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editorial

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

Generální partner AHR AHR ČR je členemExkluzivní partner

Je to zase tady! S novým rokem se opět několik dní budeme plést

v letopočtu, ti moudřejší z nás si již nedávají žádná předsevzetí a opět

přemýšlíme o tom, jaký asi tento rok bude, co nám přinese, jaké změny

nás čekají. Mohli bychom se zabývat hlubokým zamyšlením a bilancí roku

starého a mohli bychom také vytvářet předpokládané scénáře toho, co by

mohlo přijít. To vše není v tomto okamžiku podstatné a hlavně to nikdo

stejně neví. Důležité je asi vědět, co chceme a jak bychom toho mohli

dosáhnout. Mnohé věci totiž můžeme ovlivnit právě tím, jaké máme

o budoucnosti vlastní představy a cíle.

Naším cílem v tomto roce bude přesvědčit Vás o tom, že se vyplatí být

členem a přesvědčit o tom také ty, kteří našimi členy zatím nejsou. Naše

asociace se bude i nadále snažit zastupovat zájmy slušných podnikatelů,

poctivé řemeslo a jeho rozvoj. Jedno je ale jisté, bez Vaší podpory se nám

to bude dařit jen těžko. Proto bych Vás chtěl požádat, abyste nám

i v letošním roce zachovali svou přízeň, podpořili nás a aktivně se zapojili

do naší činnosti. My naopak uděláme vše pro to, abychom vám pomohli

v oblastech, na které třeba nemáte tolik času nebo se jim ani nechcete

věnovat. Neměli bychom ustrnout v naší snaze, přesvědčit politiky, že

cestovní ruch je i pro ně důležité a zajímavé téma. Zaměříme se více na

získání dalších členů z řad restaurací i penzionů a budeme se snažit vytvářet

prostředí příznivé spíše pro poctivé podnikání, než pro nekalou konkurenci.

Naše cíle na letošní rok lze shrnout do pěti skupin: legislativa, vzdělávání,

růst členské základny, služby našim členům a dlouhodobé projekty.

Pan Werich kdysi řekl, že člověk musí mít vždycky cíl, ale nemusí se

vždycky trefit. Já bych nám všem společně

chtěl popřát, abychom se v tomto roce vždy

trefili. Za nás mohu slíbit, že pro to uděláme

maximum.

Hodně štěstí a úspěchů přeje

Váš Václav Stárek

Obsah

... první volba pro gastronomii

Exkluzivní partner
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ze sekretariátu

2 leden 2014

DĚKUJEME
DÁRCŮM
VĚCNÝCH CEN
Ani letos nás naši členové nepone-
chali bez pomoci. Moc děkujeme
těm z Vás, kteří na naši žádost
zareagovali a poskytli nám věcné
dary do soutěží, pro externí pracov-
níky pracující na různých úkolech
pro asociaci, další akce, a to bez
požadavku na honorář. Jsou to:
Clarion Congress Hotel Ostrava,
Hotel InterCon-tinental Prague,
Hotel Aquapalace Praha, Penzion
Schaumannův Dvůr Karlovice, Hotel
U Zeleného stromu a Švejk restau-
rant Nepomuk, My Hotel v Lednici
na Moravě (Portz Insel s. r. o. Dobři-
chovice), společnost DALLMAYR.
(Stav k 9. 1. 2015).

VÝBĚR AUTORSKÝCH POPLATKŮ V ROCE 2015:
PŘIDEJTE SE K NÁM
Asociace zahájila vyjednávání s kolektivními správci autorských práv a jako v minulosti
nabízí svým členům plné zastoupení při zajištění licencí na zpřístupňování autorských
děl v roce 2015.

Na základě změn v legislativě, kterých se nám podařilo v loňském roce dosáh-
nout, budeme požadovat, aby byla smlouva uzavřena pouze s jedním subjektem za
všechny kolektivní správce, zohledněna obsazenost ubytovacích zařízení a do-
drženy maximální sazby (tzv. „stropy“) pro poplatky za hotelové pokoje. Dále
budeme porovnávat celkovou výši poplatků na TV a rozhlasový přístroj s ostatními
zeměmi EU. Studii s porovnáním poplatků připravuje pro AHR ČR společnost
KPMG a bude k dispozici do konce ledna.

Vzhledem k našim požadavkům lze předpokládat, že nedojde k rychlé dohodě,
zvláště k určení jednoho kolektivního správce, který bude za ostatní vybírat, ale aso-
ciace převezme záruku pro naše členy, že licence zajistí a plně je bude v této záleži-
tosti zastupovat.

Domníváme se, že jsme se posunuli v naplnění našich požadavků poměrně daleko
a zároveň vytváříme důležitou službu pro naše členy. K tomu, abychom byli úspěšní
a zajistili pro vás co nejvýhodnější podmínky, potřebujeme nutně vaši podporu. Proto
si vás dovolujeme požádat, abyste se připojili k naší kolektivní smlouvě. V nejbližší
době obdržíte návrh plné moci, kterou můžete AHR ČR pověřit k zajištění autorských
poplatků. Vše ostatní zajistíme za vás a budeme vás průběžně informovat.

OCHRANA OSOBNÍCH
ÚDAJŮ – ŠABLONY
PRO ČLENY
Na základě podnětů členů Rady jsme
se sešli počátkem ledna s ředitelem
a náměstkyní Sekce dozorových
orgánů Úřadu na ochranu osobních
údajů ve věci opatření, která jsou
vyžadována po hotelech a restau-
racích a budou předmětem kontrol.
Jedná se především o rozsah
využívání dat před a v době samot-
ného pobytu hosta a následně jejich
dalšího používání a ochrany. Zákon
v této věci vyžaduje smlouvy s hosty,
vnitřní směrnice provozů kdo a jak
s daty nakládá, pro jaké účely, jak se
archivují a zabezpečují atd. Druhou
oblastí jsou data o zaměstnancích
a to i např. elektronické docházkové
systémy, které se musí úřadu hlásit,
do třetí oblasti pak spadá proble-
matika bezpečnostních a kamerových
systémů. AHR ČR vypracuje základní
dokumenty a šablony vnitřních před-
pisů a smluv s hosty, které budou
moci členové okamžitě využít. Stejně
tak jsme s paní náměstkyní JUDr. Ale-
nou Kučerovou domluvili možnosti
vzájemné spolupráce na přípravě
nové evropské směrnice na ochranu
osobních údajů. Cílem této aktivity
bude podpořit stanoviska HOTREC
v této oblasti a podílet se na
připomínkách směrnice tak, abychom
minimalizovali finanční a administra-
tivní zátěž našich členů. Věříme, že
tato spolupráce a materiály, které
připravíme, usnadní práci s ochranou
dat všem našim členům.

ROZHODNUTO: PARITA HRS OMEZUJE
VOLNOU SOUTĚŽ
Německý soud shledal paritní ustanovení HRS za opatření omezující hospo-
dářskou soutěž. Vyšší krajský soud v Düsseldorfu zamítl odvolání hotelového
rezervačního portálu HRS proti rozhodnutí federálního německého antimonopol-
ního úřadu (Bundeskartellamt) týkajícímu se tzv. ustanovení MFN. Prostřednict-
vím takových MFN ustanovení společnost HRS po mnoho let smluvně zavazovala
svoje hotelové partnery například k tomu, aby nenabízeli levnější ceny za pokoje
nikde jinde nežli na portálu HRS. „Jedná se o mimořádně důležitý krok vedoucí
ke znovunastolení svobody podnikání v odvětví pohostinství“, těmito slovy uvítal
Markus Luthe, předseda pracovní skupiny HOTREC pro oblast distribuce,
výsledek soudního procesu.

Dne 20. prosince 2013 zakázal úřad Bundeskartellamt společnosti HRS po-
užívat ustanovení MFN v jejích smlouvách uzavíraných s hotely. Taková usta-
novení bývají povinně předepisována distribučními partnery za účelem zachování
identických cen za stejný typ pokoje a identických rezervačních podmínek ve
všech online, a dokonce i offline, kanálech. Úřad Bundeskartellamt dospěl
k závěru, že tato ustanovení MFN porušují německé i evropské právo na svo-
bodnou hospodářskou soutěž. Od března 2014 nesmí HRS používat taková
MFN ustanovení – či ustanovení o nejlepších sazbách – ve smlouvách uzaví-
raných s hotely v Německu. Společnost HRS podala proti tomuto zákazu ze
strany Bundeskartellamt odvolání a stěžovala si u Vyššího krajského soudu
v Düsseldorfu. Německá hotelová asociace IHA se formálně zúčastnila soudního
řízení. Souběžně s řízením s HRS probíhajícím u Vyššího krajského soudu
v Düsseldorfu vede Bundeskartellamt šetření – na základě stížnosti německé
hotelové asociace IHA – také v souvislosti s MFN ustanoveními obsaženými ve
smlouvách společností Booking.com a Expedia.

