noc, ale liší se svou výší podle obce, kde ubytovací zaří-
zení působí. Zkušenosti a výhody publikování cen s oddě-
leným lázeňským a rekreačním poplatkem přineseme v ná-
sledujících číslech našeho zpravodaje. Stejně tak se do-
mníváme, že není logické, aby provize OTA byly odváděny
z celkové ceny za ubytování včetně daní, ale měly by být pla-
ceny pouze z čisté ceny ubytování. To je ale další krok, kte-
rým se bude naše asociace zabývat v případě, kdy budou mít
naši členové zájem se do podobných aktivit společně zapo-
jit. Máte-li jakékoli zkušenosti z této oblasti, prosím, sdělte
nám je a my se o ně rádi rozdělíme s ostatními kolegy.
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INZERCE

Aktuální zprávy do e-mailu nebo SMS vybírejte v NewsMarketu ČTK!

Přehled o dění v oboru, převratné zprávy a novinky poskytuje nová služba NewsMarket ČTK.
Jde o první zpravodajskou samoobsluhu, v níž si každý může vybrat informace, které potřebuje nebo které ho zajímají.

Jednoduše si na www.newsmarket.cz předem nastaví kritéria (téma, míra důležitosti, jméno, název, sportovní disciplína apod.)
a zvolí, zda chce zprávy dostávat e-mailem nebo jako SMS. A pak mu začnou chodit stručné texty do 150 znaků,

tzv. headliny, které odpovídají jeho zvolenému zadání. Číst si je může na mobilu, tabletu nebo počítači.
Výhodou je, že dostane jen to, co chce, a že se dozví to nejdůležitější.

Headliny jsou krátké, výstižné zprávy zachycující hlavní sdělení z každé zpravodajské události. Jsou to ty nejrychlejší zprávy ČTK
odesílané bezprostředně po události či dokonce ještě v jejím průběhu. Systém NewsMarket ČTK je distribuuje ve stejném
okamžiku, kdy vyjdou v agenturním zpravodajském servisu, takže kdo si je objedná, dostává informace ČTK mezi prvními.

Služby NewsMarketu ČTK se hradí pomocí předplaceného kreditu. Cena je vstřícná: 1 Kč za headline odeslaný e-mailem,
2 Kč za SMS (kvůli úhradě nákladů mobilních operátorů). Kredit lze zaplatit kartou, bankovním převodem nebo prémiovou SMS.

Aby si mohl každý své nastavení vyladit, dostává při registraci zdarma deset volných jednotek.

NewsMarket ČTK je určen pro osobní informaci jednotlivců. Komerční využívání této služby, stejně jako redistribuci headlinů ČTK
zapovídá. Firmám a institucím ale nabízí podobné individuální služby s daleko podrobnějším a cílenějším výběrem headlinů,

případně i obšírnějších zpráv. Stačí se obrátit na obchodní oddělení ČTK obchodni@ctk.cz.

JAMIE‘ S ITALIEN
– Z LONDÝNA DO
CELÉHO SVĚTA
Úspěšný koncept domácí ital-
ské restaurace Jamie‘s Italien ,
který vymyslel Jamie Oliver, mí-
ří po úspěchu ve Velké Británii,
kde je již 33 restaurací, stále
více do světa. Po Dubaji a Au-
strálii hodlá Jamie poskytnout
frančízu do Petrohradu,
Moskvy, Canberry a Singa-
puru. Příští rok bude násle-
dovat Hongkong, Rio de
Janeiro, Šanghaj a Peking. Dal-
ší jednání se vedou v Indonésii
a Austrálii. V minulém roce
stoupl obrat těchto restaurací
o 30 %, celkem to bylo 94 mi-
liony liber. Na dotaz redakce,
zda se Jamie chystá i do Pra-
hy, mluvčí řetězce odpověděl,
že tuto možnost nevylučuje...

PŘÍPADY PARITY SAZEB VYTVÁŘEJÍ TLAK NA OTA’s
Během minulého léta došlo k pokroku v otázce obav vyjádřených odvětvím pohostinství
v souvislosti s implementací ustanovení o tzv. „Nejpreferovanějších národech“ (Most
Favoured Nations – MFN) ze strany některých institucí. V Německu zveřejnil antimono-
polní úřad Bundeskartellamt varování namířené proti HRS, jedné z největších online ces-
tovních agentur (OTA) v Německu. Úřad tak potvrdil své předchozí obavy z porušování
pravidel hospodářské soutěže, jež vyslovil v souvislosti s ustanovením o nejlepší ceně,
které HRS používá.
Podle antimonopolního úřadu takováto ustanovení, jež hotelům ukládají povinnost nabízet nej-
nižší cenu za pokoj, maximální kapacitu a nejpříznivější podmínky, nejsou spotřebitelům ku
prospěchu, neboť brání hospodářské soutěži mezi hotelovými rezervačními portály při dosa-
hování nižších cen za pokoje. Navíc jsou tím kladeny překážky tomu, aby na trh vstupovaly nové
subjekty, které by mohly nabízet konkurenceschopnější a více inovativní služby, jako jsou
například nabídky typu "last minute". Překážky jsou kladeny i konkurenci mezi hotely, neboť
hotely si nemohou volně a nezávisle stanovovat svoje ceny a flexibilně reagovat na konkurenční
vývoj. Nakonec na to doplácejí spotřebitelé, jak uvádí německý antimonopolní úřad.
Ve Francii zveřejnila Komise pro obchodní praktiky (Commission of Commercial Practices
– CEPC) svoje stanovisko k ustanovením MFN. Komise tvrdí, že taková ustanovení jsou
neplatná a nezákonná, neboť předpokládají automatické sladění s nejpříznivějšími pod-
mínkami zaručovanými konkurentům. Kromě ustanovení MFN vyjádřila Komise CEPC
obavy i pokud se týká dalších ustanovení obsažených v kontraktech mezi OTA a hotely,
které vytvářejí „výraznou nerovnováhu“ mezi právy a povinnostmi smluvních stran. Tato
ustanovení se týkají podmínek platby provizí, otázek odpovědnosti a možnosti, aby OTA
mohly od smlouvy jednostranně odstupovat.
Konfederace HOTREC dlouhodobě vyjadřuje svoje obavy týkající se ustanovení MFN, a to
již od přijetí svých srovnávacích kritérií pro zajištění čestných praktik v online distribuci
(Benchmark Fair Practices in Online Distribution). HOTREC vítá skutečnost, že stále více
institucí vyjadřuje znepokojení nad ustanoveními MFN, a doufá, že se OTA brzy přizpůsobí
novým směrům, které jsou mimo jiné naznačeny ve výše uvedených případech. Organizace
působící v pohostinství musí mít možnost plně využívat svoji podnikatelskou svobodu, a to
včetně možnosti volně si stanovovat vlastní ceny. T
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Od svého vzniku oceňuje Asociace hotelů a restaurací České republiky členy, kteří

mohou být kvalitou poskytovaných služeb a přínosem pro asociaci inspirací pro

kolegy v oboru. V letošním roce jsme zaznamenali větší zájem – k udělení Výroční

ceny AHR ČR 2013 bylo zasláno 57 nominací.

L
etos poprvé mohli členové
asociace zasílat nominova-
ným na Výroční ceny svůj
hlas. Další novinkou bylo

ocenění nejlepších studentských pra-
cí z oblasti cestovního ruchu ve třech
(namísto dosavadní jedné) kategoriích:
absolventské, bakalářské a diplomo-
vé. Letošní 8.Výroční konference
AHR ČR se konala v brněnském Best
Western Premier Hotelu International.
Již tradičně byly Výroční ceny udíle-
ny v úvodu Galavečera, který je vždy
slavnostním vyvrcholením činnosti
asociace v kalendářním roce a vý-
znamnou společenskou událostí.

