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O DPH v restauracích

Změna autorského zákona?

Recertifikace HSU za 50 % ceny!

Vzniklo Fórum
cestovního ruchu
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Pivovary Staropramen přinášejí na český trh stylový Carling British Cider. Jedinečný nápoj, který vzniká z ručně česaných jablek a nejzralejších 
třešní, je zhruba stejně opojný jako světlý ležák a má 4 procenta alkoholu. Jeho chuť nejlépe vynikne na ledu, proto je ideálním parťákem

pro zahájení večerní párty. Carling British Cider bude nabízen točený do exkluzivních sklenic a v 0,3 l nevratných lahvích.
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editorial

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

Generální partner AHR AHR ČR je členemExkluzivní partner
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vždy jsem se vyhýbal planým diskusím o tom, jak nám vláda nepomáhá,

a politici slíbí vše jen před volbami. Je to opakující se realita, kterou

jen těžko změníme. Kdysi jsem četl výrok, že politika je neustálý boj

modrých a červených, kdy vítězí vždy modří a po vítězství zčervenají.

Důležité při prosazování zájmů podnikatelů je jasné formování

požadavků, argumentů a jejich systematická komunikace. Po

zkušenostech z posledních let, kdy se měnily vlády a jejich politické

složení, si stále častěji kladu otázku, zda není na čase zamyslet se nad

způsobem komunikace. Snažili jsme se vždy být partnerem, hledat cesty

spolupráce a dohody. Mnohdy to však byla jen jednostranná snaha.

Dostáváme mnoho různých slibů. Skutečností zůstává, že cestovnímu

ruchu je věnována ve vládním programu jedna všeobecná řádka,

devadesát dní nové vlády na našem resortním ministerstvu přineslo zatím

jen tradiční výměny úředníků a Ministerstvo kultury nás ujišťuje, že

připravuje již třetím rokem novelu autorského zákona a tudíž není pěkné,

že se snažíme zajistit změnu zákona komunikací s našimi zákonodárci, ale

měli bychom další rok čekat, zda se něco „systematického a vyváženého“

nestane z jejich iniciativy. Jsem přesvědčen, že nestane. Nedávno jsem

marně přemýšlel, co vlastně politici za posledních deset let udělali pro

podporu podnikání v restauracích. Pokud byste na něco přišli, dejte mi

prosím vědět, já nepřišel na nic. Stejně tak se stalo pravidlem, že ještě

v prosinci nevíme, jaké DPH bude aplikováno v lednu následujícího roku.

To vše nás vede k zamyšlení, jak dál. Jsme připraveni i nadále spolupracovat

s představiteli naší výkonné a zákonodárné moci, ale jen do okamžiku, kdy

naše návrhy nebudou ukládány do šuplíků. V tom případě musí nutně přijít ke

slovu veřejná kritika. Jde nám o to, aby podnikání v tomto oboru mělo jasné

podmínky, aby se neměnily s každou novou vládou a konečně došlo ke

koncepčnímu a smysluplnému řízení rozvoje cestovního ruchu.

Proto jsme se rozhodli, že vytvoříme vlastní společnou komunikační

platformu – Fórum cestovního ruchu, reprezentující

pouze zaměstnavatele v cestovním ruchu, jako

oponenta kroků úředníků a politiků. Uděláme vše

pro to, aby jeho „hlas“ byl dostatečně rezonantní.

Budeme rádi, pokud nás podpoříte.

Váš

Obsah

AHRzpravodaj_0614:Sestava 1  19.5.2014  22:17  Stránka 1



ze sekretariátu

Stalo se
3. dubna – jednání prezidenta
AHR ČR s nově jmenovanou
ředitelkou Odboru cestovního
ruchu MMR ČR ing. Margit
Beníčkovou. Projednána byla
oblast spolupráce na zavedení
povinné klasifikace HSU, podpora
destinačního managementu
a otázky zlepšování kvality služeb.

9. dubna – účast a prezentace
na GA HOTREC – prezentace
aktivit mezinárodního řídícího
výboru Hotelstars Union, kterému
momentálně předsedá AHR ČR.

14. dubna – jednání s poslanci
o návrzích k autorskému zákonu
a organizaci semináře pro poslance
Podvýboru pro cestovní ruch.

14. dubna – jednání ve věci
založení Fóra cestovního ruchu
a schválení zakládací listiny.

15. dubna – jednání
prezidenta AHR ČR s ředitelem
CzechTourism ing. Rostislavem
Vondruškou ve věci spolupráce na
projektech podporujících českou
gastronomii a propagaci turismu.

16. dubna – prezentace
AHR ČR na konferenci AD Camp,
kde vystoupil Václav Stárek na
téma spolupráce mezi hoteliéry
a destinačními společnostmi.

17. dubna – zasedání Rady
AHR ČR – zápis k dispozici na
webu v sekci pro členy.

28. dubna – jednání
s představiteli Asociace horských
středisek (AHS) o možnostech
spolupráce na rozvoji domácího
cestovního ruchu.

29. dubna – jednání
v Poslanecké sněmovně – podpora
návrhů a stanoviska AHR ČR
k projednávané legislativě.

VÍTÁME NOVÉ ČLENY
Ambroisie Caffé Restaurant,
Praha 1; Hotel Anglicky dvůr,
Karlovy Vary; Kavárna Olympia,
Kopřivnice; Penzion Pod Vyhlíd-
kou, Pecka a dodavatel Kreiner
spol. s r.o., Vejprnice u Plzně

JAK TO BUDE S DPH ?
Po zveřejnění informací z Ministerstva financí a diskusí vládní koalice jsme nabyli dojmu,
že zavedení třetí sazby DPH bude provázet také převedení některých položek, včetně
služeb do nejvyšší sazby. V tisku se totiž objevily informace, že snížená sazba se bude
týkat pouze dopravy, vody a tepla, ostatní produkty a služby by měly být ve zvýšené
sazbě. AHR ČR se obrátila dopisem na ministra Babiše s žádostí o jednání v této záleži-
tosti. AHR ČR bude mít na toto téma jednání s představiteli Ministerstva financí a dále
bude prosazovat také převedení pokrmů v restauracích do snížené sazby a hlavně za-
chování této sazby pro ubytovací služby. O dalším vás budeme průběžně informovat.

DOPIS MINISTROVI ZEMĚDĚLSTVÍ

VZNIKLO FÓRUM CESTOVNÍHO RUCHU
14. dubna bylo založeno Fórum cestovního ruchu, které je nezávislou komuni-
kační platformou pro koordinaci a prezentaci zájmů podnikatelů v cestovním
ruchu. Jeho cílem je zkvalitnění spolupráce uvnitř odvětví cestovního ruchu
a efektivnější prosazování nutných změn. Je ustaveno v souladu s Koncepcí státní
politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 až 2020, kterou
naplňuje. Zakladateli jsou: Asociace cestovních kanceláří České republiky, Svaz
léčebných lázní ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR a Asociace průvodců Čes-
ké republiky. „Cílem Fóra cestovního ruchu je poskytnutí diskuzního prostoru
pro řešení zásadních otázek souvisejících s podnikáním v cestovním ruchu
a efektivní prosazování společných zájmů subjektů působících v cestovním
ruchu.“, uvedl Viliam Sivek, předseda Asociace cestovních kanceláří České re-
publiky, který byl na ustavujícím jednání Fóra zvolen jeho prvním předsedou. „Fó-
rum cestovního ruchu by mělo být nezávislým hlasem podnikatelů a nástrojem
komunikace s představiteli výkonné a zákonodárné moci hlavně v oblasti le-
gislativy a projektů na podporu turismu.“ řekl Václav Stárek, prezident AHR ČR.
„Oceňuji, že v souladu s vládní koncepcí na roky 2014-2020 vznikl subjekt
sdružující ty, kteří podnikají a působí v cestovním ruchu v České republice.
Určitě to povede ke snazší a efektivnější komunikaci ve spolupráci s naším
ministerstvem, které má cestovní ruch v kompetenci,“ řekla ministryně Jourová.

2 květen 2014

Vážený pane ministře,
obracíme se na Vás jako profesní organizace reprezentující obor
hotelnictví a gastronomie v České republice a to ve věci navrhovaných
změn zákona č. 110/1997 Sb. a upraveného § 84 odst. 1 písm. a)
zákona č. 258/2000 Sb. (sněmovní tisk 72/0) v pozměňovacím
návrhu, přijatém Zemědělským výborem Poslanecké sněmovny
Parlamentu dne 16. 4. 2014.
Tento pozměňovací návrh v konečném důsledku rozšiřuje dozor nad
stravovacími službami na celkem tři dozorové orgány, čímž zvyšuje ad-
ministrativní zátěž nejen veřejné správy, ale v konečném důsledku také
samotných podnikatelů v oboru gastronomie. Skutečnost, že dozor nad
stravovacími zařízeními nebude vykonáván jedním orgánem vcelku,
může mít v konečném důsledku také dopad na samotného zákazníka
a ochranu jeho zdraví. Domníváme se, že toto opatření, pokud by
bylo přijato našimi zákonodárci v navrhované podobě, je v rozporu
s deklarovaným programovým prohlášením současné vlády
o podpoře podnikání a fungující, transparentní státní správě.
Dovolujeme si touto cestou vyjádřit nesouhlas s jakýmkoli dalším tříštěním
dozoru nad stravovacími zařízeními, zvláště za situace, kdy tuto změnu
neshledáváme jako opodstatněnou a vyžádanou případnými konkrétními
problémy v praxi.
Vážený pane ministře, předem děkujeme za Vaše vyjádření v této záležitosti
a věříme, že naše stanovisko vezmou obě ministerstva v úvahu při přípravě
novely výše uvedených zákonů.

S úctou Ing. Václav Stárek, prezident AHR ČR
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ŠABLONY VNITŘNÍCH
ŘÁDŮ PRO ČLENY
Během uplynulých měsíců se na nás ob-
rátila řada kolegů s požadavkem o vy-
pracování šablon a vzorů různých řádů,
které by měly být k dispozici v ubytovacích
zařízeních. Ve spolupráci s advokátní
kanceláří Šafra a partneři byly vypracová-
ny první dokumenty. Členům jsme zaslali
vzor ubytovacího řádu s výkladovým ko-
mentářem. Nyní jsou v přípravách vzory
organizačního, provozního a pracovního
řádu, které vám budou zaslány v nad-
cházejících dnech. Sdělujeme však, že je
nutné vzít na vědomí, že se jedná o zále-
žitost obecnou, vzorovou, kterou si může
každý člen dále upravit nebo se s poža-
davky na specifické úpravy obrátit na nás
či na advokátní kancelář Šafra a partneři.
Vzory budou postupně ukládány také do
zaheslované části www.ahrcr.cz

DĚKUJEME VÁM ZA POMOC
Každoročně se obracíme na naše členy s prosbou o poskytnutí věcného daru ve formě
poukazu. Letos děkujeme: Radisson BLU Alcron Hotel Praha, Restaurant ROTT Praha,
Jan Kružík Švejk restaurant Telč, Lázně Luhačovice Hotel Alexandria, Clarion Congress
Hotel Ostrava, Hotel Ambassador Zlatá Husa Praha, Hotel Agricola Mariánské Lázně,
Hotel Esplanade Mariánské Lázně, Penzion Seeberg Františkovy Lázně, Hotel Amarilis
Praha, NH Collection Olomouc Congress, Centrum WALZEL Meziměstí, GATE Res-
taurant Praha, Park Inn Hotel Praha 2, Hotel Atlantis Brno, Golf Hotel Austerlitz Brno,
Kavárna PředMěstí Šumperk, Hotel a Švejk restaurant U Zeleného stromu Nepomuk,
Grandhotel PUPP Karlovy Vary, Penzion Příbrazský Stráž n. Než, Beskydský hotel Relax
Rožnov p. Radhoštěm, Pension Schaumannův Dvůr Karlovice, Penzion – Restaurace
U Candrů Vyšší Brod, Pension St. Maur Bečov nad Teplou, Hotel Dvorana Karlovy Vary,
Hotel Energetic Rožnov p. Radhoštěm.