Svým rozhodnutím Bundeskartellamt otevřel zcela novou kapitolu. Podobně i ver-
dikt Vyššího krajského soudu je vysoce zajímavý pro mnoho dalších evropských
antimonopolních úřadů, které rovněž zahájily vyšetřování ve věci ustanovení MFN
obsažených ve smlouvách s hotelovými rezervačními portály.

V České republice v této věci probíhá v současné době šetření Úřadu na ochra-
nu hospodářské soutěže. Někteří z členů Asociace byli osloveni s požadavkem
předložení uzavřených smluv s OTAs. AHR ČR do šetření vstoupila nezávisle a po-
skytla úřadu své stanovisko, které je ve shodě s výše uvedeným. Požadujeme,
aby paritní ustanovení online distribučních agentur nebylo po hotelech a ubytov-
acích zařízeních smluvně vyžadováno. Pokud nebudou hotely vázány k paritě cen
smluvně, pak mají možnost nabídnout výhodné ceny také na vlastních webových
stránkách, což je první krok k významnější podpoře přímého prodeje a snižování
distribučních nákladů. O dalších krocích vás budeme informovat a jsme i nadále
připraveni zodpovědět vaše případné dotazy ve věci konkrétních požadavků
úřadu na naše členská zařízení.
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PŘIPRAVUJEME
NOVÁ KRITÉRIA
VÝROČNÍCH CEN
AHR ČR připravuje představení
nových kritérií udílení Výročních
cen. Současně vytváří novou webo-
vou stránku, která bude obsahovat
průvodce nominacemi, online při-
hlášku, profily kandidátů i členů
komise. Vše je navrhováno tak, aby
se členové v otázce Výročních cen
lépe orientovali.
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CHCEME S VÁMI
KOMUNIKOVAT
EFEKTIVNĚ
Vzhledem k tomu, že v AHR ČR
právě aktualizujeme databázi členů,
chtěli bychom vás požádat, abyste
nám poslali vaše aktuální mailové
kontakty a nahlásili případné změny.
Abychom zefektivnili emailovou
komunikaci a nezahlcovali vaše
emailové schránky texty, o které
nemáte zájem, připravujeme jakýsi
filtr informací. Ten umožní, abyste
dostávali pouze ta témata, která vás
zajímají – např. Hotrec, aktuality,
legislativa, výroční ceny... Záleží na
vás, co si vyberete. Více informací
se dozvíte v příštím čísle AHR Fóra.
Sekretariát AHR ČR připravil také
nový vizuál Newsletteru, který bude
určen členským i nečlenským sub-
jektům. Dále jsou k dispozici nové
propagační materiály výlučně za-
měřené na restaurace.

ze sekretariátu

VÝKONY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ – LISTOPAD 2014
Year to Date – November 2014 vs November 2013

Occ % ADR RevPAR Percent Change from YTD 2013

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

Prague 70,7 70,3 73,19 71,62 51,76 50,35 0,6 2,2 2,8 3,5 0,6 1,2

Vienna 72,2 70,7 95,80 93,52 69,15 66,08 2,2 2,4 4,7 7,5 2,7 4,9

Budapest 69,8 67,2 67,87 64,99 47,38 43,67 3,9 4,4 8,5 8,6 0,1 4,0

Barcelona 75,1 73,9 121,47 120,71 91,19 89,25 1,5 0,6 2,2 3,1 1,0 2,5

Berlin 75,1 73,5 89,70 87,56 67,32 64,35 2,1 2,4 4,6 7,3 2,6 4,8

France 81,1 80,4 257,32 256,51 208,61 206,26 0,8 0,3 1,1 1,3 0,2 1,0

London 83,4 83,1 175,74 161,72 146,63 134,37 0,4 8,7 9,1 11,7 2,3 2,8

Warsaw 72,5 72,5 67,73 71,86 49,09 52,07 0,0 --5,7 --5,7 --1,9 4,0 4,1

TŘETÍ SAZBA DPH NOVĚ
Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty zavádí třetí sazbu DPH
(10%) a nabyla účinnosti 1. ledna 2015.
Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně (10 % DPH) s účinností
od 1. 1. 2015 (Kód nomenklatury celního sazebníku – Název zboží):
0402, 0404, 1901, 2106 – Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro
male děti.
2843–2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006 – Radiofarmaka, očkovacíl látky, léky,
kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené
k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě -
určené pro zdravotní a veterinárníslužby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a ve-
terinární lékařské účely.
4901, 4903, 4904 – Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné
nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Mimo zboží, kde reklama přesahuje
50 % plochy.

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa
c) „počáteční kojeneckou výživou“ se rozumí potraviny, které jsou určeny pro kojence
během prvních měsíců života a které odpovídají samy o sobě výživovým požadavkům
těchto kojenců až do doby zavedení vhodných příkrmů;
d) „pokračovací kojeneckou výživou“ se rozumí potraviny, které jsou určeny pro ko-
jence po zavedení vhodných příkrmů a které vytvářejí základní tekutý podíl postupně
se rozšiřující smíšené stravy těchto kojenců;

Potravinami pro malé děti se rozumí potraviny definované v článku 2 odst.2 písm. f)
nařízení (EU) č. 609/2013.
Vybírám z textu nařízení:
f) „potravinami pro male děti“ se rozumí potraviny, které jsou určeny ke splnění zvlášt-
ních požadavků zdravých kojenců při odstavování a zdravých malých dětí jako doplněk
jejich stravy a/nebo k jejich postupnému přizpůsobování na běžnou stravu, kromě:
i) Obilných příkrmů
ii) Mléčných nápojů a podobných výrobků určených malým dětem;

Tištěnou knihou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí též
knihy reprodukované kopírovacím strojem, pod kontrolou zařízení pro automatizované
zpracování dat, ražením, fotografováním, fotokopírováním, termokopírováním nebo
psaním na psacím stroji. Obrázkovou knihou pro děti se pro účely zařazení zboží do
příslušné sazby daně rozumí kniha pro děti, ve které je hlavní náplní ilustrace a text má
podružný význam. Reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně
rozumí reklama podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a do-
plnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.“
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praxi to znamená rozšíření
kontrolních orgánů, které
budou působit v zařízeních
společného stravování,

o Státní zemědělskou a potravinář-
skou inspekci a Státní veterinární
správu. Podle našich informací se
Státní veterinární správa bude zaměřo-
vat na původ a kvalitu zvěřiny a dále
na kvalitu potravin živočišného původu
všeobecně. Na zařízení veřejného
stravování se také vztahuje povinnost
ohlášení dovozu potravin živočišného
původu Státní veterinární inspekci a to
48 hodin před dodáním těchto pro-
duktů. Tuto povinnost by však měl za
provozovatele restaurací splnit doda-
vatel, je třeba se pouze ujistit, že tak
bude činit. Celkově je lhůta 48 hod.
v praxi mnohdy nesplnitelná, proto
v současné době jedná AHR ČR
a SOCR s ministerstvem, aby tuto
povinnost přehodnotilo.

Zákon o potravinách pak přináší
povinnost jednak na vyžádání zákaz-
níka informovat o obsahu alergenů
v pokrmech a také uvádět název
pokrmu na jídelním lístku tak, aby bylo
zřejmé, o jaký pokrm se konkrétně jed-
ná. Znamená to, že lze použít název
pokrmu vžitý (například svíčková, kde
je jasné, že se jedná o omáčku s ho-
vězími plátky masa) nebo popisný,
(tedy grilovaná vepřová panenka, šťou-
chaný brambor s jarní cibulkou).

Větší zátěží pro restaurace je však
povinnost informovat o alergenech,
obsažených v pokrmech a nápojích
(nebalených). K metodice, kterou jsme
našim členům již koncem minulého
roku předali, přinášíme nyní některé
informace SZPI, které vyplynuly
z posledních jednání.

SZPI vypracovala obsažný infor-
mační materiál (15 str.), který se týká

povinnosti provozovatelů zařízení
společného stravování – poskytovat in-
formace o alergenních složkách.

Materiál nepřináší nic nového, co by
měnilo naši dosavadní strategii. Je zde
jen pár bodů, které je dobré zdůraznit,
protože v minulosti nebyly jednoznač-
ně řešeny.

UPŘESNĚNÍ PODÁVÁNÍ
INFORMACE
O ALERGENECH
Informace o alergenních složkách
musí být ověřitelné. Což v praxi zna-
mená, že musí být podložené záz-
namem o použití konkrétní složky.
U jednotlivých pokrmů se deklarují
pouze ty složky, které byly při přípravě
pokrmu skutečně použity. V žádném
případě není možné u jednotlivých
pokrmů uvádět výčet všech alergen-
ních látek, bez ohledu zda byly do
pokrmu skutečně přidány. Spotřebitel
má právo na pravdivou informaci.