Výroční cenu a titul HOTELIÉR
ROKU 2013 (nezávislé hotely)
získala Hana Rybníčková z Harmony
Club Hotelu ve Špindlerově Mlýně.
Cenu předávali Václav Stárek, prezi-
dent AHR ČR a člen její Rady Otakar
John. Z jejich rukou převzal Výroční
cenu a titul HOTELIÉR ROKU 2013
(za řetězcové hotely) i Filip Kühnel
z OREA HOTELS Praha. Libor Vávra,
člen Rady AHR ČR a Václav Stárek
předali Výroční cenu za rok 2013
a titul RESTAURATÉR ROKU 2013
(samostatné restaurace) Věře Baue-

VÝROČNÍ CENY AHR ČR
ZA ROK 2013 PŘEDÁNY

CENU RESTAURATÉR ROKU 2013
(HOTELOVÉ RESTAURACE) ZÍSKALA
ALICE STÁROVÁ Z RESTAURACE
SEZÓNA HOTELU CHVALSKÁ TVRZ
PRAHA. CENU PŘEDALI LUKÁŠ
LIMPRECHT, VICEPREZIDENT PRO
GASTRONOMII A VÁCLAV STÁREK.

rové z Restaurace Pamplona v Li-bo-
chovicích. Lukáš Limprecht, vicepre-
zident AHR ČR pro gastronomii
s Václavem Stárkem předali Výroční
cenu Alici Stárové, z Restaurace
Sezóna Hotelu Chvalská tvrz v Praze,
která se tak stala držitelkou titulu
RESTAURATÉR ROKU 2013 (hote-
lové restaurace). Titul PENZION
ROKU 2013 získal Penzion U hrádku
ve Znojmě. Jeho majitelé manželé
Řehořovi převzali cenu z rukou vice-
prezidenta AHR ČR Vlastislava Šose
a Václava Stárka. Čestné uznání
AHR ČR a voucher na víkendový po-
byt v některém ze špičkových hote-
lových zařízení členů asociace si od-
nesly: Martina Hejdová ze Střední
školy a Vyšší odborné školy cestov-
ního ruchu v Českých Budějovicích
za absolventskou práci, za bakalář-
skou práci získala ocenění Věra Mar-
tínková z Vysoké školy polytechnické
v Jihlavě a Lucie Bradová z Vysoké
školy ekonomické v Praze si odnesla
ocenění za diplomovou práci. Z titulu
ŠKOLA ROKU 2013 se může těšit
AHOL Střední škola gastronomie, tu-
rismu a lázeňství v Ostravě-Vítkovicích.
Radka Řeháková z Clarion Hotelu ve

Špindlerově Mlýně převzala Výroční
cenu a titul MLADÁ MANAŽERKA
ROKU 2013.

Poprvé společnou cenu Platformy
Byznys a AHR ČR TOP ODPOVĚD-
NÝ HOTEL/RESTAURACE 2013
získaly Hotely Hilton Prague. Cenu
převzal Michael Specking z rukou
Kateřiny Kolské z Byznys pro společ-
nost, Karla Doubka, předsedy Eko-
logické sekce AHR ČR a Václava
Stárka. Celoživotní práci a přínos pro
oblast hotelnictví ocenila AHR ČR
udělením Ceny JUDr. Vladimíra Ště-
tiny Antonína Izáka z I. B. S. Hotels
Restaurants a. s. Praha. Předali mu ji
Pavel Brdička, významný český ho-
teliér a Václav Stárek.

Vyvrcholením udílení Výročních cen
AHR ČR vždy bývá udělení Mimořád-
né ceny, tzv. „Oskara“. Toho letos
získala Iveta Toušlová z České tele-
vize, za pořad Toulavá kamera, který
10 let významnou měrou přispívá
k podpoře domácího cestovního ruchu
a české gastronomie. Cenu převzala
z rukou generálního sekretáře AHR ČR
Kláry Zachariášové a Václava Stárka.

Více o Výročních cenách na:
www.ahrcr.cz/vyrocniceny.

MIMOŘÁDNOU CENU AHR ČR
ZÍSKALA IVETA TOUŠLOVÁ Z ČESKÉ
TELEVIZE, ZA POŘAD TOULAVÁ
KAMERA. CENU PŘEDALI KLÁRA
ZACHARIÁŠOVÁ, GENERÁLNÍ
SEKRETÁŘ AHR ČR A VÁCLAV
STÁREK, PREZIDENT AHR ČR.

CENU ŠKOLA ROKU 2013 PŘEVZALA
OD PAVLA HLINKY, PŘEDSEDY
VZDĚLÁVACÍ SEKCE AHR ČR A VÁCLAVA
STÁRKA, PREZIDENTA AHR ČR,
PAVLA SZTULOVÁ, ŘEDITELKA AHOL,
STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE,
TURISMU A LÁZEŇSTVÍ .
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Předvánoční doba je většinou hektická, plná příprav, nákupů, pečení cukroví

a firemních večírků. Je to ale také období, kdy více myslíme na ty druhé, kdy chceme

někoho obdarovat a potěšit, konají se adventní koncerty a různé charitativní akce.

Přečtěte si, jak v čase adventním pomáhají a přinášejí radost některé hotely...

INSPIRACE OD NAŠICH ČLENŮ
NEJEN PRO ADVENTNÍ ČAS

KONFERENČNÍ
CENTRUM AKADEMIE VĚD
ČR ZÁMEK LIBLICE
Pořádá Vánoční jarmark, na
němž se prodávají produkty
UNICEF. Na adventním koncertu
vystoupí děti ze Základní
umělecké školy z Benátek nad
Jizerou. Žáci Základní umělecké
školy ve Mšeně namalují na
plátno velký betlém s klaněním
králů. Proběhne také soutěžní
výstava betlémů. Nejhezčí, který
vyberou sami účastníci jarmarku,
bude oceněn.

HOTEL ADRIA PRAHA
Již tradičně se hoteloví hosté
podílejí na výzdobě vánoč-
ního stromku, který je umístěn
v hotelové recepci. Na lís-
tečky, jež jsou hostům v re-
cepci k dispozici, hosté píší
své vánoční vzkazy a zavěšují
je na vánoční strom. Tím se
zároveň zapojují do soutěže
o speciální vánoční punč.
Pro zaměstnance hotelu je
připravováno předadventní
setkání, ze kterého si každý
odnáší adventní věnec.

HOTELIÉŘI, NASTUPOVAT, KAVÁRNA POTMĚ MÁ ZA SEBOU
UŽ SVÉ DRUHÉ TURNÉ A PŘIPRAVUJE TŘETÍ!
Kavárna POTMĚ, která každoročně přivítá tisíce hostů, je originální projekt
Nadačního fondu Českého rozhlasu. V roce 2012 byla tato nevšední kavárna posta-
vena na kola a vyslána na turné po regionech České republiky. Historicky první za-
temněný autobus, ve kterém Vám nevidomí připraví černočernou kávu, od té doby
najezdil přes 6 tisíc km a navštívil např. Prahu, Zlín, Ostravu, Uherské Hradiště, Li-
berec, Brno, Písek, Jičín a Olomouc. Na palubě speciálně upraveného autobusu
uvidíte svět novýma očima. Stačí se nechat vést a důvěřovat těm, kteří jsou s tmou
dokonale sžití. Brzy tak objevíte, že svět pod rouškou tmy může být nečekaně las-
kavý, plný vjemů, pocitů, inspirace. Druhé turné slavnostně odstartovali a první kávu
POTMĚ roku 2013 ochutnali patronka Aneta Langerová a další zajímaví hosté: Pavel
Liška, Saša Rašilov, Ondřej Brzobohatý, Jiří Macháček, Ivana Chýlková a Bára
Hrzánová. V roce 2014 pokračujeme dál!