Březen 2014 přinesl 10% pokles obsazenosti ve srovnání s předchozím rokem a 13,5 % poklesu v tržbách na disponibilní pokoj
(RevPAR). Praha zaznamenala největší propad ze sledovaných měst. Zajímavé je, že ostatní destinace to zvládají ustát poslední do-
bou mnohem lépe než Praha. Zejména Budapešť jako trh už několik měsíců poměrně roste. Pokud budeme mít např. téměř dvoj-
násobné DPH oproti okolním zemím, bude naše konkurenční postavení mezi ostatními evropskými zeměmi stále velmi nevýhodné.

DOPIS POSLANCŮM VE VĚCI NÁVRHU
ZÁKONA O REGULACI PROSTITUCE
Na základě iniciativy zastupitelstva hl. m. Prahy byl do Parla-
mentu předložen návrh zákona o regulaci prostituce, který
podporuje také AHR ČR.

květen 2014 3

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
v těchto dnech se bude v parlamentu hlasovat o návrhu zákona, před-
loženého zastupitelstvem Hlavního města Prahy o Zákonné regulaci
prostituce. (sněmovní tisk 115/0, 115/1). Chtěli bychom touto cestou
vyjádřit podporu tomuto navrhovanému zákonu. Přestože je nám
známo, že snaha o přijetí podobné regulace již v minulosti v PSP ČR
probíhala a hlavním problémem v této otázce je mezinárodní dokument
– Úmluva o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce
druhých osob z roku 1950, jsme přesvědčeni, že za současné situace je
nutné tuto regulaci řešit. Zvláště v některých částech Hlavního města Prahy
čelíme mnohým stížnostem z řad provozovatelů hotelů, ale také rezidentů,
kteří každodenně čelí poměrně agresivní nabídce těchto služeb. Na tento
nešvar poukazují také někteří turisté, kteří jsou s nabídkou těchto služeb
konfrontováni při návštěvě nejen hlavního města, ale i jiných částí České
republiky. Jsme přesvědčeni, že zákonná regulace nabídky a provozování
těchto služeb je v tomto případě nutná a přispěje ke zlepšení dobrého jména
naší země, jako bezpečné a zajímavé turistické destinace.
Předem děkujeme za Vaši laskavou podporu a případné vyjádření.

S pozdravem, Ing. Václav Stárek, prezident AHR ČR

Year to Date – March 2014 vs March 2013

Occ % ADR RevPAR Percent Change from March 2013

2014 2013 2014 2013 2014 2013 Occ ADR Rev Room Room Room
PAR Rev Avail Sold

Prague Czech Republic 57,8 64,3 58,04 60,29 33,54 38,76 -10,1 -3,7 -13,5 -12,5 1,1 -9,1

Vienna Austria 65,9 66,1 95,24 92,03 62,78 60,81 -0,2 3,5 3,2 5,1 1,8 1,6

Budapest Hungary 59,9 59,0 57,22 55,36 34,28 32,68 1,5 3,4 4,9 5,0 0,1 1,6

Greater Barcelona Spain 69,0 63,7 102,71 101,74 70,89 64,77 8,4 1,0 9,5 9,5 0,0 8,4

Greater Berlin Germany 68,8 70,1 89,60 88,13 61,63 61,82 -2,0 1,7 -0,3 1,5 1,8 -0,2

Paris France 77,2 77,5 225,69 246,77 174,27 191,21 -0,3 -8,5 -8,9 -8,9 0,0 -0,3

Greater London United Kingdom 80,0 79,4 158,39 143,99 126,75 114,28 0,8 10,0 10,9 12,2 1,1 2,0

Warsaw Poland 72,2 68,7 68,45 66,45 49,42 45,66 5,1 3,0 8,2 10,7 2,3 7,5

VÝKONY
UBYTOVACÍCH
ZAŘÍZENÍ –
BŘEZEN 2014

VÝROČNÍ CENY AHR
ČR 2014 VYHLÁŠENY
I v letošním roce mají nejen členové
AHR ČR možnost přihlásit svého
kandidáta na některou z Výročních
cen v kategoriích: Hoteliér roku
/nezávislé a řetězcové hotely/, Res-
tauratér roku /samostatné a hotelo-
vé restaurace/, Penzion roku, Škola
roku, Mladý manažer. V letošním ro-
ce AHR ČR opět ocení nejlepší stu-
dentské práce z oboru a hotel nebo
restauraci, které zvítězí v soutěži Top
odpovědný hotel/restaurace.
Uzávěrka přihlášek: 31. července
2014, Propozice, přihlášky na:
www.ahrcr.cz. Bližší informace na:
rambousek@ahrcr.cz.
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POHÁDKA PRO NAŠE MALÉ CESTOVATELE
Inspirovali jsme se námětem z německé asociace IHA a DEHOGA, která připravila pro nejmenší návštěvníky klasifikovaných
hotelů pohádku. Jak víme, naši malí cestovatelé mají velký vliv na své rodiče a často se podle nich řídí také rozhodnutí, kde
budou na svých dovolených a víkendových pobytech bydlet. Připravujeme pohádku Dračí jeskyně, která bude vydána a nabíd-
nuta k využití zdarma všem klasifikovaným ubytovacím zařízením, které ji mohou použít jako dárek pro své malé hosty. Pohádka
bude ilustrovaná a přeložena do několika jazyků. Součástí bude logo Hotelstars Union a krátká informace o klasifikaci a ho-
telových hvězdičkách. Každé klasifikované zařízení obdrží několik výtisků pohádky zdarma. V případě zájmu zajistí sekretariát
dotisk a distribuci za nákladovou cenu na tisk a poštovné. Pokud Vás tato aktivita zaujme, budete mít možnost také získat zdar-
ma k dalšímu tisku pohádku s tím, že si ji hotel může doplnit o svá loga a informace. Materiál bude vytištěn formou jednodu-
chého sešitu v rozsahu maximálně do 20 stran.

VOLBY DO RADY 2014
V souladu se stanovami informujeme naše členy o konání voleb do
Rady AHR ČR na období 2015 – 2016. Pokud mají jednotliví členové
asociace zájem kandidovat na některé pozice, zašlete prosím tuto
informaci na sekretariát AHR ČR spolu se stručným životopisem a vaší
vizí pro konkrétní pozici na kandidátce. S podklady bude členská
základna seznámena nejpozději měsíc před konáním Valné hromady.
Termín zaslání je do konce září 2014. Níže uvádíme návrh kandidátky,
kterou sestavila Rada AHR ČR a která může být dále členy doplněna
o další nominace.

VÝBĚR POPLATKŮ PRO OSA
ZAHÁJEN
Úhrada autorských odměn OSA za roky 2013
a 2014 bude uhrazena pouze dle sazebníku
roku 2012. Výchozí sazby se řídí dle takzvané
snížené sazby, na které budou aplikované slevy
ve výši 15 % až 20 % – podle počtu členů.
AHR ČR však z důvodu možného soudního sporu
ve věci sporné částky za část hotelových pokojů
v letech 2013 a 2014, vybere autorské odměny
ve výši ceníkových sazeb roku 2013 a 2014
(výchozí budou opět sazby snížené s aplikací
stejných slev). Rozdíl mezi 2012 a 2013 a 2012
a 2014 bude deponován na zvláštním účtu
AHR ČR. Případný soudní spor povede asociace
v zastoupení našich členů. V případě úspěšného
soudního sporu vám bude sporná částka vrá-
cena. Důležité je upozornění, že tato situace se
vztahuje pouze na ubytovací zařízení, respektive
část hotelových pokojů. Na ceníky za přístroje
v restauracích a ve veřejných prostorech nejsou
stanoveny limity a byly navýšeny jen o míru infla-
ce. Výchozí sazby tudíž v tomto případě jsou
ceníky roku 2013 a 2014 s aplikací slev 10 %.
Členové obdrželi tabulku k vyplnění počtu přístrojů,
kterou musí odeslat na email poplatky@ahrcr.cz
do 23. 5. 2014. Výzvu k úhradě zašle sekretariát
do konce června a dle termínu hromadné ko-
lektivní smlouvy musí být odměny uhrazeny do
21. 7. 2014. Všechny instrukce ohledně admi-
nistrace jsou k dispozici na www.ahrcr.cz,
včetně Dohod a Hromadné kolektivní smlouvy.
V případě potřeby se můžete obrátit také na
sekretariát.

NOVÝ ROČNÍK CENY
TOP ODPOVĚDNÝ HOTEL
A RESTAURACE 2014
Soutěž vyhlašují platforma Byznys pro
společnost a AHR ČR. Cena je pro všechny
hotely a restaurace, které systematicky rozví-
její své podnikání nejen po stránce ekono-
mické, ale i v oblasti snižování negativního
vlivu podniku na životní prostředí.
Uzávěrka přihlášek: 30. června 2014,
přihlášky a propozice na:
www.topodpovednafirma.cz
Bližší informace:
kolska@byznysprospolecnost.cz.
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NÁVRH KANDIDÁTŮ DO RADY A KONTROLNÍ
A REVIZNÍ KOMISE NA OBDOBÍ 2014 – 2016 (řazeni abecedně dle příjmení)

POZICE KANDIDÁTA DO RADY SPOLEČNOST

PREZIDENT
Ing. Václav Stárek
(období 2014 – 2018) AHR ČR

VICEPREZIDENT KRAJSKÉ SEKCE
Vlastislav Šos Olympik holding a.s Praha 8

VICEPREZIDENT HOTELOVÁ SEKCE
Ing. Jiří Milský Imperial Karlovy Vary a.s.

VICEPREZIDENT GASTRONOMICKÁ SEKCE
Lukáš Limprecht Restaurant Camping OASE Dolní Břežany

UZ DO 20 POKOJŮ
Blanka Hlaváčková Penzion Ostravanka, s.r.o. Teplice nad Bečvou

UZ DO 100 POKOJŮ
Ing. Petr Beránek Austria Hotels Betriebs CZ s.r.o. Praha 1

UZ NAD 100 POKOJŮ
Ing. Otakar John K+K Hotel a.s. Praha 1

GASTRONOMICKÁ ZAŘÍZENÍ
Jan Škrle Hotel Chvalská tvrz – restaurace Praha 10
Petr Zach Restaurace „U Bulánka“ Batňovice

SEKCE DODAVATELŮ
Libor Vávra Pivovary Staropramen a.s. Praha 5

EKOLOGICKÁ SEKCE
Ing. Karel Doubek Hotel Adria Praha 1

VZDĚLÁVACÍ SEKCE
Ing. Pavel Hlinka odborný konzultant

KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE
Josef Bára EuroAgentur Hotels & Travel a.s Praha 1
Václav Toncar IHM Group spol. s r.o. Praha 6
Bc. Jaroslav Vaculka odborný konzultant
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Autorské poplatky a obsazenost
pokojÛ?

P
řitom přibývá soudních spo-
rů, které naše požadavky
podporují. Proto jsme se
rozhodli jít vlastní cestou

a přesvědčit poslance, aby tyto změny
byly učiněny na základě poslanecké
iniciativy.