Prodej prostřednictvím komu-
nikačních prostředků na dálku
Informace o alergenech musí být
k dispozici před dokončením nákupu

Prodej pokrmu na internetu
Informace o alergenní látce nebo pro-
duktu použitých při přípravě pokrmu
lze deklarovat buď přímo na webových
stránkách, nebo jinými vhodnými
prostředky (např. prostřednictvím bez-
platné telefonní linky – povinné infor-
mace musí být totiž poskytnuty bez
toho, aby provozovatel přenášel na
spotřebitele dodatečné náklady).

Telefonická objednávka pokrmu
Pokud provozovatel nabízející telefonic-
kou objednávku pokrmů neinformuje
spotřebitele o výskytu konkrétních
alergenních látek přímo v jídelníčku či
jiné nabídce, musí spotřebitele před
ukončením objednávky:

4 leden 2014

Zákon o potravinách
a jeho poÏadavky
na vefiejné stravování
V lednu vstoupila v platnost novela zákona
o potravinách (zákon č. 139/2014 Sb.), který, mimo
jiné, přináší nový pohled na pokrmy v restauracích. Tímto
zákonem se zařazují pokrmy v restauracích do stejného
režimu jako potraviny prodávané konečným spotřebitelům.

– informovat o možnosti požádat
o informace o obsahu konkrétních
alergenů v nabízených pokrmech
Nebo
– upozornit, kde může získat infor-
mace o konkrétních alergenech ob-
sažených v nabízených pokrmech.

Další postupy představují riziko
z hlediska možného vnesení aler-
genů do pokrmu.

Riziko představují nestandardní
operace při přípravě pokrmů. Další
závažné riziko představuje možnost
záměny pokrmu. Možnost záměny
popisek u pokrmů, které jsou ozna-
čeny přímo u gastronádob.

V žádném případě nelze připravit
pokrm vhodný pro osobu s potravi-
novou alergií odstraněním alergenní
složky z již připraveného pokrmu.

Ke kontaminaci suroviny bez aler-
genu může dojít v důsledku
„dosypávání“ zásobních nádob (směsí
koření, směsi na pečení apod.)

KŘÍŽOVÁ KONTAMINACE
Pokud jsou surovina nebo pokrm, kte-
ré původně neobsahovaly alergenní
látku, v průběhu přípravy kontamino-
vány alergenní složkou, např. v důsled-
ku nevhodné manipulace v průběhu
přípravy nebo servírování pokrmu,
hovoříme o tzv. křížové kontaminaci.

Tyto rizikové operace je třeba zohled-
nit v systému činnosti v provozu, který
musí být dokumentován a ověřován.

AHR ČR na toto téma připraví
a nabídne členům v letošním roce
několik dalších workshopů a školení.
Budeme také rádi, pokud nám sdělíte
vaše zkušenosti a připomínky z praxe,
abychom je případně mohli řešit se
zástupci Ministerstva zemědělství.
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Pfiipomínky AHR âR k navrhovanému
znûní zákona, kter˘ nahradí platn˘
zákon ã. 379/2005 Sb.

Z
ákon byl navíc novelizován již
v roce 2009 a po pěti letech
zavádí zcela odlišné podmín-
ky pro podnikání v provozech

veřejného stravování. Je další legisla-
tivní úpravou, která pouze přenáší od-
povědnost za nedostatečnou kontrolu
ze strany státu na podnikatele.

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY:
§ 16 odst. 2

Provozovatel provozovny stravovacích
služeb, ve které jsou prodávány alko-
holické nápoje, je povinen zajistit, aby
se v této provozovně nezdržovala
osoba mladší 18 let, která je zjevně
pod vlivem alkoholu. Tento návrh je
bezprecedentním příkladem přenesení
odpovědnosti na podnikatele, a to
v oblasti, kterou v praxi nelze zajistit.
V důsledku by znamenal lustrovat
každého hosta při příchodu za účelem
zjištění jeho věku (což nemá právní
oporu), v případě mladistvých hostů
pak provést test na alkohol. To vše pod
sankcemi, které mohou být pro někte-
ré podniky likvidační. Provozovatel
není schopen jinak zjistit, že mladistvá
osoba nepožila alkoholický nápoj před
návštěvou restaurace. Zcela vypustit
tuto část, která není v praxi proveditel-
ná a přináší provozovatelům povinnost
za skutky, které nejsou schopni nijak
ovlivnit. Ponechat povinnost
prokázat, že nezletilé osobě
byl podán alkoholický
nápoj v dané provozovně,
v tom případě zpřísnit
sankce.
Argumenty:
Přenesení odpovědnosti za
skutečnost, kterou nemohou
provozovatelé ovlivnit.
Není zákonně podložena
možnost provozovatele
lustrovat zákazníky při
příchodu a provádět test
na alkohol.

Možnost likvidace konkurence prostřed-
nictvím tohoto ustanovení a následných
sankcí.
Nelze ovlivnit fakt, že nezletilá osoba
konzumuje alkohol jinde, do provozov-
ny přijde bez zjevných známek vlivu
alkoholu.
Nelze ovlivnit vnesení alkoholu a při-
míchání do nealkoholického drinku.

§ 8 písm. k)
Zákon zavádí plošný zákaz kouření „ve
vnitřním prostoru provozovny stravova-
cích služeb, s výjimkou vnitřního pros-
toru provozovny stravovacích služeb
nabízející pouze studené a teplé nápo-
je a balené potraviny.“ Je zásadním
zásahem do svobody podnikání, navíc
diskriminuje část provozovatelů zaří-
zení veřejného stravování pouze proto,
že podávají v provozech, k tomuto
podnikání primárně určených, teplé
pokrmy. Pokud by byl zaveden plošný
zákaz kouření v zařízení veřejného
stravování, pak by měl být zaveden
bez výjimky.
AHR ČR zastává názor, že stávající
norma je dostatečná, navrhuje kouření
ponechat ve stávajícím režimu platné-
ho zákona, pouze upřesnit definici sta-
vebně oddělených prostor pro účely
toto zákona, dnes se opírá o stavební
zákon kdy je stavebně odděleným pro-

storem například pevná příčka s neza-
skleným oknem. Tak jak je toto řešení
„kompromisně“ navrženo je nejhorší
z dosud diskutovaných variant – stáva-
jící regulace, plošný zákaz kouření, vý-
jimka pouze pro podniky, které nepodá-
vají teplé pokrmy.
Argumenty:
Zásah do investic podnikatelů – po pěti
letech znehodnocení investic do staveb-
ního oddělení prostor podnikatelů, kteří
se přizpůsobili původnímu znění zákona.
Diskriminace restaurací proti provozům
nepodávajícím teplé pokrmy.
Návrh nijak neřeší deklarovanou snahu
o ochranu nekuřáků.
Návrh nijak neřeší deklarovanou snahu
o zdraví zaměstnanců.

§ 11 odst. 5
Provozovatel provozovny stravovacích
služeb nebo stánku s občerstvením,
v nichž jsou prodávány alkoholické
nápoje, je povinen mít v sortimentu
nápojů nabízených v této provozovně
nebo stánku s občerstvením alespoň
jeden nealkoholický nápoj levnější,
než nejlevnější nabízený alkoholický
nápoj stejného objemu.
Jedná se o přímý zásah do volného
tržního mechanismu a regulaci cen ze
strany státu. Toto opatření navíc nic
neřeší, mladistvé osoby vyhledávající

příležitost ke konzumaci
alkoholu nijak nemotivuje,
navíc je nadbytečný za
situace, kdy je zákonem
podávání alkoholu mla-
distvým nelegální. U ostat-
ních zákazníků rozhodně
nepovede minimální rozdíl
v ceně alkoholického
a nealkoholického nápoje
ke snížení konzumace alko-
holických nápojů. Tato ko-
relace nebyla, dle našich
informací, dosud nikde
prokázána.

AHR ČR konstatuje, že navrhované znění zákona bylo připraveno pravděpodobně ve snaze zamezit
konzumaci alkoholických nápojů nezletilými osobami, což asociace vítá, na druhé straně však
navrhovatel nezohlednil praktické možnosti a dopady implementace tohoto zákona do praxe.
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rozhovor
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Po dlouhé době Výroční
cena AHR ČR v kategorii
nezávislých hotelů putuje
na Moravu. Byl jste potěšen
tímto oceněním?
Výroční ceny či podobné ankety
v jakémkoli oboru obecně považuji za
skvělý způsob, jak upozorňovat na
inspirativní a zajímavé projekty. Jsou
kořením zdravého soupeření, motivací
do další práce. Takto jsem vždy vnímal
i Výroční ceny AHR ČR, o to víc mě
nyní zisk titulu Hoteliér roku 2014 těší.
Zároveň ale chci zdůraznit, že ho
vnímám jako výraz uznání pro všechny
zaměstnance našeho Resortu Valachy
za jejich každodenní práci, která
konkrétně v našem regionu Valašska
není zrovna jednoduchá a díky níž
jsme se v posledních letech dokázali
dostat do povědomí návštěvníků
i odborné veřejnosti. Je to pro nás
také velký závazek do budoucna.