Jak se vy hoteliéři můžete do projektu zapojit:
Naši asociaci již 7 let zastupuje ve vedení nadace Světluška To-
máš Startl, ředitel hotelu Perla (kontakt: gm@perlahotel.cz).
Velmi uvítá iniciativní ředitele hotelů z regionů, kteří by měli zájem
připojit Kavárnu POTMĚ ke svému hotelu např. na dva dny v prů-
běhu nějaké zajímavé akce, festivalu apod., která se v dané loka-
litě bude konat v roce 2014. Při té příležitosti by měl být hoteliér
nápomocen s ubytováním nevidomých kavárníků a technického
doprovodu event. mohl nabídnout zaparkování autobusu, napojení
na elektřinu, pokud by nebyl autobus zaparkován přímo např.
v dějišti nějakého festivalu opodál nebo na náměstí apod. Světluš-
ka a její akce jsou pro hoteliéra zárukou smysluplné charitativní
akce, zábavy a vzrušení, mediálního zviditelnění, napojení na zají-
mavé osobnosti a propojení hotelu se zástupci města, kteří obvyk-
le nad akcí přebírají také záštitu. Navíc kavárna se s hotelem vždy
velmi dobře propojuje a díky omezenému času, kdy je provozová-
na, není pro hotel konkurencí, ale naopak příjemným zpestřením.
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MOTOREST PEGAST
ČESKÉ BUDĚJOVICE –
LITVÍNOVICE
Každou první adventní neděli
pořádají majitelé motorestu man-
želé Petříkovi pro své klienty
adventní večer, nazvaný „U ohně
spolu…“ K příjemnému posezení
přispívá vánoční punč a tatarský
biftek připravený Jindrou Petří-
kem. Již tradiční součástí večera
je předávání dobrovolných darů
pro postižené děti. Není zapomí-
náno ani na vánoční besídku pro
hosty a jejich děti. Letos se do-
stavilo více jak 80 lidí.

PRAŽSKÉ HOTELY HILTON
Pořádají již po sedmnácté Charitativní Vánoční koncert pražských hotelů Hilton.
Koncertu se zúčastní na 400 klientů a partnerů. Výtěžek z charitativních projektů
pražských hotelů Hilton za rok 2013 bude formou šeku předán Nadaci Terezy
Maxové dětem. Po koncertě bude čekat jeho účastníky tradiční vánoční večeře.

HOTEL ZLATÁ
HVĚZDA LITOMYŠL
S nečekaným počtem
a zájmem účastníků, zej-
ména z řad litomyšlských
dětí, se setkala akce
„Mikuláš pod Zlatou
hvězdou“ v hotelové
předzahrádce na
náměstí. Zaměstnanci
hotelu napekli pro děti
perníčky a předali jim je
spolu s omalovánkami.
Báječnou atmosféru
umocnilo vystoupení
žáků místní Základní
umělecké školy.

K + K HOTEL’S FENIX
A CENTRAL PRAHA
Mnoho let pomáhají Sjednocené organizaci
nevidomých a slabozrakých. V adventním čase
pomáhají při konání koncertu ve Španělském
sále Pražského hradu poskytováním ubyto-
vání. V rámci Sdružení Nového města praž-
ského je v horní části Václavského náměstí
pořádáno ve spolupráci s Jedličkovým ústa-
vem malování hrnků na svařené víno. Děti
z Jedličkova ústavu a příbuzných organizací
malují a prodávají veřejnosti hrnky v ceně
50 korun za kus. Výnos z jejich prodeje je
věnován postiženým dětem (vloni činil více
než 80 tisíc korun). Každoročně zaměstnanci
v předvánočním čase společně pečou per-
níčky a cukroví nejen pro hotelové hosty.

MAMAISON HOTEL IMPERIAL OSTRAVA
Už podruhé Mamaison Hotel Ostrava uspořádal ve spolupráci s Armá-
dou spásy charitativní sbírku povlečení a zimních svršků pro obyvatele
ostravských azylových domů. Těm, kteří se rozhodli potřebným pomoci,
věnoval hotel poukaz na kávu s dezertem. I v letošním roce hotel počítá
s pozváním žen a matek z azylového domu Armády spásy na předvá-
noční setkání. V loňském roce si ženy připadaly jak „v Jiříkově vidění“.
Bylo o ně skvěle postaráno u rautových stolů. Děti z Dětských domovů
Bukovanského, Hrabová a Vizina se již těší na další malou párty v Ma-
maison hotelu Imperial, která je pořádána v závěru roku. Po společné
večeři přichystané hotelem následuje vždy zábavný program.
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Zůstáváte v zimě v Čechách a nevíte, kam vyrazit? Zajeďte se podívat do Podještědí

a Jizerských hor, Českolipska, Českého ráje či Krkonoš. Kromě přírodních a kulturních

krás je připraveno mnoho kulturních či sportovních akcí a aktivit. A v případě, že se

zdržíte déle, hledejte ubytování s garancí kvality. Jak na to? Čtěte dál.

V
libereckém kraji a jeho okolí
se stále něco děje. Předvá-
noční adventní čas můžete
vychutnat při poslechu vánoč-

ně laděných koncertů nebo ochutnat
vánoční cukrovinky a svařené víno na
vánočních trzích. Přehled vánočních
akcí najdete na www.liberecky-kraj.cz.

O víkendu od 10. do 12. ledna se po-
jede již 47. ročník závodu Jizerská pa-
desátka. V listopadu se nejlepší českou
stavbou z let 2005 až 2013, stal Památ-
ník obětem komunismu, který stojí od
roku 2006 v parku v Jablonecké ulici
v Liberci. Pokud se rozhodnete do
těchto krajů zavítat a zdržíte se déle než
1 den, vyberte si ubytovací zařízení, kte-
rá vyznávají kvalitu, jejich služby jsou

transparentní a vybavení odpovídá jas-
ně stanovenému standardu. Hledejte
ubytování se
znakem Hotel-
stars (Oficiál-
ní jednotné
klasifikace
ubytovacích
zařízení ČR):

Tato zařízení byla zkontrolována kva-
lifikovanými kontrolory AHR ČR, a jsou
pro hosty garancí vybavenosti a služeb,
odpovídající přidělenému počtu hvěz-
diček. Pokud se hosté setkají s nedo-
statky souvisejícími s poskytnutými
službami, mohou je řešit prostřednict-
vím poskytovatelů certifikace. V tomto
kraji je navíc bonusem Značka regio-

nální certifikace Libereckého kraje, kte-
rá respektuje lokální požadavky na
ubytovací služby. Všech-
na certifikovaná za-
řízení v Liberec-
kém kraji mají na
vstupních dveřích
vyvěšenou pečeť
udělené kvality:

Nově je tato regionální
certifikace přidělována pouze těm
hotelům a penzionům, které zároveň
splní podmínky pro certifikaci Hotel-
stars. (Kromě ubytování v soukromí,
kde podmínky zůstávají stejné).

Více na www.liberecky-kraj.cz
a www.hotelstars.cz. Neváhejte nás
kontaktovat na hajkova@ahrcr.cz.

Restauratéři a hoteliéři s příchodem závěru roku nabízejí svým zákazníkům možnost

uspořádat vánoční či novoroční večírek v prostorách svých provozoven. Poptávka je

letos menší, šance získat atraktivní prostory byla letos i v listopadu.

OBDOBÍ VEČÍRKŮ JE TADY.
VÍTE, CO FIRMY CHTĚJÍ?
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ventové firmy, které uspořá-
dání vánočních večírků fir-
mám nabízejí, zaznamenaly
v posledních letech úsporné

trendy. Podle Jana Prokopa z pořada-
telské firmy Medievum, se dnes večír-
ky spojené s oslavami konce roku
s ohledem na krizi plánují s relativně
nízkými rozpočty. Úsporný trend po-
tvrzuje za hoteliéry třeba Iveta Štoura-
čová z provozního oddělení Hotelu
Myslivna.