V lednu tohoto roku předložila vláda
Parlamentu tzv. euronovelu autorského
zákona. Kromě jiného návrh obsahuje
prodloužení doby ochrany autorských
děl z 50 na 70 let. Tedy prodloužení
doby během níž se za použití a šíření
autorského díla platí. Jde o další no-
velu, která je výhodná pouze pro ko-
lektivní správce. AHR ČR se pokusila
cestou pozměňovacího návrhu vyrov-
nat podmínky mezi kolektivními správ-
ci jako výběrčími poplatků a hotely
a restauracemi jako poplatníky. Ve
spolupráci s odborníky na autorské
právo, byl připraven pozměňovací
návrh, který do zákona zavádí jako po-
vinné kritérium parametr obsazenosti.
V minulosti byl ve smlouvách mezi
kolektivními správci a poplatníky běž-
ně zohledňován. V posledních letech
se však kolektivní správci bránili tomu,
aby toto kritérium bylo při výpočtu po-
užíváno. Odkazovali přitom na to, že
v zákoně tato možnost není taxativně
stanovena. Z pohledu provozovatele

Asociace hotelů a restaurací (AHR ČR) již několik let usiluje o změnu autorského zákona.
Ministerstvo kultury přes mnohá jednání stále odkládá zavedení změn, které by přinesly
vyrovnaný vztah mezi kolektivními správci a uživateli.
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zařízení poskytujícího ubytovací služby
jde přitom o podstatnou úsporu.

Vláda se návrh zákona pokusila před-
ložit se žádostí, aby s ním Sněmovna
vyslovila souhlas již v 1. čtení – tzv. po-
dle § 90 zákona o jednacím řádu Sně-
movny. Tedy tak, aby bylo poslancům
zamezeno předkládání pozměňova-
cích návrhů. Díky zásahu poslaneckých
klubů ODS, KSČM a Úsvit, které proti
tomuto postupu vznesly podle jednací-
ho řádu veto, byl zákon poslán k jedná-
ní do výborů a následně k projednání
ve 2. a 3. čtení. Neboli s možností před-
kládat pozměňovací návrhy.

Pozměňovací návrh z dílny AHR ČR
předložila ve 2. čtení autorského zá-
kona na plénu Sněmovny poslankyně
a členka podvýboru pro cestovní ruch
Kristýna Zelienková (ANO).

Při zdůvodňování pozměňovacího
návrhu bylo poslancům zdůrazněno,
že se k obsazenosti a vlivu tohoto as-
pektu na výši vybíraného autorského
poplatku vyjadřuje i rozsudek Soudního
dvora EU C-306/05. „Soudní dvůr kon-
statoval, že pouhé fyzické umístění ta-
kového přístroje v pokoji nepředstavuje
bez dalšího sdělování veřejnosti. Posky-
tování signálu klientům ubytovaným
v pokoji však představuje sdělování
veřejnosti. Jinými slovy, pouze ubyto-

vaný klient má možnost využívat sdílení
signálu a sledovat tak autorská díla.“

Pozměňovací návrh, vypracovaný
AHR ČR, kromě toho obsahuje i úpravu,
která by měla umožnit rovnoprávnější
jednání o smlouvách mezi ubytovacími
zařízeními a kolektivními správci. Podle
tohoto návrhu by během jednání o no-
vé smlouvě mělo být umožněno platit
podle předchozích sazeb, aniž by to
kolektivním správcům dávalo možnost
podat žalobu o vydání bezdůvodného
obohacení s rizikem sankce v podobě
dvojnásobné sazby, úhrady soudních
výloh a povinnosti zdržet se užívání děl,
což v tomto případě znamená nepouží-
vat rozhlasové a televizní přijímače. Jde
o obdobu platby jako projevu dobré
vůle, kterou ostatní oblasti civilního prá-
va umožňují. V oblasti autorského prá-
va takový postup doposud možný není.
Dále řeší pozměňovací návrh povinnost
zveřejňovat transparentně hospodaření
kolektivních správců s vybranými
prostředky.

„Uzákoněním možnosti platit během
sporu podle dříve oboustranně akcep-
tovaných podmínek se zlepší postave-
ní obou stran. Kolektivní správci budou
dostávat plynule nespornou část pla-
teb a poplatníkům umožníme svobodně
jednat o podmínkách,“ řekla poslanky-
ně během jednání Sněmovny. Dodala,
že „návrh by jednostranný diktát kolek-
tivních správců při jednání o smlouvách
o úhradě poplatků přeměnil na vyrov-
nané jednání dvou suverénních smlu-
vních stran.“

AHR ČR se při jednáních s po-
slanci ostatních parlamentních stran
snaží dosáhnout toho, aby při hla-
sování ve 3. čtení pozměňovací
návrh podpořili. Hlasování se však
uskuteční až po uzávěrce tohoto čís-
la a Ministerstvo kultury se naopak
k tomuto pozměňovacímu návrhu
staví negativně a slibuje, že připravu-
je komplexní novelu autorského zá-
kona. O výsledku vás budeme
informovat v příštím vydání.
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6 květen 2014

HOTREC vydává svÛj Manifest
pro evropské volby 2014

V
rámci Evropského dne ces-
tovního ruchu a před volební
kampaní do Evropského
parlamentu 2014 zaměřuje

HOTREC svůj Manifest na kandidáty
Evropského parlamentu a poukazuje
na šestnáct cílů, které by měly mít bě-
hem dalšího legislativního období Ev-

ropského parlamentu programovou prio-
ritu. Mezi priority podporované evrop-
ským sektorem pohostinství v období
2014–2019 patří vytvoření interní sku-
piny pro cestovní ruch (Intergroup on
Tourism) v Evropském parlamentu, pro-
pagace „chytřejších“ nařízení, usnadnění
financování SME v cestovním ruchu,

přísná aplikace principu podřízenosti,
usnadnění vydávání víz, vyváženější
přístup k ochraně údajů, potravinová
politika EU či férovější konkurence na
online distribučním trhu cestovního ru-
chu, vedle dalších neméně důležitých
legislativních otázek EU. Manifest je
k dispozici na www.ahrcr.cz.

Konfederace HOTREC zveřejnila svůj Manifest pro evropské volby 2014, v němž zdůrazňuje
šestnáct priorit, které by měl by měly být podporovány ze strany kandidátů do evropských
voleb pro další legislativní období EU.
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šechny evropské země jsou
svědky obdobného demogra-
fického trendu. Generace po-
pulační exploze (Baby Boom)

již dospěla do nejvyšších věkových sku-
pin a podíl seniorů se v celkové popu-
laci významně zvyšuje. V Evropské unii
žije více než 128 milionů občanů ve
věku mezi 55 a 80 lety, což představu-
je přibližně 25 % celkového počtu oby-
vatel, a podíl starších občanů se má
nadále zvyšovat.

Stárnutí se stává klíčovým faktorem
utvářejícím společensko-hospodářské
struktury, neboť demografický vývoj
má značný dopad na poptávku. Co se
týče příležitostí pro sektor cestovního
ruchu, tak právě senioři mohou být
ochotni pravidelně utrácet za cestová-
ní. Obecně platí, že mají více úspor
i aktiv a méně finančních závazků, a to
zvláště v prvních letech důchodového
věku. Potenciál seniorů však není od-
větvím cestovního ruchu plně využíván.
Přestože jsou občané mezi 55 a 75 le-
ty věku často dostatečně bohatí na to,
aby cestovali, pouze 41 % z nich tak

V březnu se konal další workshop k navržení
strategie pro motivování seniorů k cestování
po Evropě během mimosezony. Setkání se
zúčastnili investoři z privátní i veřejnoprávní
sféry. Prezentovali svoje názory a diskutovali
o všem, co s tématem souviselo.
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skutečně činí. Navíc 7 z 10 seniorů pod-
niká výlučně vnitrostátní cesty. V tomto
smyslu je výzvou nejen zvýšit celkový
počet cestujících seniorů, ale také jít
nad rámec pouhých národních trhů
a podporovat přeshraniční toky turistů
z řad seniorů. A co je ještě důležitější,
senioři jsou flexibilnější v cestování
a často dávají přednost cestování v mi-
mosezonním období. Z toho důvodu
musí být cestování seniorů chápáno
jako významná příležitost k překonává-
ní negativních dopadů sezonnosti. Roz-
ložení nocí strávených zahraničními
turisty ve 28 členských státech vyka-
zuje výrazně vysokou koncentraci poby-
tů během středních měsíců roku s tím,
že podíl hlavní sezony v červenci-srpnu
představoval v jednom průměrném ro-
ce 33 % ze všech nocí. Dvě středně
silné sezony v květnu-červnu a v září-
říjnu vykázaly podíly 20 % a 18 %. Dvě
mimosezonní období v listopadu-pro-
sinci a v lednu-únoru pak přilákaly pou-
ze 4 % až 5 %. Předběžná zjištění
analýzy sezonnosti, kterou provedla
Evropská Komise, odrážejí skutečnost,

že se sezonnost zdá být jednou ze
4 hlavních příčin majících negativní
dopad na odvětví cestovního ruchu.
Cestování seniorů by mohlo být na
tuto otázku pozitivní reakcí. Z tohoto
důvodu byl přijat závazek ze strany
několika investorů zastupujících veřej-
ný a soukromý sektor pod vlajkou pro-
jektu „Evropa – nejlepší destinace pro
seniory“ (Europe – the Best Destina-
tion for Seniors), jehož cílem je zesí-
lení přílivu turistů-seniorů z evropských
zemí i ze třetích zemí.

Za hlavní způsoby lepšího využívání
příležitostí v odvětví cestovního ruchu
jsou považovány:

Cestovní ruch pro všechny:
Evropská přístupnost (Tourism for All:
European Accessibility)

Kvalita (Quality Recommendations)
Doprava
Inovativní produkty
Rozvoj značek
Rozvoj rekreace v mimosezonním

období
Návrhová zpráva je k dispozici

v sekretariátu AHR ČR.

Evropa: nejlep‰í
destinace pro seniory
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Po besedě na Vysoké
škole hotelové studenti
vyjádřili potěšení nad vaším
stylem komunikace.
Kde jste se to naučil?
Schopnost dobré komunikace asi
není dovednost, která se dá zcela
naučit, nebo alespoň tak to vnímám
já. Beru to jako něco, co mi bylo dáno
do vínku a pracuji s tím. Již jako dítě
jsem žil s rodiči v Itálii a naučil se tak
další jazyk v útlém věku a to je
možná jeden z předpokladů dobré
komunikace.

Čeho si nejvíc ceníte na
obou semestrálních
studijních pobytech na
Universitá di Verona a na
Temple University v Ambleru,
v americké Pensylvánii?
Jako nejpřínosnější považuji poznání
nového prostředí, seznámení se s no-
vými lidmi a celkově rozšíření obzorů.
Jen tím, že se člověk podívá za hra-
nice a osahá si život jinde, se naučí
vážit si toho co má doma, ocenit to
dobré a snažit se zlepšit to špatné.
Prostě se pak na svět dívá zkušeněj-
šíma očima. Vyzkoušet si v mladém
věku postarat se sám o sebe v cizím
prostředí je nepřenosná zkušenost,
která vás v životě posune o velký kus
dál, pokud tu příležitost dobře uchopíte.

Pracoval jste jako generální
ředitel, OREA HOTELS s.r.o..
Proč jste se rozhodl odejít?
Když to vezmu ve zkratce, tak jsem již
bohužel s majiteli nesdílel pohled na
strategii, kterou by se měla společnost
nadále ubírat.

Time řeší komplexní správu hotelu
a v kombinaci s restauračním systé-
mem VENTO a systémem Wellness-
Time na správu a onlinerezervace
Wellness, jsme schopni uspokojit
jakékoliv ubytovací zařízení. Všechny
naše systémy mají jedinečnou vlast-
nost, že fungují na vzdálených serve-
rech a proto je možné k nim přistu-
povat odkudkoliv a na jakýchkoliv

Nyní působíte ve společnosti
HOTEL TIME, a.s. Jaké další
služby vedle online
rezervačního systému
oblíbeného v oblasti
hotelnictví a turismu ještě
nabízíte?
Naše společnost nabízí komplexní sys-
témové řešení hlavně pro hotely, ale
také pro restaurace. Software Hotel-

Na 8. Výroční konferenci AHR ČR
v brněnském Best Western Premier Hotelu
International převzal loni v listopadu z rukou
Václava Stárka, prezidenta AHR ČR a člena
její Rady Otakara Johna Výroční cenu a titul
HOTELIÉR ROKU 2013 (za řetězcové hotely)
ING. FILIP KÜHNEL (tehdy ještě generální
ředitel společnosti OREA HOTELS, s.r.o.).