V listopadu 2013 jste
prohlásil, že kvalita českých
služeb v restauracích
a hotelech se ztrácí
v začarovaném kruhu a najít
řešení je velmi obtížné. Kde
jsou podle vás východiska?
To stále platí. Jsem přesvědčený, že
nemůže být dobrá služba bez dobře
zaplaceného zaměstnance. Prostředí
v České republice je bohužel zdefor-
mováno dlouhodobým tlakem na nízké
ceny, v posledních letech tomu výraz-
ně „pomohly“ slevové portály, a část
podnikatelů v našem oboru si v této
situaci pomáhá tím, že nepřiznává
všechny příjmy, obchází odvody a jed-
noduše okrádá stát. To roztáčí spirálu,
ve které jsou pak v nevýhodě ti, kteří se
snaží podnikat poctivě. Východiskem
může být pouze narovnání pravidel, kte-
rá platí pro všechny stejně, a prvním
krokem k tomu nepochybně bude

Tomá‰ Blabla
Vyučil se jako kuchař-číšník,

během studia Střední hotelové
školy ve Zlíně a Vysoké školy
hotelové v Praze získával praktické zkušenosti při stážích v provozech
hotelových kuchyní, restaurací i recepcí v ČR i zahraničí.

Po ukončení bakalářského studia rok pracoval v Mnichově u společnosti
Bernard Hoffman, která zajišťovala catering akcí pro tehdejšího bavorského
ministerského předsedu Edmunda Stoibera, a následně šest let
spolupracoval na pozicích head sommeliéra a trenéra personálu gastro
provozů ve společnosti Bacchus.

Od roku 2008 řídí šestatřicetiletý Tomáš Blabla trojici hotelů Resortu
Valachy – Spa hotel Lanterna****, wellness hotel Horal*** a hotel Galik**
ve Velkých Karlovicích.

Při předávání Výročních cen AHR ČR vloni v listopadu
v Praze obdržel prestižní ocenění Hoteliér roku 2014
v kategorii nezávislé hotely ředitel Resortu Valachy
Velké Karlovice TOMÁ· BLABLA.

plánované zavedení on-line registrač-
ních pokladen. Očekávám, že právě ty
přispějí k zavedení jasných pravidel
a ke kontrole ze strany státu, která je
stejně důležitá. Nebude to jednoduchá
cesta a může s sebou přinést i strasti
v podobě úbytku restauračních a uby-
tovacích zařízení. Přínos ale bude ne-
pochybně zásadní.

V Resortu Valachy působí
180 zaměstnanců deseti
národností. Nedochází někdy
k vyhranění konfrontačních
aspektů našich a zahraničních
pracovníků? Jak se s nimi
vyrovnává management?
Máte pravdu, u nás možná víc než kde
jinde musíme velmi citlivě vyvažovat
rozdíly v kulturách jednotlivých zaměst-
nanců. V našich hotelech pracují kro-
mě Čechů či Slováků také maséři
z Thajska, Bali, Filipín, Srí Lanky, Turec-
ka, Indie… Tato pestrost, díky níž jsme
si získali popularitu u milovníků kvalitní
relaxace, s sebou zákonitě přináší vel-
ké nároky na jedinečný přístup ke kaž-
dému z pracovníků. Ctíme, že musejí
mít možnost vytvářet si vlastní komuni-
ty, k čemuž nejdůležitějším krokem je

umožnění samostatného ubytování.
Tam si mohou vytvářet svůj mikropros-
tor v souladu se svou kulturou, kuchyní,
náboženstvím… vytvořit si vlastní
ostrůvek, ve kterém mohou žít, jak po-
třebují. Přímo na pracovišti, v běžném
provozu u nás k vyhroceným situacím
nedochází. Jednak máme štěstí, že Va-
laši jsou celkově velmi tolerantní, a na-
víc zahraniční terapeuti u nás mají tak
kvalitní finanční ohodnocení i zázemí,
že jim nečiní problém přistupovat na
evropské standardy a respektovat je.

Jako jedni z mála na Moravě
zaměstnáváte maséry
z Thajska a Srí Lanky
a rozšířili jste služby wellness
centra o saunovací
ceremoniály. V čem se projevil
úspěch a jak to přijali klienti?
S nabídkou saunových rituálů jsme
začali v České republice jako jedni
z prvních již v roce 2011. Poznali jsme
je v Rakousku, kde se v oblasti well-
ness dlouhodobě inspirujeme. Saunové
rituály přinášejí lidem nové zážitky,
zvýšenou péči, zábavu, určitou nadstav-
bu k „běžné“ relaxaci. Časem se uká-
zalo, že jsou pro spoustu hostů zásad-

Kvalitní sluÏba nemÛÏe
b˘t bez dobfie placeného
zamûstnance
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rozhovor
ním lákadlem, proč k nám opakovaně
jezdí. Rituály pořádáme až devětkrát
denně a zdarma, což není v Česku
úplně obvyklé. V minulosti naši sau-
néři získali bronzovou medaili a cenu
Objev roku na Mistrovství ČR v sauno-
vých rituálech. Děláme si statistiky
návštěvnosti a v listopadu 2014 jsme
dosáhli rekordního počtu 3 200 hostů,
kteří se zúčastnili saunových rituálů ve
Wellness Horal. Úspěšná byla i idea
nabídnout hostům exotické masáže
v podání rodilých terapeutů. Vždyť kdo
jiný by měl provést thajskou masáž
lépe, než rodilá Thajka? Pro spoustu
lidí je toto daleko zásadnější argument,
než cena. Získávání zahraničních ma-
sérů je sice složité a vyřízení všech
formalit zdlouhavé, ale vyplácí se nám
to, i do budoucna v tom chceme pokra-
čovat. Naposledy v létě jsme angažo-
vali rodilého Turka, který poskytuje tu-
recký hammam, a v těchto dnech u nás
začíná působit terapeut z Indie.

Jste absolventem Vysoké
školy hotelové v Praze, kde
jste při oslavách 15. výročí
školy získal pamětní medaili
za snahu o zvyšování kvality
poskytovaných služeb
v oborech hotelnictví
a gastronomie. Je podle vás

výuka na hotelových školách
a učilištích na úrovni?
Za klíčové považuji, když je škola v úz-
kém kontaktu s praxí, spolupracuje
s odborníky a jejich prostřednictvím
může obohatit výuku o praktické zku-
šenosti a aktuální trendy. Školy, které
to nepochopí, nemohou mít úspěšné
absolventy. Vím a jsem tomu rád, že
právě Vysoká škola hotelová v Praze
propojení s praxí aktivně využívá. U nás
v Resortu Valachy máme dobrou zku-
šenost zejména s nedalekou Slezskou
univerzitou v Opavě, jejíž studenti u nás
absolvují stáže, jsou šikovní a nezřídka
se z nich rekrutují naši noví zaměst-
nanci. Samozřejmě ale vždy nejvíc
záleží na tom, jak moc studenti sami
mají zájem na sobě pracovat, učit se
a vstřebávat zkušenosti.

Ozvláštněním vašich služeb
je pečení frgálů, vlastní
manufaktura a Karlovský
gastrofestival. Jaké máte do
budoucna vize na další
zlepšování služeb a rozvoje
cestovního ruchu na
Vsetínsku, jež pomohou
zvýšit zaměstnanost
a přilákat víc turistů?
Pokud jde o praktické vize, potřebuje-
me do budoucna zvýšit kapacitu uby-

tování. V současné době nejsme
schopní uspokojit poptávku takřka ve
všech ročních obdobích – jak korpo-
rátní, tak firemní klientely. Jednou z cest
je propojení rezervačního systému
s dalšími poskytovateli ubytování ve
Velkých Karlovicích, v současné době
spolupracujeme již se dvěma subjekty.
A pokud jde o nové služby a činnosti,
velký prostor vidíme ve využívání pod-
mínek, které nám sama nabízí Chrá-
něná krajinná oblast Beskydy. Líbí se
nám trend sbližování s přírodou, na
který dnes lidé hodně slyší. Chystáme
například Valašskou školu vaření, ve
které by si naši hosté mohli pod vede-
ním šéfkuchaře sami nasbírat suroviny
v okolní přírodě a pak si z nich připra-
vit různé pokrmy vycházející z tradiční
regionální kuchyně. S tím souvisí i ně-
které další plány, například kurzy
pečení frgálů nebo vlastní produkce
medu a slivovice.