Ani v restauracích není v současnos-
ti pořádání vánočních a silvestrovských

oslav tak časté. „Pokud naši zákazníci
poptávají takovou party, většinou se
jedná o akce pro 20 – 30 osob
s rozpočtem do 250 korun na osobu.
Přitom si přejí uzavření restaurace
pouze pro svou společnost. Náš pod-
nik ale takové poptávky odmítá. Není
totiž možné uzavřít restauraci pro
firmu, jejíž rozpočet je 5000 – 7500
korun pro 20 – 30 osob,“
říká Jaroslav Bobčík, maji-
tel restaurace L’Abbuffata.
Klára Daňková, Marketing
manager Mamaison Busi-

ness & Conference Hotel Imperial
potvrzuje, že v poslední době převlá-
dají akce pořádané spíše pro menší
počet osob.

Eventové agentury mají těžkou po-
zici. Letos obzvlášť – dříve se večírky
objednávaly s několikaměsíčním před-
stihem, letos byly mnohé prostory
k dispozici ještě v listopadu či na za-

čátku prosince. O těchto
a dalších trendech si po-
drobněji přečtete v pro-
sincovém vydání časo-
pisu COT business.

8 prosinec 2013

VYDEJTE SE NA HORY
S HOTELSTARS!
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hotel/penzion

Dnešní hosté očekávají od hotelu víc, než jen základní služby a pohodlí, a tak inovace

může být rozhodující pro jejich výběr a loajalitu. Nové trendy v designu mění především

hotelovou halu v dynamický multifunkční prostor nabízející zóny pro odpočinek, jednání

i pro multimediální komunikaci.

P
ohodlný nábytek doplňují
informační kiosky a atrakce
jako zelené stěny a vodní prv-
ky, uplatní se místní umění

a řemesla.
Mění se i design pokojů – vznikají

důmyslné a kvalitní pracovní kouty,
zahrnující chytré televize, doplňkové
sezení a stále sofistikovanější postel.
S pokojem často splývá koupelna po-

jatá jako spa, která nabízí hostu vyšší
komfort, než má doma. Požadován je
větší sortiment intimnějších tematizo-
vaných restaurací a barů, měnících
během dne své funkce i vzhled.

Stálým trendem je důraz na ohled
k životnímu prostředí, použití pří-
rodních materiálů, recyklovatelnost,
úspornost a pronikání zeleně do inte-
riéru přes mizející hranice s exterié-
rem. Vývoj technologií přináší převratné
změny i možnosti úspor a zlepšení.
Hostům musí být dána možnost plně
využít jejich bohaté multimediální vy-
bavení pro osobní kontakt s hotelo-
vými systémy. Využití smartphonů
a tabletů pro check-in, ovládání tech-
niky v pokoji i rezervace v restauraci
nabízí spolu s integrací systémů na
straně hotelu jedinečnou možnost

přímé interakce s hostem. Odpadnou
nákladné a neosobní recepce, pře-
sunem zpracování dat do cloudových
technologií mimo hotel i potřeba vlast-
ního IT týmu a vybavení. O to více
je nutno věnovat pozornost obrazu
hotelu na sociálních sítích a webo-
vých stránkách, kde se okamžité
sdílení názorů hostů, fotografií a videí
stává kritickým aspektem marketingu
hotelu.

Hotelnictví vždy přijímalo nové ná-
pady pro zlepšení zážitku hostů – od
výtahů po internet. Současným tren-
dem je soustředění na osobu hosta,
znalost jeho přání a předvídání jeho
potřeb. I když mnoho těchto aspektů
zajistí technika, design prostředí a kva-
lita služeb zůstávají tím nejpodstatněj-
ším pro dokonalé pohostinství.

prosinec 2013 9

HOTELOVÉHO DESIGNU
A TECHNOLOGIÍ

PŘÍŠTÍ GENERACE
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Listopadová konference je už za námi. Připomeňme

si některé okamžiky v následující fotoreportáži.

Více fotografií najdete buď na našem webu

www.ahrcr.cz, nebo na Facebooku AHR ČR.

FOTOREPORTÁŽ Z LETOŠNÍ
VÝROČNÍ KONFERENCE
AHR ČR

Napsali jste nám...

WORSHOPY BYLY TÉŽ NABITÉ,
LETOS SE KONALY SEKCE
GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ, KDE
SE MIMO JINÉ ŘEŠILO TÉMA CSR.

CHCETE VĚDĚT, KDO SE STAL
DRŽITELEM LETOŠNÍCH VÝROČNÍCH
CEN AHR ČR? VÍCE INFORMACÍ
NAJDETE NA STRANĚ 5.
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Poděkování všem, kteří se podíleli na
organizaci konference, průběhu, prezentaci,
stravování i ubytování. Příjemná atmo-
sféra, krásné prostředí. Děkuji. Přeji
hodně zdraví a úspěchů nejen při konání
takových akcí, ale i v osobním životě.
Pěkné Vánoce a šťastný nový rok 2014!

Konferece byla výborná po všech stránkách,
doba dlouhých přednášek a zbytečného
mluvení je pryč a sekretariát přistupuje ke
všemu zodpovědně, přátelsky a odvádí
podle mne dobrou práci ve prospěch členů.

Konference byla, z mého pohledu,
zajímavá a užitečná (hlavně pro mne
osobně). Musím znovu vysoce ohodnotit
prostředí, organizaci i úroveň a kvalitu
stravování. Díky za to ☺
(zdroj: online průzkum AHR ČR)

NA DVOUDENNÍ
ODBORNÉ KONFERENCI
SE TENTO ROK (I PŘES
PÁR NEČEKANÝCH
ZMĚN V PROGRAMU)
SEŠLY OPRAVDU
ŠPIČKY Z OBORU.
DOUFÁME, ŽE SI 
KAŽDÝ PŘIŠEL NA 
SVÉ A ODNESL SI
ZAJÍMAVÉ POZNATKY.

PO DOBU KONFERENCE BYL
PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY
PŘIPRAVEN VYNIKAJÍCÍ
CATERING! DĚKUJEME HOTELU
INTERNATIONAL BRNO A NAŠIM
PARTNERŮM-DODAVATELŮM.

STEJNĚ JAKO KAŽDÝ ROK SE PŘED
ZAHÁJENÍM ODBORNÉ ČÁSTI KONFERENCE
SEŠLA VALNÁ HROMADA AHR ČR. PRAVDA –
NA HROMADĚ SE NÁS NESEŠLO TOLIK,
KOLIK BYCHOM SI PŘÁLI, ALE…. SNAD BUDE
PŘÍŠTÍ ROK VYŠŠÍ ÚČAST.

GTG PARTY SE KONALA V KRÁSNÝCH
PROSTORÁCH BRNĚNSKÉ NOVÉ
RADNICE. DÍKY VYNIKAJÍCÍMU
CATERINGU HOTELU A SPONZORSKY
DODANÝM NÁPOJŮM (NEJEN NEALKO)
SE NIKOMU NECHTĚLO JIT SPÁT! 

VYNIKAJÍCÍ GALA VEČEŘE POD
TAKTOVKOU KUCHAŘŮ A ČÍŠNÍKŮ
Z INTERNATIONALU BRNO CHUTNALA
SNAD KAŽDÉMU. O HUDEBNÍ
DOPROVOD SE POSTARALI SÓLISTÉ
MĚSTSKÉHO DIVADLA V BRNĚ. 

ÚČAST BYLA VYSOKÁ – PŘES
200 HOTELIÉRŮ A PŘÍZNIVCŮ
OBORU, TÉMATA ZAJÍMAVÁ,
A PRO VELKÝ POČET
ZAHRANIČNÍCH SPEAKERŮ BYL
LETOS ZAJIŠTĚN I TLUMOČNÍK.
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Určitě je to výhodné, vždyť naše sdružení čítá přes šedesát společností, které jsou našimi

dodavateli již několik let. Seznam těchto dodavatelských společností naleznete na našich

webových stránkách www.ahrcr.cz. O jaké výhody se jedná a co vám přinesou?