Roadshow AHR âR jsou pfiíleÏitostí pro
osobní networking

květen 2014 7

Ing. Filip
Kühnel

Narozen
21. 11. 1979

Vystudoval
Hospodářskou
fakultu
Technické
Univerzity
v Liberci

V roce
2001 – „Writing
for Business
and Industry“,
studijní pobyt
na Temple
University
v Ambleru,
v americké Pensylvánii

V roce 2003 letní semestr na „Universitá di Verona“ v rámci programu
Erasmus

1. 3. 2004 – 31. 1. 2005 roční stáž na odboru marketingu, Ministerstvo
zemědělství, Pensylvánie – USA

2005 – 2008 ředitel hotelu ADALBERT*** v Praze

2008 – 2011 OREA HOTELS s.r.o, Executive Assistant Manager na
generálním ředitelství společnosti

2011 – 2013 generální ředitel společnosti OREA HOTELS s.r.o

Od roku 2014 Hotel Time, a.s. Praha
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zařízeních s webovým prohlížečem
(iPad, Android Tablet, telefony, PC, aj.)
Celkově pak snižujeme nutnost hotelů
investovat do hardware a jeho údržby
a dáváme managementu nejen mo-
derní nástroj k řízení, ale díky online
rezervacím, automatizované distribuci
na IDS, certifikátové agendě a dalším
modulům také skvělý prostředek
k aktivnímu prodeji a tím k navyšo-
vání tržeb.

Kdo byl pro vás vzorem
ve vaší profesi?
Vzhledem k tomu, že jsem vystudo-
vaný ekonom, tak jsem ani nečekal,
že skončím v hotelové branži a neměl
jsem tak své vzory. Ale tak jak jsem
postupně poznával tento bohatý
a skvělý obor, potkával jsem spoustu
lidí, kteří mě ovlivňovali a od kterých
jsem se mnoho naučil. Za všechny
bych asi jmenoval pana Hlinku, který
je velkou ikonou hotelového průmyslu
v ČR a já jsem měl tu čest pod jeho
vedením pracovat a z této zkušenosti
budu vždy čerpat.

Býváte aktivním účastníkem
na Roadshow AHR ČR
a ostatních akcích asociace.
Čím byste odborné semináře
se zajímavými příspěvky
a ochutnávkami ještě
obohatil?
Jsem přesvědčen, že AHR ČR se
snaží každý rok přijít vždy s něčím
novým, ať už jde o formáty jednotli-
vých akci, jejich lokace, nebo o sa-
motný obsah a tato snaha je dle

mého názoru korunována úspěchem.
Třeba poslední Roadshow AHR ČR
v hotelu Grandior v Praze byla skvě-
lá. I spojení s dodavateli je prospěš-
né všem zúčastněným a všechna
tato setkání jsou skvělou příležitostí
pro osobní networking, který je
v dnešní době virtualizace tak
zoufale potřeba.

Tématem vědeckých
konferencí věnovaných
oblasti hotelnictví, turismu
a vzdělávání bývá často
inovace a kvalita služeb.
Ubírá se podle vás hotelové
školství tímto směrem?
Těžko říct, z úst svých kolegů a i z vlast-
ní zkušenosti musím říct, že absolventi
škol nejsou zcela dobře připraveni na
praxi samotnou. Jestli je to zájmem
o obor, který má určitou pověst, nebo
nedostatky ve výuce a v praktické
přípravě, to si netroufám tvrdit. My, ja-
ko lidé, kteří v oboru pracují a potřebují
kvalitní pracovníky, se ale nesmíme
spokojit s tím, že budeme školství jen
kritizovat, ale zároveň se mu musíme
snažit pomoci. Způsobů je mnoho
a každý může přispět. Ať už poskyt-
neme školám prostor pro odborný
výcvik středních škol, nebo otevřeme
jednu nebo více pozic na tzv. „intern-
ship“, kde studenti pochytí praktické
návyky a seznámí se s opravdovým
fungováním v oblastí řízení, anebo
alespoň využijeme příležitosti, aby-
chom je inspirovali a byli jim vzorem
formou přednášek nebo mentoringu.
My za naši společnost v současné

době nabízíme školám zdarma vy-
užívání našeho hotelového systému
HotelTime, aby se studenti seznámili
s moderními nástroji, které jsou
v současné době k dispozici a jaké
informace jsou schopni z těchto
systémů zjistit pro správné řízení.

Co tvoří náplň vašeho
volného času?
Každý kdo má děti, tak ví, že většinu
času je potřeba věnovat jim. Já v tom-
to směru nejsem výjimka, takže se
snažím s rodinou trávit co nejvíce ča-
su, protože věřím, že je to ta nejlepší
investice do budoucna. Když pak na-
jdu čas i pro svoje koníčky, tak se
přes léto nejraději věnuji golfu a v zi-
mě lyžím. Jako celoroční doplněk pak
volím běh, protože to je pro mě způ-
sob jak se udržovat fit, ale zároveň si
i vyčistit hlavu.

Jaké máte vize a plány do
budoucna?
V tomto ohledu si myslím, že se neli-
ším od většiny lidí. Co se týká osobního
života, tak mám několik věcí, které si
chci splnit, a to jak v oblasti rodinného
života, tak zážitků nebo sportovních
cílů. V květnu se třeba chystám na
svůj první maraton a to je něco, co
chci dokázat sám sobě. V pracovním
životě bych chtěl být úspěšný v tom,
co dělám a moci se za pár let ohléd-
nout a vidět kus dobře odvedené prá-
ce. Zároveň bych chtěl být schopen
se dělit o svoje zkušenosti, pokud
o to někdo bude stát.

VOLNÝ ČAS TRÁVÍ FILIP KÜHNEL NA GOLFOVÉM HŘIŠTI.
NA PŘEDNÁŠCE STUDENTŮ VYSOKÉ
ŠKOLY HOTELOVÉ V PRAZE.

8 květen 2014
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Jak pracovat s Google Price Ads?

A
utor článku, Jan Kameníček
ze společnosti TravelClick,
svůj příspěvek zaměřuje
na principy zobrazování

HPA a doprovází jej ilustracemi,
které ukazují, kde lze mj. HPA najít.
Není podle něj překvapením, že
na prvních místech mezi HPA se
zobrazují největší OTAs. Stejně dobře
tam však hotel může zobrazit také
odkaz na svůj vlastní booking engi-
ne, jak ale autor připomíná, je jen
málo poskytovatelů
booking engine tech-
nologií, kteří jsou
schopni toto pro-
pojení nabídnout.
Druhou podmínkou
je pak ochota inves-

tovat do nákupu „reklamního pros-
toru“ prostřednictvím platby za klik.
Komplikujícím faktorem je podle
Jana Kameníčka samotná správa
takovéto klikací online kampaně,
která je složitější než práce s Google
AdWords určených primárně pro
PPC kampaně. „Deklarovaná výše
investice do kliku je jedním z faktorů
ovlivňujícím pořadí portálů, ne nutně
tím nejdůležitějším. V případě HPA
jde zejména o cenu, za kterou portál

hotel prodává, zda
cena nevybočuje
z průměru a zda je
portál relevantní pro
potenciálního hosta
regionálně, jazykově,
technologicky

apod.,“ uvádí autor. Cena za klik se
pak stanovuje buď jako fixní částka
za pokojonoc, nebo jako procento
z předpokládaného obratu
dosaženého, pokud by došlo k rezer-
vaci. Oba případy jsou tudíž dosti
rizikové – čím bude poptávaný pobyt
delší a/nebo dražší, tím bude stát
klik více. Metasearch model Google
teprve čeká na svůj boom. „Nízká
konverze a malý počet rezervací
mohou mít spoustu příčin, ale spo-
jení propracovaného vyhledávání na
Googlu s dalšími Google aplikacemi,
jako jsou např. mapy, dává Google
metasearch modelu velmi dobrý
základ a tím pádem též HPA,“ věří
Jan Kameníček z TravelClick.
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Zajímá vás, jak pracovat s metasearch modelem Googlu a jak je to se zobrazováním cen
z různých rezervačních portálů u odkazů hotelů ve výsledcích vyhledávání či na profilech
Google+ Local? Problematikou tzv. hotel price ads (HPA) se zabývá jeden z článků
v květnovém vydání měsíčníku COT business.

INZERCE
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Již potřetí se AHR ČR připojila se svými členy k celosvětovému
happeningu Hodina Země. Letos se konal v sobotu 29. března od 20:30 do 21:30.

Ohlédnutí za akcí Hodina Zemû

Z
ájem je rok od roku stále
větší, a protože by byla škoda
nevěnovat tomuto tématu
větší prostor, můžete se těšit

na souhrnný sborník, který koncem
května najdete na našich stránkách.
Sledujte náš Facebook a vše se včas
dovíte! Fotodokumentaci a krátké

postřehy (i z minulých ročníků) může-
te shlédnout již nyní na našem Face-
booku, nebo na www.ahrcr.cz. Dostali
jsme mnoho krásných ohlasů, zde
alespoň jeden z nich:
„Akce v Parkhotelu proběhla bez problémů.
Ze stran hostů se setkala s obdivem
a zájmem. Zajímavé reakce byly od hostů

z posilovny. Posilovna je v hotelu situována
v -1, tedy podlaží pod recepcí (přízemí). Ve
chvíli příchodu do recepce hosty zaskočilo,
že je recepce nasvícena jen svíčkami. Re-
cepční vždy vysvětlila, že jsme zapojeni do
akce a předala letáček.“

Věra Caisová,
Parkhotel, Hluboká nad Vltavou

INZERCE
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AHR ČR nabízí všem ubytovacím zařízením, která byla v minulosti klasifikována dle HSU,
možnost recertifikace na další období s 50% slevou.
Nabídka platí do konce roku 2014.

Recertifikací získáte spoustu výhod. Více informací včetně žádosti o certifikát najdete na www.hotelstars.cz

Nechte svÛj hotel ãi penzion
recertifikovat za 50 % ceny
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AHR ČR již několik let prosazuje převedení pokrmů restaurací do snížené sazby DHP. Jedním
z důvodů je fakt, že pokrmy v restauracích jsou zatíženy základní sazbou (v současné době
21 %), zatímco na vstupu jsou potraviny daněny sazbou sníženou (15 %). Provozovatelé
restaurací jsou tedy penalizováni za poskytování pracovních příležitostí svým zaměstnancům.