Jak trávíte svůj volný čas,
jakým koníčkům se věnujete?
Většinu času trávím v práci, mezi lidmi,
takže ve volném čase nejraději relaxuji
v klidu domova. Poslední dobou se
také věnuji golfu. Učí mě soustředění,
koncentraci, což velmi potřebuji v prá-
ci. A rád navštěvuji různé gastro akce.
Prostě si rád užívám života. TE
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Co trápí na‰e penziony?
Významnou část členské základny AHR ČR tvoří penziony. Několika provozovatelů a majitelů
jsme se zeptali na dvě věci.

1. CO VÁS „PÁLÍ“ VE VAŠEM PODNIKÁNÍ?
2. V ČEM VÁM MŮŽE AHR ČR POMOCI, CO OD NÍ OČEKÁVÁTE?

Kamil Schaumann, Pension Schaumannův dvůr, Karlovice
1. Věcí co „pálí” provozovatele malých ubytovacích zařízení je nespočet.
Jsou to ale běžné provozní „horké kameny”, se kterými se musí každý
provozovatel vyrovnávat každodenně. Je to jeho samotnou podstatou
i běžnou denní rutinou. I v našem zařízení řešíme jak záležitosti logis-
tické, ekonomické, marketingové, tak i nečekané a nestandardní. Patří
to ke každodenní rutině a je potřeba vše přijímat s profesním umem
i pokorou. Pokud bych měl vybrat jednu z oblastí, která dlouhodobě „pálí”, zacílil bych asi
do oblasti pracovníků, jejich kvality vykonané práce a loajality. Zde vnímám již
dlouhodobě deficit obecného povědomí samotné profese restauratérství a hotelnictví. Na
opravdu náročný a odpovědný obor je často pohlíženo jako „na něco co zvládne každý”, a to
bez hlubšího poznání. Z tohoto vnímání pak vzniká spoustu „nedorozumění” jak v samot-
ných pracovních pozicích, tak z pohledu klientů. U větších hotelů nebo u hotelových
řetězců, vzhledem k jejich propracovanému systému vzdělávání pracovníků, není výše uve-
dený problém až tak markantní. U malých provozovatelů, kteří mají pro oblast vzdělávání
pracovníků menší prostor, považuji kvalitu lidské práce za častý problém. V našem zařízení
se této problematice věnujeme intenzivně, jelikož si plně uvědomujeme, že nejen oborové
znalosti, ale i tzv. měkké dovednosti a úsměv našich recepčních, obsluhujícího personálu,
pokojských nebo i údržbářů, je pro naše klienty důležitý.
2. Od AHR ČR očekáváme to, co je doposud naplňováno. A to profesní sdružování, pomoc
pří zvyšování kvality námi poskytovaných služeb a poskytování různých výhod. Mým osob-
ním přáním pak je, aby nás bylo více. Pak budeme schopni se jednotně dohodnout a lépe se
nám bude dařit zvyšovat kredit našeho úžasného oboru ve veřejném povědomí.

Martina Šrollová, Penzion
Pohoda, Trutnov
1. Nejvíce nás pálí výše DPH, která
je podle mě pro ubytovací zařízení
moc vysoká. Také mi vadí všechny
poplatky organizacím typu OSA,
Intergram a dále poplatky lázeňské
a z ubytovací kapacity, České tele-
vizi a všechny další. Jen doufám,
že poplatky za slunečné dny a zpěv
ptáků v korunách stromů nám
zatím nikdo nenapaří☺.
2. Očekáváme, že se budete prát za
zájmy všech slušných podnikatelů
v našem oboru, dokážete prosadit

takovou legisla-
tivu, která nám
pomůže v pod-
nikání a vyjed-
náte ty nejlepší
možné podmínky
s organizacemi
typu OSA.

Ing. Kateřina
Růčková, Penzion
Staré časy, Velké
Karlovice
1. Pocházím z rodiny,
kde hotelový a restau-
rační život byl a je kaž-
dodenním chlebem. Mrzí mne, že se na náš
cech pohlíží s despektem, a jako na možnost
„rychle si vydělat peníze“. Problémem je
nedostatek kvalitního personálu, přivítala
bych možnost referencí z předchozích za-
městnání a také důslednější kontrolu všech
uchazečů na úřadu práce. Zavedení regis-
tračních pokladen od roku 2016 může být
přínosné jen za předpokladu, že se sníží
sazba DPH. Důležité je, aby zákon byl
schválený včas a všichni podnikatelé se
mohli dopředu připravit na změny.
2. Ráda bych, aby se Zlínský kraj v rámci
krajské sekce rozšířil a spojil své síly. Také
bych navrhovala prosazení povinné a plat-
né certifikace ubytovacích zařízení s oporou
v naší legislativě. Větší propagaci této aso-
ciace s „desaterem“ proč se stát členem,
zaplatit členský příspěvek a podpořit naši
základnu, protože čím více nás bude držet
pospolu,tím lépe nás bude slyšet.

Klára Sochorová, Penzion U Černého kohoutka, Stachy
1. Za 20 let praxe jsem se již naučila pracovat s většinou „klacků pod nohama“
a umím je celkem úspěšně překonat. Dalo by se tedy říci, že není nic, co by mě
nějak výrazně „pálilo“. Většinou marně soupeříme s nerovnými podmínkami
a neukázněností nejen v našem oboru. Věřím však, že se to s příchodem roku 2016
a zavedením evidence tržeb rychle srovná. Dále by se dalo trochu si postěžovat na
některé zdvojené poplatky, a když už tu jsou, tak opětovná ne-kontrola při jejich
vybírání. V propojení s druhou otázkou mě spíše mrzí než „pálí“ nedotahování
projektů a snah, které já sama nemohu ovlivnit, do konce. Ráda bych ale uvedla,
že úsměv na tváři spokojeného hosta všechnu negativitu spolehlivě odstraní a pro
něj stojí za to občasné překážky překonávat.
2. Asociace jede jako velmi dobrý stroj. Slouží mi jako zdroj informací a užitečných
rad. To především. Má sílu, a dokáže ji využít, na to ukázat, že naše podnikání je
poctivá a tvrdá práce. Pokud bych se měla stavět do opozice, mívám občas pocit, že
se pro jedno nestíhá druhé. Trvala bych nad důslednější kontrolou nad již stáva-
jícími projekty. Jsem hlavně praktik, uvedu tedy konkrétní příklad. Portál
CzechAdvisor: každého hosta po jeho odjezdu oslovíme, znovu poděkujeme, že svoji
dovolenou strávil u nás a v mailu také posíláme prosbu o krátké hodnocení našich
služeb s proklikem na CA. Na tyto reference odkazujeme z našich stránek a snažíme
se budoucím hostům ukázat, že je u nás čekají jen příjemné věci☺. Portál fungoval
bezchybně do září 2014. Poté se nové reference přesunuly na 14. stranu (tam je
nikdo hledat nebude) a staré dopředu. Navíc zmizelo slovní
hodnocení hostů a zůstalo tam jen moje poděkování jim, což je
v tuto chvíli komické, legrační a nesmyslné. Není přeci smyslem
něco vybudovat a pak to nechat žít svým vlastním životem.
Každá snaha, má-li být úspěšná, chce péči po celou dobu, to přeci
všichni víme. V závěru bych však vyzdvihla práci vás všech a můj
obdiv k vám za nekončící snahu o naši podporu.
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J
e zvláštní uvědomit si, jak moc
všechna zařízení, která se pů-
vodně zdála být využitelná pou-
ze pro příležitostné hovory,

jsou nyní schopna učinit naše životy
mnohem jednodušší a bezbariérové
(tj. často nám nyní již pomalu připa-
dají nepřirozené kreditní karty, zámky
a klíče, apod. ).

Příslib nových technologií je také
zřejmý v našem oboru, ocitáme se
v odvětví, které slouží pro propojení
našich hostů s novým prostředím. Já,
stejně jako mnozí jiní, kteří pracují na
vývoji technologií pro majitele a pro-
vozovatele hotelu, se těším právě
na užší spojení všech nových tech-
nologií a zvláště těch mobilních
a bezkontaktních.

Nicméně, dovolte mi nejprve velmi
jasně říci, v co nevěřím. V to, že budou-
cí podoba pohostinství je svět kiosků,
anonymních terminálů a androgeních
robotů, kde jediná hřejivá část jejich
bytí je modře svítící obrazovka. Co je
třeba mít na paměti je, že jsme a vždy
budeme odvětví, které se stará o po-

hodlí člověka a tato péče nikdy nemů-
že být nahrazena strojem. Když přijede
host, chce být uvítán, a nejlepší způ-
sob, jak toho dosáhnout není v nedo-
statečně empatické obrazovce, ale
lidské tváři. Technologie by měla být
nástrojem, se kterým můžeme lépe
sledovat, měřit a zvýšit úroveň našich
služeb, ale neměli bychom ji brát jako
prostředek k odstranění osobního přís-
tupu a lidské pohostinosti.