PROČ SE STÁT 
DODAVATELEM AHR ČR?

PLÁN AKCÍ NA ROK 2O14

U
možníme vám prezentovat
vaši společnost, produkty 
či služby v rámci našich
společných projektů či

akcí. Během celého roku pořádáme
několik Roadshow AHR ČR na
různých místech České republiky, na
které zve me majitele a provozovatele
hotelů, penzionů či restaurací.
Připravujeme gastronomickou akci

Den gastrono mie a pohostinství, vý-
stavu Karneval chutí a účastníme se
veletrhů Go&Region Tour, Salima
a Top Gastro&Hotel. Naší nejpres -
tižnější akcí je Výroční dvoudenní kon-
ference, kde se setkávají ředitelé
hotelů a majitelé restaurací. Kromě
nejmenovaných výhod, které na -
leznete v naší nabídce „Balíčky pro
dodavatele“ se všech těchto akcí

můžete účastnit s námi, čímž získáte
nové kontakty.   

Nabízíme vám několik možností
spolupráce, které najdete na našich
webových stránkách v sekci Doda-
vatelé – Balíčky pro dodavatele. 

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu Holiday World a souběžně probíhající

gastronomický veletrh TOP Gastro & Hotel je jedním z veletrhů, kde Asociace hotelů

a restaurací ČR připravuje stánek, v němž bude probíhat soutěž vaření. 

HOLIDAY WORLD 
(TOP GASTRO & HOTEL 2014)

R
ádi bychom vás na ni tou-
to ces tou pozvali. Projekt
měl v mi nulém roce velký
úspěch a přilákal mnoho

návštěvní ků. V roce 2014 se bude ko -
nat 23. roč ník, který bude probíhat ve

dnech 20. – 23. února 2014 v areálu
hole šovického Výstaviště v Praze
společ ně s 8. ročníkem gastronomic-
kého veletrhu Top Gastro & Hotel. 

Máte se na co těšit, protože soutě -
že, kterou bude moderovat opět Lu -

káš Limprecht, se zúčastní kuchaři
ze známých restaurací, za všechny
jmenujme Jiřího Krále z restaurace
Aureole. A co se vlastně chystá?
Česká kuchyně zaměřená na 
CzechSpecials!

Leden GO&REGION TOUR 16.–19. 1. 2014 BRNO

Únor HOLIDAY WORLD 20.–23. 2. 2014 PRAHA
SALIMA 25.–28. 2. 2014 BRNO

Březen ROADSHOW 12. 3. 2014 JIHOČESKÝ KRAJ
ITB BERLÍN 5.–9. 3. 2014 BERLÍN
MITT MOSKVA 19.–22. 3. 2014 MOSKVA

Duben ROADSHOW 9. 4. 2014 ÚSTECKÝ 
+ LIBERECKÝ KRAJ

DEN GASTRONOMIE 30. 4. 2014 bude upřesněno
A POHOSTINSTVÍ

Květen KARNEVAL CHUTÍ 16.–18. 5. 2014 OSTRAVA
ROADSHOW 28. 5. 2014 PRAHA + 

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Červen ROADSHOW 4. 6. 2014 KARLOVARSKÝ
+ PLZEŇSKÝ
KRAJ

Září HOTELIER 12. 9. 2014 KARLOVY VARY 
GOLF CUP GOLF RESORT
ROADSHOW 10. 9. 2014 KRÁLOVEHRA-

DECKÝ + PARDU-
BICKÝ KRAJ

Říjen ROADSHOW 8. 10. 2014 OLOMOUCKÝ 
+ ZLÍNSKÝ KRAJ

Listopad 9. VÝROČNÍ 20.–21. 11. 2014 bude upřesněno
KONFERENCE
WTM LONDÝN 3.–6. 11. 2014 LONDÝN
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Protože se neustále snažíme přispět ke zlepšení podmínek v odborném školství, rozhodli

jsme se pro vytvoření kurzů určených právě pro odborné pedagogické pracovníky. 

V
ýsledkem je 10 odborných
kurzů, které jsou akredito-
vá ny u MŠMT a jsou tedy 
vhod né pro další vzdělávání

pedagogických pracovníků. Výhodou
akreditace je, že školy mají možnost
hradit kurzy z financí vytýčených na
další vzdělávání pedagogických pra-
covníků. Kurzy jsme připravili tak, aby
splňovaly potřeby pedagogických pra-
covníků. Budeme je pořádat od roku
2014, v Čechách i na Moravě, aby-
chom je účastníkům co nejvíce při-
blížili. Termíny naleznete od příštího
roku v kalendáři akcí na webových
stránkách AHR ČR. Členské školy
budou informo vány e-mailem.
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Asociace hotelů a restaurací České republiky v letošním roce podruhé vyhlásila soutěž

o nejlepší diplomovou, bakalářskou a ročníkovou práci. Před rokem, když jsem četl

tyto studentské práce, jsem byl velmi smutný. 

Z
volená témata, která
studenti zpracovávali,
byla ve valné většině
bez jakéhokoli příno -

su, a navíc jsem měl velké po -
dezření, že se studenti na učili
hlavně kopírovat věci z inter-
netu. V letošním roce mě však
pohladili po duši, protože si zvolili
nejen kvalitní témata, ale v jejich zpra-
 cování bylo jasně vidět, že se zvolenou
problematikou doopravdy osob ně
zabývali. Byly i takové práce, které
bych doporučil našim hoteliérům ja -
ko po vinnou čet bu, protože by jim
pomoh ly lépe chápat problematiku
cestov ního ruchu. Jedinou smutnou
věc, kterou jsem zaznamenal, byly
stesky studentů, jak obtížně se z ho -

teliérů dolují jakákoli data.
Chceme-li při pravovat na pra -
xi naše budoucí kolegy, měli
bychom jim k tomu také vy -
tvářet podmínky. Ne vím, proč
se bojíme dát k dis po zici
jakékoli číselné údaje. Moje 
vy světlení spočívá v tom, že

se asi bojíme pochlubit se, za jak
nízké ceny prodáváme a nechce me si
udě lat ostudu. A přitom by na opak
mohlo být přínosem pro všech ny, kdy-
bychom naopak vymýšleli pro studen -
ty taková témata, která by nám v naší
práci mohla pomoci a nic by nás to
přitom nestálo. Zkuste se nad tím za-
myslet, překročte svůj stín a nehrajte
si na schovávanou, když jsme stejně
všichni dobře viditelní a čitelní.

Za zmínku stojí i další vyhlašovaná ce -
na, která má souvislost se vzdělá ním,
a tou je Škola  roku 2013. Jako vítěze
jste vy, kteří jste hlasovali, vybrali školu
AHOL a v těsném závěsu se umístila
Hotelová škola z Poděbrad. Myslím si,
že vítězství bylo spravedlivé, protože
škola pořádá nejen celou řadu gastro-
nomických akcí a soutěží, ale zapojuje
se aktivně i do dění AHR ČR. Proto
byla vaše volba správná.

Vzdělávací sekce asociace doufá,
že v obou případech se tato ocenění
stávají stále prestižnější a že v příštím
roce zaznamenáme ještě větší zájem
o účast našich škol v těchto kláních.
Osobně se těším již nyní na infor-
mace, které ze studentských prací
budu moci vyčíst. Ať se vám daří!

JE MI LÍP!

V roce 2014 můžete navštívit tyto akreditované kurzy: 
Hotelová recepce – činnosti a procesy v praxi
Hotelové rezervace – činnosti a procesy v praxi
Housekeeping nově
Complaint management v praxi
Revenue & Yield Management v hotelovém prostředí
Provozní ekonomika hotelu
Obsluha hostů v současnosti
Sociální sítě a slevové portály jako součást marketingu
Marketing & Sales pro restaurační zařízení v kostce
Marketing & Sales pro ubytovací zařízení v kostce

Zvýhodněná cena pro členskou školu AHR ČR – akreditovaný kurz MŠMT:
810 Kč bez DPH tj. 980 Kč s DPH.
Cena pro nečlenskou školu AHR ČR – akreditovaný kurz MŠMT: 980 Kč
bez DPH tj. 1186 Kč s DPH.