N
ejedná se přitom o žádnou
novinku, neboť až do roku
2004 byla sazba DPH pro
pokrmy v restauracích v ČR

ve snížené sazbě (5 %). V současné
době jsou přitom pokrmy v režimu
take-away (jídlo sebou) ve snížené
sazbě, zatímco konzumací v restauraci
je zákazník zatížen sazbou základní.
To je další důvod pro sjednocení
sazeb, protože toto opatření jde spíše
proti motivaci zákazníků restaurace
navštěvovat. Navíc nesystémovým
opatřením poskytujícím prostor pro
daňové úniky. Vzhledem k tomu, že
vláda opět otevírá otázku struktury
DPH, apeluje asociace na politiky, aby
součástí změn bylo také odstranění
těchto rozdílů a zavedení snížené saz-
by pro pokrmy v zařízeních veřejného
stravování všeobecně. Snížená sazba
DPH pro pokrmy v pohostinství není
v Evropské unii ojedinělým jevem. Cel-
kem ve 14 z 27 zemí EU je pohostin-
ství zdaněno sníženou sazbou. V ČR
jsou pokrmy v zařízeních veřejného
stravování již od vstupu do EU daněny
základní sazbou, která se navíc již
několikrát zvyšovala. Již v roce 2007
Evropská komise předložila Evropské-

mu parlamentu a Radě ministrů zprá-
vu, ze které vyplývá, že uplatňování
snížených sazeb DPH na místě posky-
tované služby nepředstavuje žádnou
újmu pro fungování vnitřního trhu a mů-
že mít dokonce pozitivní vliv, pokud
jde o vytváření pracovních míst a boj
proti šedé ekonomice. Dne 5. května
2009 Rada ministrů oficiálně přijala
novelu směrnice o DPH 2006/112/ES.
Tento pozměňovací návrh dává všem
členským státům EU možnost uplatňo-
vat sníženou sazbu DPH u restaurač-
ních služeb. První zemí, která této
možnosti využila, byla Francie. Mimo-
chodem země, které vyjádřily zájem
o možnost zavedení stejného opatření,
byly Belgie a ČR. Institut turismu spolu
s Universitou Karlovou, zpracovaly na
základě zadání AHR ČR studii, jejíž
výsledky ukazují, že snížení efektivní
sazby daně o polovinu, povede ke zvý-
šení tržeb a snížení daňového příjmu
z pohostinství o 0,165 mld. Kč. Tato
ztráta bude vykompenzována zvýše-
ním příjmů v jiných odvětvích díky nižší
sazbě DPH a celkový efekt snížení DPH
o polovinu povede k celkovému zvýšení
daňových příjmů o 0,53 mld. Kč. Jinými
slovy, toto opatření by mělo v koneč-

ném důsledku pozitivní dopad do stát-
ního rozpočtu. Podle optimálního da-
ňového teorému by odvětví ekonomiky
s vysokou elasticitou měla být zdaněna
méně, než odvětví s nízkou elasticitou.
Sektor pohostinství je často popisován
jako relativně elastický, protože pokud
mají zákazníci pocit, že jsou služby dra-
hé, mohou vařit doma nebo omezit
cestování. Vzhledem k vysoké elastici-
tě se předpokládá, že snížení DPH se
promítne do zvýšení zaměstnanosti
v odvětví. To potvrdily také zkušenosti
z Německa, kde převedením ubytova-
cích služeb do snížené sazby došlo
k nárůstům 7000 pracovních příleži-
tostí během prvního roku. Stejně tak
naše předchozí studie, kterou jsme
předkládali vládě již v roce 2009, počí-
tala s nárůstem 9000 pracovních míst.
Tím, že tento krok nebyl přijat a DPH
se dokonce zvyšovala, došlo k poklesu
celkem o 20 000 pracovních míst. Po-
díváme-li se na aktuální přehled sazeb
DPH v EU, zjistíme navíc, že ČR má
jedny z nejvyšších. To zhoršuje posta-
vení českých podnikatelů na evrop-
ském trhu také v kontextu exportu
služeb, tedy prodeji služeb ubytování
a stravování zahraničním turistům.

Dopad sníÏené sazby DPH v restauracích

AUSTRIA BELGIUM BULGARIA CROATIA CYPRUS CZECH REPUBLIC DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE* GERMANY
RATES Standard 20 21 20 25 18 21 25 20 24 20 19

Reduced 10 6-XII 9 10 5-VIII 15 – 9 X-14 5-X 7
Super reduced – – – – – – – – – 2,1 –

HOTEL 10 6 9 10 9 15 25 9* 10 10 7*
RESTAURANT Restaurant 10 12 20 10 8 21* 25 20 14 10 19
SERVICES Food

Non-alcoholic beverages 10/20* 21 20 10 8 21 25 20 14 10 19
Alcoholic beverages 20 21 20 10/25* 8 21 25 20 24 20 19
Take away Food 10 6 20 25 5 15 25 20 14 5/10** 7
Non-alcoholic drinks 10/20* 6 20 25 5/18* 21 25 20 14 5/10 ** 19
Alcoholic beverages 20 21 20 25 18 21 25 20 24 20 19
Delivery at home
Food 10 6 20 25 5 21 25 20 14 5/10 ** 7/19 **
Non-alcoholic beverages 10/20* 21 20 25 5/18* 21 25 20 14 5/10 ** 19
Alcoholic beverages 20 21 20 25 18 21 25 20 24 20 19

BAR&CAFÉ Bars & cafés Food 10 12 20 25 8** 21 25 20 14 10 19
SERVICES Non-alcoholic beverages 10/20* 21 20 25 8** 21 25 20 14 10 19

Alcoholic beverages 20 21 20 25 8** 21 25 20 24 20 19
Night clubs Food 10 12 20 25 8** 21 25 20 14 10 19
Non-alcoholic beverages 10/20* 21 20 25 8** 21 25 20 14 10 19
Alcoholic beverages 20 21 20 25 8** 21 25 20 24 20 19

FOOD, DRINKS Food 10 2021-12-06 20 0/25 0/5/18luxe 15 /21 25 20 14 10 7
IN SHOPS Non-alcoholic beverages 20 6 20 25 5/18** 15 25 20 14 10 19

Alcoholic beverages 20** 21 20 25 18 21 25 20 24 20 19
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V uplynulých deseti letech se způsob placení radikálně změnil. V České republice je více než
10 milionů vydaných platebních karet, které stále častěji konkurují hotovosti.

N
a více než 100 tisících pla-
tebních terminálech bylo
v roce 2013 uskutečněno
přes 380 milionů transakcí.

Tento trend je viditelný i v segmentu
hospitality. S vyšší rozšířeností při-
jímání platebních karet byly také výz-
namně sníženy poplatky, které jsou za
zpracování transkakcí účtovány. Výše
poplatků je odvislá od obratu, který
obchodník na terminálu provede,

průměrné výši transakce i typu karet,
které jeho zákazníci zpravidla použí-
vají. Poplatky za karty koncového
zákazníka (consumer) a firemní (busi-
ness) se totiž výrazně liší a to ještě
s ohledem na region odkud pochází
(ČR, EU, mimo EU). V průměru se ale
stále pohybují okolo 1,3 % - 2 % u karet
Visa a MasterCard. Jedním ze způ-
sobů, jak tyto poplatky snížit a zároveň
nabídnout zahraničnímu zákazníkovi

další službu, je platba v jeho vlastní
měně, tzv. dynamická konverze měn
(DCC – Dynamic Currency Conver-
sion). Obsluha zadá do terminálu
částku v CZK a terminál po vložení
karty rozpozná měnu karty a nabídne
platbu v měně zákazníka. Takto prove-
dená platba je zpravidla o polovinu
levnější než transakce v CZK. Hotel
pak obdrží původní čásku v CZK –
bez rizika kurzových rozdílů.

Poplatky za pfiijímání platebních karet

GREECE HUNGARY IRELAND ITALY LATVIA LITHUANIA LUXEMBOURG MALTA NETHERLANDS POLAND PORTUGAL
RATES Standard 23 27 23 22 21 21 15 18 21 23 23

Reduced 13 V-18 9/13,5 10 12 9 6-XII 7 6 8 VI-13
Super reduced 6,5 – 4,8 4 – – 3 – – 5 –

HOTEL 6,5 18* 9 10 12* 21 3 7 6 8* 6
RESTAURANT Restaurant 13 27 9 10 21 21 3 18* 6 8 23
SERVICES Food

Non-alcoholic beverages 13 27 23 10 21 21 3 18* 6 8/23** 23
Alcoholic beverages 23 27 23 10 21 21 3 18* 21 23 23
Take away Food 13 27 9 10 21 21 3 18 6 8 23
Non-alcoholic drinks 13 27 23 10 21 21 3 18 6 8/23** 6/13/ 23*
Alcoholic beverages 23 27 23 10 21 21 3 18 21 23 13/23*
Delivery at home
Food 13 27 9 10 21 21 3 18 6 8 23
Non-alcoholic beverages 13 27 23 10 21 21 3 18 6 8/23** 6/13/ 23*
Alcoholic beverages 23 27 23 10 21 21 3 18 21 23 13/23*

BAR&CAFÉ Bars & cafés Food 13 27 9 10 21 21 3 18 6 8 23
SERVICES Non-alcoholic beverages 13 27 23 10 21 21 3 18 6 8/23** 23

Alcoholic beverages 23 27 23 10 21 21 3 18 21 23 23
Night clubs Food 13 27 9 22 21 21 3 18 6 8 23
Non-alcoholic beverages 13 27 23 22 21 21 3 18 6 8/23** 23
Alcoholic beverages 23 27 23 22 21 21 3 18 21 23 23

FOOD, DRINKS Food 13 27 0/ 13,5/ 2022-10-04 21 21 3 0 6 5-VIII 6/13/
IN SHOPS Non-alcoholic beverages 13 27 23 IV-22 21 21 3 18 6 8/23** 6/13/ 23

Alcoholic beverages 23 27 23 22 21 21 XII-15 18 21 23 13/

ROMANIA SLOVAKIA SLOVENIA SPAIN SWEDEN UNITED KINGDOM NORWAY SWITZERLAND ICELAND TURKEY
RATES Standard 24 20 22 21 25 20 25 8 25,5 18

Reduced 9 6-X 9,5 10 6-XII 5 VIII-15 2,5 VII-14 8
Super reduced – – – 4 – – – – – –

HOTEL 9* 20 9,5 10 12 20* 8 3,8* 7 8
RESTAURANT Restaurant 24 20 9,5 10 12 20 25 8 7 8/* 18
SERVICES Food

Non-alcoholic beverages 24 20 22 10 12 20 25 8 7 8/* 18
Alcoholic beverages 24 20 22 10 25 20 25 8 25,5 18
Take away Food 24 20 9,5 10 12 20/0** 15 2,5** 7 8
Non-alcoholic drinks 24 20 22 10 12 20 15 2,5 7 8
Alcoholic beverages 24 20 22 10 25 20 25 8 25,5 18
Delivery at home
Food 24 20 9,5 10 12 20 15 2,5*** 7 8
Non-alcoholic beverages 24 20 22 10 12 20 15 2,5 7 8
Alcoholic beverages 24 20 22 10 25 20 25 8 25,5 18

BAR&CAFÉ Bars & cafés Food 24 20 9,5 10 12 20 25 8 7 18
SERVICES Non-alcoholic beverages 24 20 22 10 12 20 25 8 7 18

Alcoholic beverages 24 20 22 10 25 20 25 8 25,5 18
Night clubs Food 24 20 9,5 10 12 20 25 8 7 18
Non-alcoholic beverages 24 20 22 10 12 20 25 8 7 18
Alcoholic beverages 24 20 22 10 25 20 25 8 25,5 18

FOOD, DRINKS Food 24 20 9,5 4-X 12 0*** 15 2,5 7 VIII-18
IN SHOPS Non-alcoholic beverages 24 20 9,5 10 12 20 15 2,5 7 8

Alcoholic beverages 24 20 22 21 25 20 25 8 25,5 18
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MIKULOV GOURMET
FESTIVAL 2014
Ve dnech 5. – 8. června podpoří
AHR ČR gastronomický festival
v hotelech v okolí Pavlovských
vrchů. Gourmet tour menu si mohou
návštěvníci rezervovat v sedmi
restauracích včetně zámku Mikulov
a jeho zahrady. Zárukou kvalitního
gurmánského zážitku jsou jména
hostujících šéfkuchařů z řad AKC ČR,
kteří budou menu připravovat.
Po celé čtyři dny nebude chybět
v programu bohatá nabídka různých
gastronomických „snoubení“ a de-
gustace kvalitních vín z Vinařství
Marcinčák a Vinařství Volařík.
Více informací a objednávky
najdete na www.mgfest.cz.