Jak slavní ekonomové Erik Brynjolf-
sson a Andrew McAffee píší ve své
skvělé knize „Race Against the Machi-
ne“, která se zaměřuje na technologic-
ký pokrok a dopady na pracovní trhy
a ekonomiky, měli bychom se naučit
přemýšlet o technologii jako o stálém
asistentovi, který může usnadnit jakou-
koli úlohu. Robot stále nemůže zavést
zavazadla až do vašeho pokoje a nebu-
de následně schopný ukázat vám, jak
využít všechny dostupné služby. Uvítací
obrazovka nenahradí usměvavou recep-
ční, která je ochotná se s vámi bavit
o vašich zájmech a je schopná udělat
něco pro to, aby váš pobyt byl komfortní.

Ale i přes tato fakta si musíme přiznat,
že je mnoho toho, co můžeme udělat
pro naše hotely novými technologiemi
a jak je můžeme využít, zvlášť v „back-
of-house“ službách. Třeba se můžeme
ujistit, že dostupnost našich pokojů se
ukazuje na všech kanálech v reálném
čase za dynamicky se měnící ceny;
hosty můžeme odbavit on-line a oni
mohou zadat své údaje a třeba i číslo
kreditní karty ještě než vkročí do
hotelu. Můžeme tak lépe využít prostor
recepce pro vytvoření příjemné
domácí atmosféry. S mobilními rezer-
vačními systémy můžeme optimalizo-
vat téměř všechno, cenotvorbu
můžeme doplnit o chytrost algoritmů,
které mohou zprocesovat vědomosti
tisíce revenue manažerů (i když ne
vždy jejich intuici) a mnoho dalších
nových funkcí a aplikací pro zlepšení
naší práce a zvýšení výnosnosti našich
podniků. Stejně tak i pro hosty může-
me býti lepšími hostiteli, můžeme jim
nabízet více osobní služby a dopřát
jim lepší péči, díky automatickém
sdílení klíčových informací.

Při pohledu na dnešní svět vidíme, že průběh našeho života, bez ohledu na náš věk, byl
poznamenán neúprosnou vlnou inovace.

Budoucnost hotelnictví...

Jak vyhovût domácím hostÛm?

O
dpovědi přináší výsledky
monitoringu domácího ces-
tovního ruchu, který pro
agenturu CzechTourism

zpracovávala výzkumná agentura
Ipsos. Loňskou letní etapou se tento
pětiletý projekt uzavřel. Krom jiného se
ukázalo, že Češi se méně než dříve za-
jímají o klasické poznávání a častěji
volí relaxační pobyty. Na svých ces-
tách také více utrácejí.

Jaký je tedy typický český turista na-
vštěvující regiony? Podle Michala Stra-
ky z agentury Ipsos jde v prvé řadě
o automobilistu, četnost využití ostat-
ních druhů dopravy postupně klesá.
Podnikatele příliš nepotěší zpráva o tom,
že v místě pobytu tráví tento typický ná-
vštěvník pouze jeden den a že podíl

jednodenních výletů neustále stoupá.
Ve spektru návštěvníků převládají ti,
kteří přijíždějí ve skupinách. „Stále čas-
těji lidé přijíždějí s dětmi předškolního
věku, čemuž by se měla přizpůsobovat
nabídka na trávení volného času,“ uvedl
na tiskové konferenci k výsledkům pro-
jektu Michal Straka, podle kterého je
třeba věnovat pozornost i měnícím se
zvyklostem v práci s informacemi. Stále
důležitějším informačním zdrojem je
internet.

Pokud jde o důvody návštěvy, nejčas-
těji přijíždějí účastníci domácího ces-
tovního ruchu kvůli po-
znávání, zejména pak
v kombinaci s pěší tu-
ristikou. Návštěvníci se
stále více zajímají o na-

vštívený region a jeho obyvatele.
Celých 59 % dotázaných má zájem
poznat tradice a zvyky navštíveného
regionu, včetně regionální gastrono-
mie. Stoupají ale i nároky na relaxaci.
Potěšující je, že domácí návštěvník je
v regionech stále spokojenější a rád
se do nich vrací. Dlouhodobě nej-
spokojenější jsou návštěvníci na jihu
Čech a Moravy, ale v poslední době
také na severu Moravy a ve Slezsku.
V letní i zimní sezoně nejvíce táhnou
Šumava a Krkonoše, Západočeské
lázně a Praha, v létě Češi rádi navště-

vují jižní Moravu a jižní
Čechy. Podrobněji se
s výsledky seznámíte
v lednovém vydání
COT business. TE

XT
:(
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Cílíte na domácí klientelu? Pro většinu zbytečná otázka, že? Víte ale, jaké mají tuzemští hosté
požadavky a jak jim co nejlépe vyjít vstříc?
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J
sem však přesvědčen,
že ti, co říkají pouze to,
co nikoho nevyprovo-
kuje k zamyšlení a niko-

ho se nedotkne, tak podle
mě, mluví vlastně jenom pro-
to, aby se vzduch hýbal. Já
píšu každý měsíc tyto řádky
proto, aby se třeba někdo zamyslel
nad tím, co činí, anebo také ne, a byl
si na tuto otázku schopen odpovědět.
Samozřejmě jsem vypozoroval, že
nejvíc jsou většinou dotčení ti, jichž se
to netýká, ale jsou vztahovační a každé
tvrzení personifikují, protože se v něm
nacházejí. Je to dáno trochu i naší

Chybí nám pozitivní my‰lení
Nemám problém pochopit, že za některé své názory nemusím být zrovna oblíbený, protože již
jedno staré české přísloví praví, že: „pro hubu dostal Kuba na hubu!“

českou náturou, protože jsem
ve svém životě potkal mnoho
osob, které se nikdy nesnaží
zamýšlet se nad tím, jak za-
jistit, aby nějaká myšlenka
mohla být uskutečněna a jak
jí k realizaci pomoci, ale
ihned vám přednesou tisíce

argumentů, proč to nejde. Chybí nám
pozitivní myšlení. Vždyť to vidíme ne-
ustále kolem sebe a nebráníme se všem
těm informacím, jak je vše špatné, jak
jsou všichni zloději, lumpové atd. Nej-
jednodušší je, když budeme tvrdit, že
všechno nestojí za nic. Já však měl
kdysi šéfa, který neuznával argument,

že něco nejde. I já na něj byl často
naštvaný, ale vždy jsem se snažil, místo
toho, abych se urazil, zamyslet se nad
tím, jestli na tom není kousek pravdy.
A pokud se ke mně připojíte a začnete
myslet pozitivně, pak se nebudete
pozastavovat nad mými tvrzeními, ale
budeme společně hledat cesty, jak po-
moci našemu odbornému školství
k takové kvalitě, která by byla srovna-
telná např. s Rakouskem nebo Němec-
kem. Všichni víme, jak na tom jsme,
ale nechceme si připustit, že je to i na-
še chyba, že je to právě tak a ne jinak.
To je můj příspěvek k zamyšlení do
roku 2015. Ať se vám daří!
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Kurzů na zlepšení technik
obsluhy jsme uspořádali již
mnoho. Žádný z nich však nebyl
zaměřen na obsluhu této
kategorie hostů. Inspirovali jsme
se na loňské listopadové
konferenci Přátelská místa –
garance služeb bez bariér...

O
nedostatcích ve znalostech
komunikace s handicapo-
vanými lidmi se hovořilo
právě na výše zmíněné kon-

ferenci v Clarion Congress Hotel Pra-
gue. Je to problém úředníků i lékařů,
stejně jako pracovníků ve službách.
Restaurace a hotely nevýjímaje. Výuce
správné komunikace s handicapova-
nými lidmi a seniory není věnována
vůbec žádná pozornost, a to ani při
výuce na školách všech stupňů, ani
při vzdělávání úředníků.

V této souvislosti promluvil na kon-
ferenci také prezident Asociace hotelů
a restaurací ČR Václav Stárek. Je pře-
svědčen o tom, že proškolení zaměst-
nanců přináší konkurenční výhodu
a profesionální služby.

O tématu, jak obsluhovat hosty s po-
stižením, se příliš nemluví. A přitom se
s nimi potkáváme i v našich hotelech
a restauracích. Zamysleme se však
upřímně nad tím, jestli personál ví, jak
obsluhovat např. slepého hosta nebo
jak pomoci v restauraci hostovi s vozí-
kem. Možná si stačí položit otázku, zda
obsluha přistupuje k těmto hostům bez
rozpaků a se stejnou přirozeností jako
k hostům bez zdravotního postižení.