KURZY PRO 
ODBORNÉ
PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY
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Efektivní hotelový software protel

Efektivní použití
Intuitivní a snadné uživatelské ovládání.

Efektivní řízení tržeb
Nastavitelnost ceníků včetně cenových strategií, individuální možnosti.

Efektivní rozšíření
Výběr z velkého množství přídavných modulů jako Business Intelligence, Mailing Expert, 
Guest Relation.

tel.: +420 257 011 100

e-mail: mail@septim.cz 

www.septim.cz

-15% sleva 

pro členy 

AHR

INZERCE

gastronomie

Ještě že se LENKA SAPÍKOVÁ

rozhodla kráčet ve šlépějích svých

rodičů a prarodičů, jinak bychom měli

o jednu talentovanou kuchařku

a cukrářku v jedné osobě méně.

KDYŽ
CUKRAŘINA,
TAK ČESKÁ
KLASIKA!

V
minulosti pracovala Len-
ka Sapíková v mnoha vý-
znamných hotelech 
(Ambassador, International,

Corinthia Towers, Holiday Inn),
získala řadu oce nění na prestižních
zahraničních soutěžích. V současné
době roz dě lu je svůj čas mezi pětile-
tou dceru Aničku a vlastní firmu, kde
pod znač kou SDelikates vyrábí na
zakázku luxusní dorty, perníčky,
cukroví a dal ší delikatesy pro různé
příležitosti. To vše vždy z čerstvých
surovin.

Jak se vyvíjel váš osobní
vztah k profesi kuchařka-
cukrářka?
Pocházím z kuchařské rodiny, 
a tak jsem byla odmalička vycho -
vávána k lásce k tomuto řemeslu.
K cukrařině mě přivedla babička
a děda, kteří byli oba dva skvělí
cukráři. Já osobně propaguji českou
cukrařinu, staré recepty, které se
dědí z generace na generaci.

Získala jste řadu ocenění, 
co to pro vás znamená?
Je to především obrovská zkušenost,
dostanete se mezi úžasné lidi,
seznámíte se s jejich zvyky a naučíte
se velké preciznosti. Před dvěma lety
jsem se zúčastnila charitativní akce
v Jižní Africe, kde jsem se setkala
s celou řadou světových špičkových
kuchařů, kteří přijeli podpořit boj
proti hladovění dětí na africkém kon-
tinentu. Tam si teprve člověk uvě-
domí, co všechno má. Jsem hrdá na
to, že jsem se mohla zúčastnit tohoto
projektu, byl to pro mě hluboký
a nezapomenutelný zážitek.

Uvažujete do budoucna
o kurzech pečení?
Určitě. Už jsem vedla dva, a měly
velký úspěch. Budu v nich pokračo-
vat a soustředím se hlavně na
českou klasiku – domácí listové
těsto, perníčky atd. Francouzských
makronek a italských dezertů panna
cotta a tiramisu je všude až moc.

Vyrábíte celou řadu lahůdek.
O které je mezi zákazníky 
největší zájem?
Největší zájem je asi o perníčky, které
připravuji pro různé příležitosti – veli -
konoční, vánoční, narozeninové, samo -
zřejmě podle staročeského receptu.

Jaké sladkosti připravujete
nejraději?
Domácí hruškový závin, jehož zákla-
dem je domácí listové těsto, místo
strouhanky se sype strouhaným
perníkem, přidávají se perníkové
koření, oříšky a plátky másla. Také
ráda připravuji dorty, perníčky a pro
Aničku kokosovou bábovku.

Vánoční svátky se blíží. Kdo
bude mít u vás doma na
starosti pečení cukroví? 
Když jsem byla malá, tak pekla moje
maminka. Připravila nám vždycky
s brat rem úžasné Vánoce. Teď jsou
ale rodiče velmi vytížení, takže
o svátcích peču já.
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POTRAVINÁŘSKÉ VELETRHY SALIMA

25.–28. 2. 2014
Brno – Výstaviště

7. mezinárodní veletrh mlynářství, 
pekařství a cukrářství

29. mezinárodní 
potravinářský veletrh

19. mezinárodní vinařský veletrh

Souběžně se koná:

28. mezinárodní veletrh obalů 
a obalových technologií

27. mezinárodní veletrh technologií 
pro tisk, signmaking a signage

26. mezinárodní veletrh zařízení pro 
obchod, hotely a veřejné stravování

„Pavilon potravin a nápojů”
otevřen pro širokou veřejnost!

ochutnávky, degustace a volný prodej finálních produktů

SALIMA – svátek kuchařů, pekařů a cukrářů
Gastrononické zážitky pro celou rodinu

„Nepřijít znamená neochutnat!”

Více informací na: www.salima.cz
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Kolik druhů se chystáte péct?
Asi tak kolem deseti, ale jen ty, které máme nejraději. 

Sáhnete po osvědčených receptech svých
předků či prapředků, nebo vyzkoušíte něco
netradičního?
Podle rodinného receptu mé babičky Drahušky upeču 
linecké rohlíčky a pak se pustím do švestek plněných
mandlí, máčených v horké čokoládě a obalovaných v mle-
 tých ořechách. Tento recept mám zase od mé ma minky.
Také přidám něco svého, což budou marcipánové hrudky
s bru sinkami, mandlí a zázvorem, a pak samozřejmě
perníčky. 

Co patří k vánoční klasice u Sapíkových?
Určitě je to klasický smažený kapr, domácí bramborový
salát, bílá rybí polévka, kterou připravuje táta, vánočka,
cukroví, a samozřejmě šupina z kapříka pro štěstí pod
každým talířem.

Co udělat pro to, aby se cukroví opravdu
povedlo?
Určitě je potřeba dodržovat recepty, všechny ingredien -
ce by měly mít pokojovou teplotu, důležité je jejich přes -
né navážení, najemno namleté oříšky, trouba nastavená
na správnou teplotu. A nezapomenout pak veškeré vá -
noční cukroví uchovávat při teplotách maximálně do 
5 °C na tmavém místě, nejlépe ve sklepě.

Kdy začít s pečením, co doporučujete?
Úplně první, tak měsíc dopředu, peču perníčky, aby se
odležely, zvláčněly a byly měkké. Pak pokračuji okolo
Mikuláše klasickými druhy – lineckým, rohlíčky a na -
konec si nechávám cukroví plněné krémy. A ve firmě
samozřejmě podle objednávek.

Co vzkážete těm, kteří se teprve péct
chystají?
Když budete péct s láskou, kterou vložíte do každého
kousku, tak si určitě všichni na vašich cukrářských vý -
tvo rech pochutnají a uspokojíte jimi i ty nejnáročnější
hosty.
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czech specials
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Czech Specials je

dlouhodobým rádcem

a průvodcem po kvalitních

restauracích s poctivou

českou kuchyní

v regionech České

republiky. Rok 2013 byl

pro Czech Specials časem

příprav na velké změny. 

M
ohlo se tedy zdát, že
jsme se v letošním roce
se svými aktivitami od-
mlčeli, ale opak je však

pravdou. Celý rok jsme se intenzivně
věnovali inovacím a přípravám na rok
2014. Přidejte se ke kvalitní značce
Czech Specials a přihlaste se k certi-
fikaci nebo nám doporučte svůj
oblíbený podnik. 