CZECH SPECIALS – FOOD CUP 2014 V RÁMCI FOOD
FESTIVALU KARLOVY VARY
Prostranství před hotelem Thermal patřilo 3. května prezentaci nejlepších gastronomických pro-
vozů Karlových Varů a regionu. Po degustaci si každý návštěvník mohl vybrat svého favorita v sou-
těži O nejlepší restauraci Food Festivalu 2014 a v soutěži Czech Specials – Food Cup 2014.
Soutěžní pokrmy hodnotila odborná porota složená ze zástupců CzechTourism, AHR ČR a AKC
ČR. Vítězem úvodního kola se stal Gourmet Restaurant Villa Patriot s pokrmem: Glazírované ho-
vězí hrudí podávané s bramborovým pyré s medvědím česnekem a klíčky z červené řepy. Další
v pořadí se umístily Grandrestaurant hotelu Pupp a Zámecký pivovar Chyše, Hostinec Na Statku
získal Cenu diváků. Zástupce CzechTourism, Ing. Martina Thielová zhodnotila soutěž: „Úroveň
předkládaných pokrmů byla na výborné úrovni, bylo zajímavé hodnotit práci s nosnou regionální
surovinou, kterou byl zde medvědí česnek. Měli jsme možnost ochutnat zapracovaný česnek do
bramborového pyré nebo velice chutnou pastu.“ Blahopřejeme vítězům, děkujeme všem zúčast-
něným. Za poskytnutí zázemí a spolupráci děkujeme hotelu Thermal a Grandhotelu Pupp.
Více informací: http://www.foodfestivalkv.cz/, www.czechspecials.cz, www.ahrcr.cz.

ROADSHOW PRO PLZEŇSKÝ
A KARLOVARSKÝ KRAJ
Zveme vás na další Roadshow pro Plzeňský a Karlovarský kraj, která se koná v hotelu
Courtyard by Marriot již 11.června. Máme pro vás připravena zajímavá témata. Program
naleznete na www.ahrcr.cz/akce. Akce je ZDARMA,
přihlásit se můžete online na adrese akce.ahrcr.cz
nebo pošlete email: svecova@ahrcr.cz.

ZÁSTUPCI AHR ČR NAVŠTÍVÍ
V ČERVNU OLOMOUC A MIKULOV
Každoročně uděluje AHR ČR záštitu či odbornou garanci vy-
braným gastronomickým akcím po celé republice. Letos se
6. června zhostí úlohy odborného garanta 12. ročníku kuchařské
soutěže Retigo Moravský kuchař 2014 v Makro Olomouc. V kate-
gorii senior a junior se zde utká vždy 10 nejlepších účastníků nejprve
v korespondenční a poté v praktické části. V soutěžním zadání je třeba
nejprve vymyslet hlavní jídlo s přílohou ze tříchodového menu s použitím předepsaných
surovin a následně připravit 4 porce s přílohou. Více informací, propozice a přihlášky
najdete na www.retigo.cz nebo www.gastromorava.cz.

HOTELIER
GOLF CUP
AHR ČR 2014
I letos vás zveme na
Golfový turnaj, pořadaný
Asociací hotelů a restau-
rací ČR do Karlových
Varů. Ve spolupráci
s golfovým areálem
a společností Bidvest
se zde uskuteční dne
12. září turnaj hoteliérů.
Akce začíná akreditací
a snídaní v 8:30 hodin,
Cannon start v 10:30
hodin. V loňském roce
přijelo okolo 100 hráčů
a turnaj měl kladné
ohlasy. Pohár si odnesl
pan Pavel Toman z Mc
Limon hotelu, Šenov
u Nového Jičína. Těšíme
se na vás, sledujte více
o této akci na našich
stránkách
www.ahrcr.cz.

květen 2014 13
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vzdělávání

Proč jste se rozhodla využít
právě naše kurzy?
Vaše kurzy přispívají k rozvoji kvalifi-
kační a kompetenční úrovně zaměst-
nanců naší společnosti, jsou vždy
velmi dobře organizované a s garancí
profesionálních školitelů se zaměře-
ním na cestovní ruch.

Jaký mají podle vás přínos
pro zaměstnance?
Hlavní přínos spatřuji v přesném zamě-

ření na vzdělávací a rozvojové potřeby
zaměstnanců naší společnosti.

Chybělo vám na kurzech
něco podstatného?
V kurzech samotných jistě ne, ráda
bych však zmínila nepřehlednost
webových stránek, na kterých jsou
tyto kurzy publikovány.

Co byste naopak vyzdvihla?
Určitě efektivitu kurzů. Také oceňuji

individuální přístup a maximální
vstřícnost k řešení případných
požadavků.

Co si myslíte o současné
situaci v oblasti vzdělávání?
Nabídek je v současné době mnoho,
je však třeba velice pečlivě vybírat
a musím potvrdit, že v AHR ČR jsme
našli profesionálního a spolehlivého
partnera, se kterým bychom velice
rádi spolupracovali dlouhodobě.

Na kurzech AHR âR oceÀuji
individuální pfiístup
Od března 2013 mají provozovatelé ubytovacích a gastronomických
zařízení z celé České republiky (mimo Prahy) možnost navštívit odborné
kurzy pod vedením lektorů AHR ČR zcela zdarma. Projekt „Rozvoj
kvalifikační úrovně kompetencí pracovníků v cestovním ruchu“ je
v plném proudu, dosud navštívilo kurzy více než 6500 účastníků. Na to,
jak je s kurzy spokojena společnost Orea Hotels s.r.o., jsme se zeptali
·ÁRKY FRIâOVÉ, MBA, ředitelky lidských zdrojů této společnosti.

14 květen 2014
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N
ikdy nebylo inves-
továno do vzdělá-
vání tolik peněz,
jako nyní. Kurzy,

tréninky, přednášky a samo-
zřejmě i školy učňovské,
střední i vysoké produkují
tolik absolventů, že bychom
měli hrabat levou zadní, protože
máme tolik kvalifikovaných pracov-
níků. Jaký je výsledek? Učni nezískají
ani lásku k řemeslu, natož, aby jej
pořádně ovládali, středoškoláci se
domnívají, že musí pracovat v mana-
gementu, a to pokud možno ihned
po maturitě, a vysokoškoláci sice
mají dobré teoretické předpoklady,
ale vzhledem k tomu, že nemají žád-
né pracovní zkušenosti, velmi špatně
získávají své uplatnění na trhu práce.
Netvrdím, že je to tak vždy a všude,
ale zcela určitě je těchto případů

většina. To však není nic
proti tomu, kolik lidí a firem
se dokáže uživit na naší
nevědomosti. Evropská unie,
stát i krajské úřady financují
přehršel vzdělávacích pro-
gramů, které mají zvýšit kva-
lifikační předpoklady těch,

kteří v řemeslech působí. A jak to vy-
padá? Vypíší se výběrová řízení k za-
jímavým tématům, přihlásí se firmy
usilující o to, aby dostaly peníze, za
něž se má nevzdělanec něco naučit.
Protože však zákony a vyhlášky ve
většině případů nařizují, že cena na-
bídky je vždy nejdůležitějším hodnotí-
cím kritériem, přihlásí se do něj
i „odborníci“, kteří jenom proto, aby
výběrové řízení vyhráli, nabídnou
takové ceny, za něž se kvalitní kurzy
a tréninky zorganizovat nedají. Přesto
výběrové řízení vyhrají, protože ani

výběrová komise si nedovolí určit
jako vítěze někoho jiného, protože
by se ihned ocitla v podezření, že
někomu nadržuje. Firma s nízkou
cenou vyhraje a této ceně pak
odpovídá i úroveň školení, která jsou
navíc v mnoha případech evidována
na papíře a ve skutečnosti se nikdy
neuskuteční. Takže sice dodržujeme
zákonná ustanovení a vyhlášky, které
mají zamezit tomu, aby se nekradlo,
ale místo toho dáváme šanci pod-
vodníkům, aby zbohatli, a namísto
vzdělaných odborníků máme pop-
sané archy papíru se jmény osob,
která na školení ani nebyla, nebo se
dověděla to, co již dávno věděla.
A to vše jenom kvůli jednomu papíru,
který sice praví, v čem jsem byl
vzdělán, ale ve skutečnosti jsem se
vlastně dozvěděl věci, které jsou
mi k nepotřebě.

Jak je to moÏné?
Čím dál více se zamýšlím nad tím, jak je možné, že čím více zákonů, nařízení a vyhlášek, tím
větší šance pro podvodníky a zloděje, aby mohli v klidu a spokojeně krást. Na vysvětlenou
jedna úvaha.
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O
d podobných anket a sou-
těží se zásadním způsobem
liší. Není laická, nýbrž odbor-
ná, a vítěze nevybírá porota

složená pouze z gastronomů, ale osob-
nosti, které mají přehled o současné
situaci v české gastronomii: labužníci
z řad novinářů a lidé píšící o kulinářství.
Garantem a patronem ankety se stal
Vladimír Poštulka. Partnery ankety byly
společnosti Rieber chef club a Fine
wine. Předání cen proběhlo 28. 4. na
slavnostní tiskové konferenci v Praze,
v Lokále u Bílé kuželky. „Inspirovali
jsme se anketou, kterou každý rok

vyhlašuje redakce německého ča-
sopisu Der Feinschmecker,“ sdělil
Vladimír Poštulka. Výsledky ankety
mají v Německu veliký ohlas a jsou
považovány za prestižní. Postupovali
jsme obdobně jako naši němečtí
kolegové. Oslovili jsme 40 gastro-
nomických odborníků, kteří o jídle
a restauracích píší. Požádali jsme
každého z nich, aby sestavil svůj že-
bříček deseti nejzajímavějších kuchařů
roku 2013. Mělo jít výhradně o české
kuchaře a kuchařky. Hodnocena byla
jejich kreativita, hledání nových cest
a řemeslná zručnost. Z oslovené

čtyřicítky odpovědělo 29 hlasujících.
Sčítání hlasů proběhlo obvyklým způ-
sobem: první dostal deset bodů,
poslední bod jeden. První místo získal
Oldřich Sahajdák, La Degustation,
144 bodů. Druhou příčku obsadil Ro-
man Paulus, Alcron, 139 bodů. A na
třetím místě skončil Jan Punčochář,
Le Terroir, 105 bodů. Originální ceny
pro vítěze ankety byly vyrobeny ve
sklářském ateliéru Zdeněk Kunc
Glass. Rozhodli jsme se anketu Zlatý
kuchař 2013 pořádat každoročně.
Více na www.gastroahotel.cz.

Poprvé anketa
o nejlep‰ího kuchafie:
Zlat˘ kuchafi 2013
Redakce časopisu Gastro&Hotel
profi revue se letos poprvé
rozhodla vyhlásit anketu o nejlepšího
kuchaře – Zlatý kuchař 2013.
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Ú
čel opatření je jednoznačný:
mít pod dohledem veškeré
tržby nebo finanční pohyby
a tím tlačit podnikatele a živ-

nostníky k platbě daní. Na rovinu řeče-
no, některé dotlačit k tomu aby vůbec
nějaké daně platili. Zde je možná ten
největší problém, protože někteří pod-
nikatelé dělají vše pro to, aby se vyh-
nuli zdanění svých příjmů. Je otázkou,
jestli to je to nejšťastnější řešení, nebo
zda by měly být spíše využívány stáva-
jící nástroje kontroly. Nějakou formu
registrace tržeb má v Evropě několik
zemí, jsou však většinou země na vý-
chod a jih od nás. Co to bude zname-
nat v praxi? V zásadě jde o vytvoření
systému, který bude registrovat tržby,

případně pohyby hotovosti. Ze zkuše-
ností z jiných států jsou známá v pod-
statě dvě technická řešení.