Jak jsem se již zmínila v úvodu,
nechali jsme se tedy inspirovat
hotelem Clarion Congress Centre
Vysočany, který svůj personál v této
oblasti trénuje již čtvrtým rokem To
samé školení bychom rádi zařadili
jako jednu z novinek v Podnikatelské
akademii. Přestože jsme v současné
době ve fázi příprav, rozhodli jsme se
zde věnovat místo k zamyšlení nad
touto problematikou…

Zamysleme se nad obsluhou hostÛ
s postiÏením
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POZVÁNKA NA VELETRH HOLIDAY WORLD 2015
Dovolujeme si Vás pozvat na 24. ročník Středoevropského veletrhu cestovního ruchu
HOLIDAY WORLD 2015, který se bude tradičně konat na pražském Výstavišti
v Holešovicích současně s gastronomickým veletrhem TOP GASTRO & HOTEL 2015
ve dnech 19. – 22. února 2015. Veletrh patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější a nej-
prestižnější veletržní události cestovního ruchu. Každoročně se stává místem setká-
vání odborníků v oboru, představuje jeho trendy a aktuální přehlídku služeb a nabídek
pro veřejnost. Asociace hotelů a restaurací ČR se prezentuje na veletrhu v rámci nové

moderní expozice CzechTourismu.
Přijďte nás navštívit na stánku č. 230,
Střední hala Průmyslového paláce.
Pro členy AHR ČR jsou k dispozici
v tomto čísle zpravodaje vstupenky
pro účast zdarma. Zároveň je možné
se registrovat a získat vstupenku na:
TOP GASTRO & HOTEL 2015
www.top-gastro.cz/vip
Kód pozvánky: TGH015AHR.
Těšíme se na setkání s Vámi!

STARTUJEME ROADSHOW AHR ČR 2015
V letošním roce Vás opět rádi přivítáme na našich Roadshow AHR ČR v těchto
městech, více o programu naleznete již brzy na našich webových stránkách:
www.ahrcr.cz

České Budějovice 18. 3. 2015
Praha 15. 4. 2015
Ústí nad Labem 20. 5. 2015

Karlovy Vary 24.6. 2015
Hradec Králové 16. 9. 2015
Olomouc 14. 10. 2015

GO&REGION TOUR
2015
Na nedávném veletrhu GO& Region
Tour 2015, který proběhl na
brněnském výstavišti ve dnech
15. -18. ledna 2015 se Asociace
hotelů a restaurací prezentovala
v rámci společné expozice Czech
Tourismu.
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Poptávka po českých pokrmech neustále stoupá. Nejen o tom, jak vypadá ta aktuální,
jsme si povídali s DAVIDEM VESEL¯M, manažerem restaurace.

Vaše restaurace se nachází
v Mariánských Lázních.
Jak dlouho zde působíte?
Restauraci DOMA jsme otevřeli v lednu
2013, nyní to tedy budou dva roky.

Kdy jste se rozhodli, že vaším
hlavním trendem bude česká
kuchyně?
Měli jsme jasno hned od začátku.
Stavěli jsme na surovinách a domácí
přípravě celého menu. Polévky, kned-
líky, omáčky i dezerty. Vše jsme měli
promyšlené, nicméně úspěch kon-
ceptu nás opravdu překvapil, a dodal
odvahu k dalšímu směrování. Myslím,
že uspět se dá, pokud se člověk vě-
nuje tomu, čemu nejlépe rozumí. Také
jsme věděli, že je v Mariánských Láz-
ních po kvalitní české restauraci velká
poptávka. Začali jsme více pracovat
se zajímavými surovinami jako řepa,
kedluben, dýně, nebo kaštan a největ-
ší pozornost jsme věnovali degustač-
nímu menu, na kterém dnes naše
restaurace stojí a hostům nabízí úplně
jiný zážitek.

Jak probíhá příprava menu?
Kolega David Böhm z restaurace Medi-
té říká, že hodně přemýšlíme, což je
pravda. Jsme přemýšlivá restaurace,
porady máme pořád. Často v práci
říkám, že jen prací ještě nikdo nezbo-
hatl a cesta se musí vymyslet. Jiný
kolega zase baví známé tím, jak u nás
vyčítám kuchařům, že vaří, místo toho,

aby četli gastronomické časopisy.
Stále řešíme celkový koncept, prů-
běžně pracujeme s hodnocením
hostů, hodně cestujeme za inspi-
rací. Na konci roku vždy připravím
koncept nového menu, šéfkuchař
a manažerka jej rozpracují do kon-
krétní podoby, kterou si poté odvaříme
a prezentujeme celému týmu. Ná-
sledný výběr surovin a dodavatelů je
zcela v režii šéfkuchaře.

V čem vidíte přínos projektu
Czech Specials, využili byste
například nabídky prezentace
své restaurace na veletrhu?
Záleží na konkrétním projektu. V Čes-
ku si smysl takové prezentace dovedu
představit, česká klientela nás baví
a těší nás její zájem i nárůst. Kvalitní
propagace české kuchyně může pozi-
tivně působit na vnímání českých zá-
kazníků, zvýšit jejich povědomí o naší
kuchyni. To se pak projeví v návštěv-
nosti takové restaurace, ale třeba i ob-
jevováním tradičních receptů a jejich
zkoušení v domácnosti. Pro zahraniční
hosty to může být užitečný průvodce
a pro restaurace inspirace i možnost
se prezentovat mimo svůj dosah.

Jakou jste připravili pro své
hosty „zimní“ nabídku
z Czech Specials?
O vánocích jsme podávali několik te-
matických chodů (kapřík apod.), jako
vsuvku k aktuálnímu menu, a na Nový

rok jsme poprvé servírovali nové de-
gustační menu pro nastávající sezonu.
Přijeďte ochutnat.

Na co by podle Vás měl dbát
každý dobrý restauratér?
Myslím, že dobrý restauratér by se měl
věnovat kuchyni, kterou opravdu zná.
Téma a zaměření restaurace je dnes
velmi důležité. Také postavit tým,
který to bude cítit podobně. Některé
věci, které děláme dnes, mi před
rokem přišly nemožné, zároveň mám
na zdi nápady a výkresy věcí, které
můžeme realizovat za dva-tři roky,
pokud vydržíme.

Co by měl ocenit, případně
neměl odpustit host při
návštěvě a konzumaci?
Restaurace je velmi komplexní služba,
která se skládá z mnoha detailů a ne-
ní snadné, aby vše a pořád bylo tak,
jak má být. Osobně se s hodnocením
snažím neunáhlit a hodnotit celkový
zážitek a dlouhodobější kvalitu, pokud
restauraci navštěvuji pravidelně. Když
se něco nevyvede, je důležitý postoj
podniku k dané situaci. Je-li celkový
dojem špatný, a podnik se k tomu
nepostaví, pak je to v nepořádku,
a negativní recenzi se nelze divit.

Czech Specials v restauraci Doma
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Jak tráví zimní období hoteliéři
ve vinařských oblastech?
Je pravdou, že okolí Mikulova a kraj
Pálavy není zrovna ideálním místem
pro zimní radovánky. Pro nás je to
spíš období, kdy se připravujeme na
hlavní sezonu. Ta je pro nás od jara
do podzimu. Naše restaurace má
svoji velkou bylinkovou zahrádku,
ze které šéfkuchař denně vaří –
samozřejmě více v létě. Teď tam
drží jenom rozmarýn. Přesto i sem
mohou přijet v zimním období hosté
za dobrou českou kuchyní.