Projekt se v letošním roce rozrostl
o dalších 40 restaurací, které se
pyšní nabídkou kvalitních českých
specialit pod značkou Czech Spe-
cials. Představili jsme ho na gastro-
nomických slavnostech Magdaleny
Dobromily Rettigové v Litomyšli, na
veletrhu Holiday World – Top Gas-
tro&Hotel, na festivalu Karneval Chu -
tí, na Dni gastronomie a pohostinství
AHR ČR nebo například na Mezi ná -
rodním dni kuchařů, který organizují
partneři projektu Asociace kuchařů
a cukrářů. Dále byl projekt Czech
Specials letos nově podpořen roz-
hlasovým pořadem Dobrou chuť 
Čes ko (který si můžete pustit i ze zá -
 znamu na www.dobrouchutcesko.cz).
Vyšlo také mnoho článků v regionál-
ním i národním tisku (např. Lidov ky.cz,
Deníky.cz, Pražský deník, Gastro&
Hotel,…) , a to jak o projektu samot-
ném, tak o jednotlivých restauracích.

Jako novinku pro rok 2014 plánu-
jeme spuštění nových webových
stránek (www.CzechSpecials.cz),
které budou odpovídat vizuální iden-
titě agentury CzechTourism a také
mobilní aplikaci, která návštěvníkům

PROSINCOVÁ INSPIRACE PODLE CZECH SPECIALS : SMAŽENÝ KAPR 
S BRAMBOROVÝM SALÁTEM

pomůže vyhledat restauraci Czech
Specials v nejbližším okolí. V průbě -
hu roku se zúčastníme pěti gastro-
fes tivalů, kde Czech Specials
před  stavíme široké veřejnosti. Další
novinkou bude festival, který uspo -
řádáme v certifikovaných restau-
racích, kde budou mít návštěvníci
možnost ochutnat speciální festival-
ové menu – to nejlepší z tradiční
české kuchyně. 

Neméně zajímavou novinkou je
připravovaný televizní pořad, zamě -
řený na propagaci Czech Specials

restaurací, který plánujeme uvést
v Čes ké republice a ideálně také
v zahraničí, nebo velká mediální kam  -
paň na podporu gastronomické ho
turismu v Česku, která bude spuš -
těna v průběhu příštího roku.

Proto neváhejte a zavítejte v advent -
ním období do restaurací Czech 
Specials a poznejte tak chuť oprav-
dové kvality. 

Více o Czech Specials na
www.czechspecials.cz, nebo na
Facebooku CzechSpecials a Aso-
cia ce hotelů a restaurací.

OHLÉDNUTÍ ZA CZECH
SPECIALS V ROCE 2013
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měn doznává samotná
osoba podnikatele 
(§ 420 a násl. NOZ).
NOZ zjednodušeně

definuje, že za podnikatele je po-
važován ten, kdo samostatně
vykonává na vlastní účet a odpo -
vědnost výdělečnou činnost živ -
nostenským nebo obdobným způsobem
se záměrem činit tak soustavně za úče -
lem dosažení zisku. Dále se za podni -
ka tele považuje osoba zapsaná v ob-
chod ním rejstříku a má se za to, že 
podnikatelem je osoba, která má k pod-
niká ní živnostenské nebo jiné oprávnění
podle jiného zákona. Podnikatelem ve
smyslu § 420 odst. 1 NOZ nově mohou
být i nezletilé osoby, a to jednak v rámci
postupu vyplývajícího z § 33 NOZ (udělí-
li nezletilému, který nenabyl plné správ -

ZMĚNY V PODNIKÁNÍ 
OD 1. 1. 2014 (1. část)

nosti, jeho zákonný zástupce,
s při volením soudu, souhlas
k sa  mostatnému provozování 
obchodního závodu nebo jiné
po dobné výdělečné činnosti)
a jed nak postupem přiznání své -
právnosti podle § 37 NOZ (při -
znáním svéprávnosti nezletilé

oso bě soudem, když tato prokáže schop-
 nost se samostatně živit a obstarávat si
své záležitosti). Na druhou stranu spotře -
bitelem je každý člověk, který mimo rá -
mec své podnikatelské činnosti nebo
mimo rámec samostatného výkonu svého
povolání zavírá smlouvu s podnikatelem
nebo s ním jinak jedná. 

Firma fyzické osoby se nově nemusí za-
pisovat pouze jako jméno (§ 77 NOZ), ale
může být zvoleno jiné označení (musí
však být zřejmé, že jde o člověka, nikoli

o právnickou osobu). Název právnické
osoby může obsahovat jméno člověka,
k němuž má tato vztah. 

Podnik se nadále nazývá obchodní zá -
vod (§ 502 NOZ) a je definován jako or-
ganizovaný soubor jmění (tj. věci, práva
a jiné majetkové hodnoty, nově včetně
závazků), který podnikatel vytvořil a který
z jeho vůle slouží k provozování jeho čin-
nosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co
zpravidla slouží k jeho provozu. Podnika-
tel určuje, kdy závod vznikne, co je jeho
obsahem, zda mu zřídí pobočky apod. 
(pokračování v AHR Fóru 1/2014) 

Od ledna 2014 vstupují v účinnost nový občanský zákoník (NOZ) a zákon o obchodních

korporacích (ZOK). Úpravu podnikání, která je nyní obsažena v zákoníku obchodním od

1. 1. 2014 postihnou změny, mimo jiné také následující novinky.

T
y se však netvoří ze-
jména k pohledávkám
z titulu úvěru, půjčky,
zálohy, smluvní san k -

ce, a dále k pohledávkám ne-
promlčeným, o kterých nebylo
účtováno ve výnosech a které
nebyly zahrnuty do základu da -
ně. Nejčastěji se tvoří opravné položky
k tzv. nevýznamným pohledávkám. Lze
tak tvořit opravné položky až do výše
100 %  neuhrazené rozvahové hodnoty
pohledávky, jejíž individuální limit v oka -
mžiku vzniku nepřesáhne 30 000 Kč, od
konce sjednané lhůty splatnosti uplynulo
nejméně 12 měsíců a celková hodnota

POHLEDÁVKY NA KONCI ROKU
V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

pohledávek bez příslušenství
vzniklých vůči témuž dlužníkovi
nesmí za zdaňovací období
přesáhnout 30 000 Kč. Častou
tvorbou opravné položky je
tvorba k tzv. nepromlčeným
pohledávkám. Pro tyto účely je
nutné pohle dávky rozdělit na ty,

jejichž rozvahová hodnota v okamžiku
vzniku nepřesáhne 200 000 Kč a dále
vyšší než 200 000 Kč. Za základní výši
tvorby této opravné položky se považuje
20 % neuhrazené rozvahové hodnoty
pohledávky s rozvahovou hodnotou do
200.0000 Kč. K té je věřitel oprávněn při -
stoupit, pokud od konce sjednané lhůty

splatnosti uplynulo již více než 6 měsíců.
Vyšší tvorba je možná pouze za předpo-
kladu, že bylo již zahájeno soudní, roz -
hodčí nebo správní řízení, totéž platí
u po hledávek vyšších než 200 000 Kč.
Toto pravidlo pro tvorbu opravných po -
ložek se týká pouze pohledávek vznik -
lých do 31. 12. 2013. U pohledávek
vznik lých od 1. 1. 2014 se postupuje
odlišně. Oprav nou položku lze tvořit za
podmínky, že od konce sjednané doby
splatnosti uplynulo více než 18 měsíců
(lze tvořit až do výše 50 % neuhrazené
rozvahové hod noty pohledávky) nebo
36 měsíců (až do výše 100 % hodnoty
pohledávky).

Ke konci roku se účetní jednotky zabývají inventarizací včetně prověřování pohledávek.