Online systém, kdy pokladní zařízení
podnikatele přes internet posílá tržby
do centrálního úložiště, kde se pak in-
formace uchovává. Takové řešení má
nasazeno Chorvatsko nebo Slovinsko.
Výhodou tohoto řešení je relativní rych-
lost a jednoduchost, každá provozovna
ovšem musí být připojena k internetu
nebo si pořídit nové připojení přes mo-
bilní síť. Druhým řešením je to, které si
vybrali na Slovensku a jde o systém
fiskálních tiskáren, kde veškeré hoto-
vostní platby musí být registrovány přes
fiskální tiskárny, které v sobě mají pa-
měťový modul, kde se informace ucho-

vávají. Toto řešení je v dnešní době již
technologicky překonané, protože
vyžaduje instalaci certifikovaných
tiskáren na místě, a to vše je logisticky
a hlavně finančně náročné. Ani Minis-
terstvo financí dnes ještě nemá zdale-
ka jasno v tom, jaké řešení zvolí a zda
ho doplní účtenkovou loterií. To je dů-
vod, proč AHR ČR chce ustanovit
expertní skupinu, která by se mohla
aktivně účastnit na tvorbě tohoto
řešení. Naší snahou je navrhnout
takový systém, který by byl co nej-
jednodušší na obsluhu a počáteční
investice, aby již tak složitou finanční
situaci podnikatelů v pohostinství
a hotelnictví ještě nezhoršoval.

Registraãní pokladny
V minulých týdnech se v médiích začala objevovat diskuse na téma registrační pokladny. Není
to poprvé, kdy se některá z vlád snaží prosadit řešení pro registraci a kontrolu tržeb.
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Informace o novinkách
v projektu Czech Specials
Nový web a projekt Czech Specials prochází kompletním redesignem. Czech Specials
představí nové logo, které odpovídá logotypu jeho mateřské agentury CzechTourism.

V
rámci nového webu je kladen
větší důraz na prezentaci cer-
tifikovaných restaurací, které
budou mít zároveň možnost

administrace vlastního profilu. Zde bu-
dou moci přidávat fotografie, upravo-

vat kontaktní údaje a informovat své
hosty o plánovaných akcích. Zaslouže-
ný mediální prostor bude poskytnut
restauracím, které budou v průběhu
roku 2014 reprezentovat Czech Spe-
cials v soutěžním klání Food Cup. No-

vinkou je také zavedení rezervačního
systému stolů ve spolupráci s Restu,
s. r. o.. Rezervace bude možná tele-
fonicky nebo online prostřednictvím
rezervačního tlačítka přímo na strán-
kách www.czechspecials.cz.

Den zaãíná snídaní…
Kvalitní a chutná snídaně je základem každého dne. Pro mnoho hostů, kteří se ubytují v hotelu
či penzionu, je snídaně nejen startem do nového dne, ale také společenskou událostí.

Již při snídani se mohou hosté
rozhodnout, zda využijí hotelovou
restauraci také k večeři.

Není snídaně jako snídaně. Přesný
návod na přípravu či složení snídaňo-
vého menu není pevně dán. Existuje
několik základních skupin či typů sní-
daní, které jsou obecně známé – Kon-
tinentální snídaně, Anglická snídaně,
Bufetová snídaně či tzv. „à la carte”
snídaně, při které si host objednává

z předem připraveného snídaňového
lístku. Je na každém, jaký typ snídaně
hostům nabídne, ale základem musejí
být vždy kvalitní suroviny – čerstvé
uzeniny, sýry, jogurty, pečivo atd. Velmi
důležité je také udržovat stálou kvalitu
surovin, kterou vám zajistí spolehlivý
dodavatel.
Překvapte své hosty. Při sestavování
snídaní pro vaše hosty zapojte svou
fantazii. Nabídněte jim regionální spe-

ciality, nebo nabídku osvěžte sezonní-
mi potravinami, jako jsou čerstvé ovo-
ce a zelenina. Hosté, kteří vyhledávají
noční život, budou mile překvapeni,
když na snídani objeví např. utopence,
zavináče či jiné lahůdky. Výborné jsou
také teplé bramborové placky, které se
hodí nejen k míchaným vajíčkům, ale
mohou se připravit i na sladko s lesní-
mi plody a zakysanou smetanou.

AHRzpravodaj_0614:Sestava 1  19.5.2014  22:17  Stránka 16



legislativa

TE
XT

:M
G

R
.M

A
R

TI
N

H
O

LU
B

,M
G

R
.M

IC
H

A
L

Š
U

Š
Á

K
/

FO
TO

:A
R

C
H

IV

U
stanovení o povinnosti
k náhradě škody na
věcech odložených
a vnesených odpo-

vídá z větší části právní úpravě,
která byla upravena v ustanovení
§ 433 až 437 zákona č. 40/1964
Sb., občanského zákoníku (dále
jen starý občanský zákoník), nicméně při
bližším porovnání obou zákoníků zjistí-
me, že došlo k některým dílčím změnám.
Dle nového občanského zákoníku byl
pro případ, že je s provozováním nějaké
činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí
a byla-li věc odložena na místě k tomu
určeném nebo na místě, kam se takové
věci obvykle ukládají zcela vypuštěn
důvod zproštění se odpovědnosti tohoto
provozovatele (kino, restaurace apod.)
pro případ, že by ke škodě došlo jinak.
Na rozdíl od výše uvedeného provozova-
tel se provozovatel ubytovacího zařízení
(hoteliér) zprostí povinnosti k náhradě

Odpovûdnost za ‰kodu na odloÏen˘ch
a vnesen˘ch vûcech (1. ãást)

škody, pokud prokáže, že by ke
škodě došlo i jinak. Uvedený
důvod zproštění se odpověd-
nosti zůstal u hoteliéra zachován
i dle nové právní úpravy. Hotel či
penzion tedy nebude odpovídat
za škodu, když by ke škodě do-
šlo jinak, např. věc ubytovaného

hosta byla poškozena samovolným vzní-
cením, přirozeným zkažením věci nebo
pokud by došlo k zničení věci v důsled-
ku živelní přírodní pohromy. Dále bylo do
nového občanského zákoníku vloženo
nové ustanovení, dle kterého hotel se
odpovědnosti nově zprostí i v případě, že
prokáže, že škodu způsobil ubytovaný
host nebo jeho doprovod. Nutno upozor-
nit, že tyto důvody nelze jakkoliv rozšiřo-
vat a k ujednání o jiných důvodech
zproštění by se dle nového občanského
zákoníku nepřihlíželo. Na první pohled
nejviditelnější změnou bylo vypuštění
ustanovení, dle kterého se osoba odpo-

vědná za škodu na odložených věcech
a provozovatel ubytovacího zařízení ne-
mohla zprostit odpovědnosti jednostran-
ným prohlášením, např. vývěskou „za
odložené věci neodpovídáme“ či doho-
dou uzavřenou s poškozeným. Uvedené
ustanovení nový občanský zákoník ne-
převzal. Další významná změna se týká
odpovědnosti za škodu na vozidlech
a na zvířatech. Dle nové právní úpravy
ubytovatel nebo provozovatel ubytova-
cích zařízení nově neodpovídá za škodu
na vozidlech, jakož i na věcech v nich
odložených a na zvířatech. Výjimka platí
pro případ, že byla zvlášť převzata do
úschovy.

V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku doznala i úprava odpovědnosti za škodu
na vnesených a odložených věcech nemalých změn.

Pojem srážková daň byl dlouhodobě používán pro konečnou daň z příjmů, se kterou se
nedalo již dále kalkulovat.

SráÏková daÀ nemusí b˘t daní
koneãnou
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D
aň se sráží při vý-
platě příjmu a ten je
tak definitivně zda-
něn u zdroje. Není

tomu tak již u vymezených
příjmů v případě zaměstnan-
ců a dále poplatníků autorů
s příjmy ze samostatné činnosti
(§ 7 odst. 6). Existuje tak možnost, jak
srážkovou daň dodatečně změnit v daň
zálohovou, započíst si ji na svoji
daňovou povinnost a nárokovat ji zpět.
Zákon o daních z příjmů nabízí možnost
započtení srážkové daně v ustanovení
§ 38k odst. 7 poslední věta, podle kte-
rého plátce dodatečně přihlédne
k uvedeným skutečnostem při ročním
zúčtování, a to i v případě, byla-li daň
z příjmů fyzických osob ze závislé čin-

nosti vybrána srážkou, prokáže-
li poplatník rozhodné skuteč-
nosti pro poskytnutí slevy na
dani nebo daňové zvýhodnění
nejpozději do 15. února roku
následujícího po uplynutí
zdaňovacího období a pode-
píše-li současně v této lhůtě

prohlášení k dani. Ustanovení § 38k
odst. 7 mohou ve svůj prospěch využít
např. studenti v případech, že opome-
nou při nástupu do zaměstnání pode-
psat prohlášení k dani, zaměstnavatel
jim v průběhu roku sráží 15% srážkovou
daň a při ročním zúčtování daně do-
datečným podepsáním prohlášení se
sražená daň u téhož zaměstnavatele
vrátí jako přeplatek. Žádost o roční
zúčtování může poplatník podat pouze

u posledního zaměstnavatele a pouze
u něj může v rámci provedeného
ročního zúčtování daně nárokovat pouze
jím sraženou daň z příjmů ze závislé čin-
nosti. Další možnost započtení srážkové
daně nabízí poplatníkům od roku 2014
i ustanovení § 36 odst. 7. Pokud poplat-
ník podává daňové přiznání, umožňuje
mu totiž toto ustanovení započíst sraže-
nou daň plátcem na svoji daňovou
povinnost. Ustanovení dává tak zaměst-
nancům možnost započíst si srážkovou
daň od všech zaměstnavatelů, u kterých
byli v průběhu roku zaměstnáni. Mohou
tak uplatnit v daňovém přiznání slevy
na dani a nezdanitelné části. Plátce
daně je povinen na žádost vystavit do
10 dnů potvrzení o výši vyplacených
příjmů a o sražené dani.

květen 2014 17
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ČEŠI JSOU
V TUZEMSKU STÁLE
SPOKOJENĚJŠÍ
Spokojenost českých návštěvníků
s tuzemskou dovolenou se v zimní
sezoně meziročně zvýšila. Velmi
spokojeno bylo 54 % dotázaných.
Vyplývá to z výzkumu domácího ces-
tovního ruchu, který provedla agen-
tura CzechTourism. Nejspokojenější
byli Češi v turistických regionech
Jižní Čechy, Šumava, Střední Mora-
va, Jeseníky a Východní Morava.
Dlouhodobě roste i zájem o návrat
do destinací, s jejichž návštěvou byl
turista spokojen. Do navštíveného
regionu se v brzké době plánuje
znovu podívat celých 64 % respon-
dentů. V roce 2010 přitom o brzkém
opakování návštěvy uvažovalo jen
56 % dotázaných. „K opakování
návštěvy láká Čechy hlavně pozitivní
zkušenost, přátelský přístup míst-
ních lidí k domácím turistům a roz-
manitá nabídka způsobů trávení
volného času,“ uvedl Rostislav Von-
druška, generální ředitel agentury
CzechTourism. K nejlákavějším akti-
vitám v regionech patřila pěší turis-
tika či poznávací turistika. Výzkum
také sledoval potencionální zájem
o členství ve věrnostním programu
Kudy z nudy. O výhody spojené
s bezplatným členstvím by mělo
zájem 46 % dotázaných, nejčastěji
lidé ve věku od 26 do 49, zájem
převažoval u žen s vyšším vzdělá-
ním. Výzkum je realizován v rámci
projektu Integrovaného operačního
programu Sběr dat – domácí cestov-
ní ruch ČR, který je spolufinancován
Evropským fondem pro regionální
rozvoj a státním rozpočtem.

z regionů
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FRANCIE NA PŘÍMĚTICKÉ
Kuchyně jiných národů láká gurmány na obou stranách ku-
chyňské plotny, strávníky i kuchaře. Mezi ně patří také letošní
maturanti oboru Hotelnictví a turismus z SOU a SOŠ SČMSD
ve Znojmě v ulici Přímětická. Po kuchyni našich německých
sousedů přišla na řadu kuchyně francouzská. Realizace
projektu se ujaly studentky Irena Tokárová, Klára Veselá
a Dáša Andréová ze třídy HT 4.A. Ty se 18. března sešly ve
školní učebně stolničení, aby připravily čtyřchodové menu
doplněné francouzskými víny. Speciality ze země galského

kohouta ocenili účastníci konference
Okresní hospodářské komory Znojmo,
která v té době ve škole probíhala. Hosté
ochutnali husí paštiku s brusinkovou omáčkou a opečenou bagetkou, cibulovou polévku a jako hlavní chod
bylo servírováno hovězí na červeném víně s bramborovou kaší. Mimořádný kulinářský zážitek dovršil dezert
v podobě čokoládové pěny. Vítaným zpestřením podávaného menu byla prezentace seznamující s charak-
teristickými znaky a typickými pokrmy francouzské kuchyně, francouzská hudba a autentické záběry z Fran-
cie. Nechyběla ani výzdoba laděná do francouzského stylu a založená tabule v barvách francouzské vlajky.