Zákon o daních z příjmů a zákon o rezervách umožňuje optimálně daňově řešit

pohledávky po lhůtě splatnosti. Řešením je tvorba zákonných opravných položek. 
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PRAGUE CHAPTER SE SEŠLA 
V HOTELU EMBLEM
Jednání anglicky mluvící části Pražské sekce - Prague Chapter se konalo za
hojné účasti 19.11. 2013 v novém hotelu Emblem, který byl oceněn v soutěži
Best of Reality. Jedním z hlavních bodů jednání bylo představení nového vi zu á -
lu Pražské informační služby a nové propagační kampaně Prahy. Do kon ce 
tohoto roku by měla být k dispozici nová strategie. Za AHR se o komuni kaci
s pražskou municipalitou stará Ota John, za což mu patří velký dík, protože se
za poslední rok podařilo posunout spolupráci mezi městem, Pražskou infor-
mační službou a AHR – potažmo hotely – na takovou úroveň, že z toho mo -
hou benefitovat všechny subjekty. Z řad účastníků se přihlásili další, kteří by
se rádi aktivně zapojili do procesu utváření strategie Prahy a její propagace.
Dalším bodem, o kterém se diskutovalo, bylo účtování městského po plat ku.
Konkrétně se jednalo o tom účtovat jej samostatně a nezahrnovat ho do
ceny pokoje. Je to jednak cesta, jak zvýšit průměrnou cenu a jednak způ-
sob, jak ušetřit za provizi u OTA partnerů, kde by se za poplatek neplatila
provize. Většina OTA’s nemá problém s tím, když městský poplatek bude úč-
tován samostatně, ale je důležité, aby se region choval konzistentně. V sou -
časné době je pouze hrstka hotelů, které účtují poplatek zvlášť přímo od
hosta, přitom ve většině evropských zemi je tato praxe běžným standardem.
Zákon o zvýšení městského poplatku sice zatím nebyl zákonodárci schvá -
len, ale je to jen otázka času a je lepší být na tuto situaci připraveni. 

NOVÁ ZNAČKA A NÁZEV PRO
PRAŽSKOU INFORMAČNÍ SLUŽBU
Pražská informační služba – Prague City Tourism 
(PIS – PCT) mění svůj dosavadní vizuální styl. Nová podoba organizace představuje dy-
namický a přitom jednoznačný symbol, který má ve spojení s novou marketingovou
podobou Prahy pro oblast cestovního ruchu významně posunout vnímání metropole
u nás i v zahraničí. Zároveň organizace, spravující oficiální turistický portál hlavního
města, přechází na efektivnější doménu. Symbolem Pražské informační služby – Prague
City Tourism se stává stylizovaný rozcestník, který znázorňuje Prahu jako křižovatku měst.
Symbolizuje čtyři světové strany, čtyři roční období, a také čtyři základní skupiny
návštěvníků Prahy, tedy mladé lidi, rodiny s dětmi, seniory a speciální zájmové skupiny

a zároveň také základní funkce organizace – tedy marketing, PR, odbornou činnost a servisní služby. „Nové logo představuje orga-
nizaci jako moderní a mezinárodně srozumitelný tourist board. Ve spojení s novou komunikační podobou Prahy pro oblast ces-
tovního ruchu, bude Praha prezentována jako neotřelá a zajímavá destinace, s odkazem na významného a kvalitního turistického
průvodce – Prague City Tourism,“ uvedla Nora Dolanská. Praha bude nově komunikovat na mezinárodní půdě cestovního ruchu
prostřednictvím svého nového marketingového vizuálního stylukterý je postaven na emocích, pocitech a zážitcích návštěvníků.
Jasné, pozitivní a mezinárodně srozumitelné řešení doplňuje propagační slogan „Ryzí emoce / Pure emotion“. Variabilní koncept
propagace Prahy v oblasti cestovního ruchu prezentuje město pomocí citoslovcí (Oooh, Wow, Mmm, Yeah, atd.) a akcentuje tím
unikátní a magickou atmosféru města. Zároveň tento otevřený systém umožňuje zacílit na konkrétní cílové skupiny a jejich konkrétní
zážitky (Yum – gastronomie, Yippee – děti, Shhh – hudba, atd.).

Evropský sociální fond
Investujeme do vaší budoucnosti

SPOLEČNOST WIC
PRAGUE S.R.O. ZÍSKALA
DOTACI NA VZDĚLÁVÁNÍ
SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ
Společnost WIC Prague s.r.o. provozující
známý hotel InterContinental Prague získala
poprvé v historii dotaci na grantový projekt
ke vzdělávání a rozvoji svých zaměstnanců.
Projekt je obsahově zaměřen na udržení
a rozšíření odborné kvalifikace zaměstnanců
společnosti s cílem zkvalitnit systém firem-
ního vzdělávání a podpořit zaměstnance
spo lečnosti v jejich dalším profesním rozvoji.
Aktivity projektu jsou svým obsahem za-
měřeny výhradně na oblast hotelnictví, a to
jak rozvojem soft skills dovedností, tak
i rozvojem jazykových a odborných do-
vedností, např. gastronomie a kulinářství.
V rámci projektu bude ve společnosti na-
staven nový systém jazykového vzdělávání.
Namísto pravidelných jazykových kurzů
bude společnost realizovat na míru
připravená školení, pro oblast především
zákaznického servisu, komunikace
a řešení stížností. Tato školení budou v an-
glickém jazyce a povedou je rodilí mluvčí.
Zúčastní se jich zaměstnanci průřezově
celým hotelem s cílem dosáhnout co nej -
vyšší spokojenosti hostů, aby tito od-
cházeli z hotelu s pocitem, že jim jazyková
či kulturní bariéra nezkazila pobyt. Fi-
nanční prostředky na vzdělávání zaměst-
nanců budou čerpány postupně v rámci
12ti měsíčního vzdělávacího programu.
Prostředky společnost získala z Evrop-
ského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Praha adaptabilita.

BEZPEČNOST SILVESTROVSKÝCH OSLAV
V PRAZE
Na základě podnětů členů pražských sekcí AHR ČR zaslal prezident AHR ČR
dopis primátorovi Hl. m. Prahy a starostům městských částí Prahy 1 a Prahy 2
s žádostí o zajištění bezpeč nosti turistů v Praze během silvestrovských oslav,
kdy dochází k ne kontrolovanému od palování pyrotechniky a tím ohrožování
turistů i místních občanů na nejvíce frekventovaných místech hlavního města.
Vedení jednotlivých městských částí i primátor odpověděli ve smyslu nedo sta -
 teč nosti opory pro případnou širší restrikcí používání pyrotechniky ve městě, ale

ujistili členy AHR ČR, že se na území hlavního města té to
problematice budou vě novat a zajistí dostatečnou kon-
 trolu ze strany policie. Vzhledem k tomu, že Magis trát
hl. m. Prahy v po slední době zaznamenal více stíž ností
k pořádání ohňo strojů, připraví v součinnosti s MPO pro
další období vyhláš ku, která bude jasně defino vat pra vid -
la a požadavky na zacháze ní s pyro techni kou na území
hl. města. AHR ČR bu de přizvána k pří pra vě a připomín -
kování tohoto předpisu, aby byly zohledněny také zájmy
rozvoje cestovního ru chu. Dopisy AHR ČR i odpovědi, byly
rozeslány členům AHR ČR, kteří působí na území Prahy.
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 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

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 úspor s DCC!

Nabídněte si vánoční dárek a začněte už v lednu šetřit 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

SIX Payment Services nabízí hned několik výhod

– nezávislost na bankách, nemusíte měnit žádné účty

– přehledné výkaznictví, denní reporty emailem

– akceptaci asijské karty China Union Pay

– multijazyčné terminály s funkcí DCC

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.
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Správní Rada Nadace

AHR ČR děkuje všem

partnerům za pomoc při

zajištění vybavení pro

zlepšení prostředí dětí

v dětských domovech.

Děkujeme také školám,

které děti podporují při

studiu a hotelům, jenž

prostřednictvím svých

hostů přispívají na

Nadační fond. Díky vám

můžeme dětem pomáhat! 

HOTELIÉŘI POMÁHAJÍ DĚTEM
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