STŘEDOČEŠI V RESORTU GREEN VALLEY
Členové Krajské sekce AHR ČR Středočeského kraje se sešli na pozvání Václava
Toncara v Resortu Green Valley. Úvod setkání byl věnován tématům a otázkám sou-
visejícím s činností v oboru ubytovacích a restauračních služeb a činnosti AHR ČR.
Předsedkyně sekce Klaudie Soukupová předložila Plán činnosti na rok 2014 a sdělila
aktuální informace z posledních konání Rady asociace. Dále přítomné informovala
o účasti AHR ČR na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITB Berlín letos
v březnu, kde měli členové možnost účastnit se za poplatek 3 000 Kč. Ten obsahoval:
distribuci brožur a využití zázemí pro jednání na stánku CzechTourismu. Tato forma se
jeví jako výhodná a lze ji doporučit jako zajímavou a výhodnou příležitost i pro menší
subjekty (letos AHR ČR plánuje touto formou ještě účast na WTM London v listopadu).
Přítomní také vyslechli informace o pestré nabídce vzdělávacích akcí pro členy AHR ČR,
či o programu probíhajících Roadshow. Otevírá se nový ročník Výročních cen AHR ČR
a soutěže TOP Odpovědný hotel/restaurace ve spolupráci s Platformou Byznys pro
společnost. Závěr příjemného setkání tvořila prohlídka areálu a Discgolfový turnaj.
Nejúspěšnější v něm byli kolegové Jan Šamla a Dušan Piederman. Účastníci se již
nyní těší na další setkání.

18 květen 2014
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INZERCE

UDÍLENÍ KRAJSKÝCH
CEN AHR ČR
V ÚSTECKÉM KRAJI
Nejlepším hotelem roku 2013
v Ústeckém kraji je hotel Lev
v Lovosicích, nejlepší restaurací
Café restaurant Beethoven v centru
lázeňských Teplic. Cenu za peda-
gogickou činnost v oblasti služeb si
odnesl Ing. Milan Bočkai ze Střední
odborné školy SČMSD Žatec. Ceny
si vítězové převzali během pátého
ročníku konference Stop and Stay
v Žatci. Vítěze mezi svými členy vy-
bírá každoročně AHR ČR. „Chceme
ocenit ty, kteří svými podnikatelský-
mi úspěchy a špičkovou profesionál-
ní úrovní přispívají výraznou měrou
k dobrému jménu oboru ubytovacích
a pohostinských služeb,“ vysvětlil
Milan Nemrava z krajské sekce
AHR ČR. Vloni tuto cenu získala
mostecká restaurace Benedikt Most.
Svým kolegům přišla poblahopřát
také majitelka Restaurace Pamplona
v Libochovicích Věra Bauerová,
která se dokonce stala držitelkou
ceny Restauratér roku 2013 v celo-
republikovém měřítku. O občerst-
vení účastníků se postarala Střední
odborná škola SČMSD Žatec.

z regionů

WWW.HORESPLUS.CZ

KOMPLEXNÍ

HOTELOVÝ SOFTWARE
RECEPCE WEB MODULY FOOD

let

KVALITA & TRADICE

-30%
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V
rámci udržitelného rozvoje
bylo naším cílem pomoci ko-
munitě na Praze 7, proto
jsme si vybrali místní sdru-

žení Cibela,“ řekla Ivana Holubová,

Hotel Plaza Alta
a restaurace 7 Tacos sídlící
v Praze 7 uspořádaly ve
svých prostorách charitativní
bazárek, na kterém bylo
vybráno 26 500 Kč. Celý
výtěžek byl předán
občanskému sdružení
Cibela, které podporuje
psí a kočičí mikroazyly.
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„

Plaza Alta
hotel pomáhá
opu‰tûn˘m
zvífiatÛm

ředitelka hotelu Plaza Alta. „Jsme
ekologický hotel a dbáme na spojení
komfortního ubytování s přísnými
pravidly na ochranu životního pro-
středí, pomoc zvířatům k tomu také
patří“. Charitativní bazárek hotelu
Plaza Alta a restaurace 7 Tacos pro-
běhl 21. března. Lidé měli možnost
nosit své nepotřebné oblečení, do-
plňky, hračky, šperky či knihy do
hotelu Plaza Alta od začátku března.
V den konání bazárku se nabízela
speciální citronáda za 5 Kč, jejíž vý-
těžek šel rovněž na opuštěná zvířata.
Poděkování za celou akci patří part-

nerům akce: Kavárna NACAFE, Cash
Only producion, Hotel Jalta, C&A,
Ogilvy, Prádelna a čistírna Jihlava,
Dyzajn market a MV-servis. Největší
dík patří všem lidem, kteří do bazár-
ku přispěli a něco si nakoupili.

AHRzpravodaj_0614:Sestava 1  19.5.2014  22:17  Stránka 20



Naše hlavní produkty:
židle, stoly
barové židle, barové stoly
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nábytek pro konferen ní sály
zahradní nábytek
restaura ní zahrádky
nábytek pro catering
nábytek pro gastronomii
velkoobchodní prodej
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V létě ožijí ulice měst předzahrádkami a ty, 
v řadě případů, většími či menšími grily, 
na kterých kuchaři připravují před oči-
ma hostů své speciality. Nezapomeňte, 
že k dobrému grilovanému pokrmu patří 
i sklenka dobrého vína. V létě hledáme spíše 

vína lehčí, svěží a primárně aromatická. Po-
kud taková vína v nabídce nemáte, rádi vám 
poradíme. Vína jsme vybrali u velmi úspěš-
ného Vinařství Vajbar z Rakvic, které získa-
lo na prvních pěti velkých mezinárodních 
vinařských soutěžích tohoto roku neuvěři-

telných 27 medailí. V nabídce je zatím i zlatý 
medailista ze světové soutěže růžových vín 
Le Mondial du Rosé.

Více o vinařství najdete na
www.vinarstvivajbar.cz

VÍNA NEJEN KE GRILOVÁNÍ

Barva je sytě žlutá se zlatými 
odlesky. Vůně je velmi bohatá 
a barvitá. V první vlně cítíme 
čerstvě utržené bobulky hroz-
nů, ve druhé vlně přichází me-
ruňková domácí marmeláda 
a v třetí najdeme plný košík 
zralých citrusů. Chuť je oblá, 
jemná a bohatá. Od samého 
začátku se prolínají jemně 
nasládlé tóny hroznové mar-
melády s výraznou kořenitostí 
a teplým podtónem alkoholu. 
Navíc vše tvrdí velmi živá až 
křupavá kyselina, v dochuti 
zaujme grep.

MUŠKÁT MORAVSKÝ
2013 pozdní sběr

Hledáte ideální způsob, jak rozlévat víno hostům? 
Bez rizika a vícenákladů? S garancí moravské 
kvality? Máme pro vás skvělé řešení. Čistá, svěží 
a odrůdová vína výhradně z vinic Rakvic a blíz-
kého okolí, balené v progresívním obalu – Bag in 
Box o objemu 3l. Bag in Box je v překladu pytlík 
v krabici. Jedná se o velmi moderní způsob ba-
lení vín, který úspěšně dobývá nejen restaurace, 
ale i zahradní párty. Výhodou tohoto obalu je, 
že se vnitřní sáček smršťuje spolu s vytáčením 
vína pomocí malé pípy. Nemůže tedy dojít k oxi-
daci vína a následně k jeho znehodnocení. Navíc 
velmi praktické, snadno odnositelné 
a dobře skladova-
telné. Ve Vinařství 
Vajbar Bag in Box 
překřtili na Wine 
in Box…

Barva je viskózní, žluto-zlatá. 
Vůně se trochu skrývá, po-
mozte ji pořádným provzduš-
něním. Odmění se lipovým 
květem, lipovým medem 
i lehkým náznakem petroleje. 
V druhé vlně najdeme i más-
lové biskvity. Chuť je pikantní 
a šťavnatá. Nejprve se tu mísí 
bylinky s jarním medem a čer-
stvě vymačkaným citronem. 
Poté přichází žluté i červené 
špendlíky, teplá stopa alko-
holu a dlouhý vysušující závěr 
s minerály a kyselinou.
Stříbrná medaile
Vinařské Litoměřice

RYZLINK RÝNSKÝ
2013 pozdní sběr

Velmi oblíbené, dynamické 
víno, které ideálně snoubí 
trochu zbytkového cukru s ži-
vou kyselinou. Ideální partner 
v gastronomii.  Barva je vesele 
lososová s meruňkovými od-
lesky. Vůně je plná a široká. 
Přináší mísu malin a ostružin 
rozmačkaných do selského 
jogurtu. V druhé vlně působivě 
kraluje jahodový sorbet. Chuť 
je přímočará, ovocná a svěží. 
Najdeme tu méně malin a více 
ostružin. Připomíná svěží 
mléčný ovocný koktejl s ost-
ružinovou zmrzlinou, v dlouhé 
dochuti pak najdeme domácí 
jahodovou zmrzlinu i se zrníč-
ky. Doporučuji ke grilované 
zelenině i dalším specialitám 
na grilu.

ZWEIGELTREBE ROSÉ
2013 kabinetní víno

Barva je poutavá, šperkově 
zlatá, jiskřivá. Vůně je hlubo-
ká, mazlivě nasládlá. Snoubí 
se v ní meruňková i rybízová 
marmeláda s opečeným toa-
stem s farmářským máslem 
a jemným tónem koření. Chuť 
je oblá až kulatá. Zprvu výraz-
ně nasládlá v pikantním tónu 
citrusových marmelád. Po-
kračuje pomerančovou kůrou 
i kandovanými citrusy. Chuť 
má velmi masívní začátek, 
poté se zúží do velmi dlouhé-
ho a pikantního závěru se svě-
ží kyselinou a kořením.

Barva je sytě zlatá s mosazný-
mi menisky. Vůně je velmi bo-
hatá, květnatě nasládlá, s tóny 
lipového medu, kandovaného 
letního ovoce i sušených alp-
ských bylin. Chuť je po sladké 
vůně překvapivě suchá a svě-
ží. Do kořenitých tónů se pro-
línají minerály, bylinky, bílý 
čaj, bílý rybíz. Velmi dlouhý 
vysušující závěr je plný mine-
rálů, sušených bylin i decentní 
kyseliny.
Stříbrná medaile
Vinařské Litoměřice

NEUBURSKÉ
2013 pozdní sběr

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
2013 pozdní sběr

www.vinarstvivajbar.cz

Zlatá medaile Le Mondial du Rosé, 
Zlatá medaile Jarovín Rosé

Stříbrná medaile Vinařské Litoměřice,
Bronzová medaile Valtické vinné trhy