Na co se mohou hosté těšit?
Vyrábíme si sami domácí husí

Na každoročním Gourmet Festivalu v Mikulově v létě ocení
mnoho návštěvníků úžasnou nabídku české kuchyně.
Všechny ale uchvátí omamná vůně levandule. V okolí Hotelu
Marcinčák jich kvetlo přes 8 tisíc. S ředitelkou hotelu
HANOU MARCINâÁKOVOU jsme si povídali o tom, jak se
žije hotelu, kde se snoubí jídlo s vínem a levandulí, v zimě…

Zimní sezona v hotelu
Marcinãák

paštiku, husí pečená jatýrka
v sádle, domácí škvarkovou
pomazánku. Svíčková na smetaně
je u nás například podle receptu
mojí maminky. Sami si v kuchyni
připravujeme domácí knedlíky
a teď nově i domácí noky. Domácí
noky s vajíčkem a hlávkový salát
se špekem – to bylo v letním
jídelním lístku, noky s hřibovou
omáčkou jsou teď v zimním menu.
Jídelní lístky jsou sezonní. Snažíme
se vařit domácí kuchyni, recepty,
které už v restauracích málokdy
najdete – jako třeba pajšl, slepici
na paprice, přesňáky s povidly
a mákem.
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Co považujete za největší
úspěch v loňském roce a co
připravujete pro letošní rok?
V loňském roce se nám povedly
nové programy pro naše hosty,
BIO víno roku a naše husy, které
jsou hitem v restauraci. Také levandu-
lové víno je velmi oblíbené. Máme
vlastní slepice – slepičí vývar s noky
a zeleninou, vajíčka jsou domácí
stejně jako husy. Letos máme no-
vinku – hroznový kompot (hrozny
z našich bio-vinic). Také máme nové
programy zaměřené i na děti. Třeba
program „Víkend jógy s dětmi“. Má-
me paní cvičitelku jógy, která si vezme
děti do zahrady na podložky a čte
jim pohádky, u kterých se protahují.
Rodiče si dají vínko na zahrádce
a hodinku mají klid. Nabízíme také
prohlídku naší galerie, protože ke
sklence vína, patří i umění. Něco
dobrého v příjemném prostředí
a všudypřítomná pohoda…to je naše
hlavní nabídka. Už se na to těším.

leden 2014 13
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L
ežák není pro vaření zrovna
vhodnou volbou. Připomeň-
me si pádné argumenty: Pivo
k vaření musí být silné, s ob-

sahem alkoholu kolem 10 %. Mělo by
mít také nižší hořkost, pro kuchyni je
vhodná hodnota IBU kolem 30, raději
však méně, a pivo plzeňského typu
má IBU kolem 43. Jsou však výjimky:
tmavé speciály, které mají 19, 24 stup-
ňů. V kombinaci s masem a do omá-
ček pak můžeme uspět i s těmito těž-
kými ležáky. Jinak bychom se vždy
měli řídit podobným výběrem, jaký se
uplatňuje u vína pro vaření: Má být
opravdu kvalitní a chuťově výrazné!

PIVU VSTUP POVOLEN
Považujeme se sice za pivní velmoc,
ale při vaření s pivem nás spousta
zemí dávno předběhla. Tak například
v belgické kuchyni existuje označení
cuisine ą la bière, které hrdě ohlašuje
směr v gastronomii, kde se bez piva
při přípravě pokrmu prostě neobejde-
te. Ať se ocitnete v kterémkoliv belgic-
kém regionu, všude narazíte na origi-
nální pivní speciality. I v jiných koutech
světa je používání piva při vaření na-
prosto běžné, možná také proto, že
nejsou tak jednostranní, a nemyslí si,
že kromě piva plzeňského typu se o pi-
vu mluvit nedá. Mají pak z čeho vařit!

Pivo jako ingredience je jedna z nej-
lepších věcí, po které můžete v kuchy-
ni sáhnout. Podobně jako víno dokáže
elegantně pojit chutě či zvýraznit ně-
které přísady. Pivo je naopak s pokrmy
v mnohem užším příbuzenském vzta-
hu. Ve velké pivní internetové kuchař-
ce se říká: „Na rozdíl od ostatních ná-
pojů, které do jídel rádi přidáváme,
má pivo s jídlem mnohem více spo-
lečného – obsahuje obilí (ječmen), ze-
leninu (chmel) a vodu. Takové víno,
ačkoliv ho nechci nijak snižovat, na-
proti tomu obsahuje pouze hroznové

Magdalena Dobromila
Rettigová s pivem opravdu
vařila. Nebylo to však
pivo ,,dnešní“, ale tehdy
běžné svrchně kvašené
pšeničné pivo.

víno.“ Trochu demagogické, ale v zá-
sadě pravdivé. Těsto z pšeničné mou-
ky, kypřené pšeničným pivem, je vý-
borné, o tom není sporu.

VYBRAT SI SPRÁVNĚ
Na vhodné zvolení piva pro tu kterou
surovinu, kterou chceme v kuchyni
upravovat, si pohříchu většinou musíte
přijít sami, u pivních receptů najdete
obvykle všeobjímající údaje: pivo světlé
či pivo tmavé. Určité vodítko však exis-
tuje a na štěstí kvetou na našem území
malé pivovárky, které vzaly na milost
různé typy piva. Rozhodně se nic špat-
ného nestane, když při vaření sáhnete
po silném pivu, u kterého obsah alko-
holu dosahuje úrovně srovnatelné s ví-
nem. Takovým pivem můžete podlévat
maso při pečení, dát ho do marinády,
pracovat s ním při přípravě dezertu.
Guiness je vhodný pro dušení vepřové-
ho masa, Jamie Oliver zase například
rád používá při marinování jehněčího
jednoduchou kombinaci tmavého piva,
cibule a černého pepře, pro přípravu
ryb a drůbeže pak doporučuje pivo

pšeničné. Aleš Dočkal nabízí v Pivovar-
ském klubu například zvěřinový guláš
na porteru, vepřové marinuje v silném
černém pivu, lososa jako předkrm
vkládá do aspiku, který je připravený
z piva lambic.

Každé zevšeobecnění kulhá, ale
dá se říci, že pšeničná piva a piva
typu lambic se hodí ke kuřeti a moř-
ským plodům, těžké stout, porter
a Ale se hodí spíše k vepřovému
a hovězímu. Pro přípravu dezertů se
dobře hodí sladká a ovocná piva,
jako například malinový lambic, který
se například i mimo vaření nabízí ke
zmrzlině. Tzv. Imperial Stout obsa-
huje kávové tóny, hodí se proto pro
čokoládové dezerty. Chcete-li kypřit
pivem těsto, pak, jak už jsme se zmí-
nili, nahraďte pekařské droždí svět-
lým pšeničným pivem. Pivní chléb se
celkem běžně peče v Irsku. A ještě
jedna poznámka: Padnete-li na osví-
cené recepty, kde už je určitý typ piva
předepsán, věřte autorovi, že expe-
rimentoval, zvolil nejlepší výsledek,
a ví tudíž, o čem mluví.

VraÏ do toho
dobré pivo!

IRSKÉ HOVùZÍ V PIVU

1000 g hovězího masa, olej, cibule, 3 menší pórky, 2 velké mrkve,
celerová nať, česnek, 310 ml vývaru, 190 ml tmavého piva,
anglická slanina, čerstvé houby, jíška cca 2 a půl lžíce, sůl

Maso nakrájené na tenké plátky orestujeme na pánvi z obou stran dohněda.
Přendáme do hrnce, na pánvi osmažíme zeleninu a česnek, přidáme k masu, přili-
jeme vývar a pivo, osolíme, opepříme a táhneme na malém ohni do měkka. Pak
maso vyjmeme, vývar scedíme, zeleninu odstraníme. Na pánvi osmahneme pokrá-
jenou slaninu a cibuli, přidáme houby a podusíme. Na závěr přidáme k masu,
necháme ještě přejít varem, zahustíme jíškou a podle potřeby dochutíme.
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RUSKO:
DŮSLEDKY
ZÁKAZU IMPORTU
POTRAVIN
Více jak 50 % jídel, které
podává Rosinter, největší
restaurační řetězec v Rusku,
(Il Patio, Planet Sushi, Costa
Coffee, TGI Fridays) je
připravována z dovezených
surovin. Řetězci, který má
350 restaurací po celé zemi,
zákaz veškerých potravin ze
států EU, z USA, Kanady,
Australie a Norska velice zkom-
plikoval situaci. Management
rychle mění jídelní lístky, pře-
počítává kalkulace a hledá
možnost náhrady. Ale vlastní
zdroje to nebudou, Rusko,
které má více než 120 milionů
hektarů úrodné půdy, z nich
využívá pouze necelá 4 %
k pěstování obilovin, 1 % k pěs-
tování zeleniny a 4 % výroby
mléka. Kvalita domácích po-
travin je přitom velmi nízká
a náklady na jejich výrobu
neúměrně vysoké.

ŘÍM: MĚSTSKÁ DAŇ ZA UBYTOVÁNÍ
Řím zvedl městskou daň za ubytování o 50–133 %, dle kategorie hotelu. Důvodem je
absolutně prázdná městská kasa. Jedno – dvouhvězdičkové hotely musí svým hostům
zvýšit cenu ubytování o 3 eura za noc, tříhvězdičkové hotely odvedou 6 eur a pěti-
hvězdičkové hotely musely zvednout daň o 133 % a odvedou 7 eur za noc. I když
město slibuje velké investice do zlepšení infrastruktury, vyvolalo toto zvýšení velký
odpor všech, kteří pracují v cestovním ruchu. Při obdobném kroku na španělských
ostrovech v roce 2007 po protestech hoteliérů dokonce padla celá vláda.

ROYAL CARIBBEAN:
JAMIE UŽ I NA MOŘI
Plavba zcela nové dimenze, tak na-
zývají svůj koncept dvě nové lodě
společnosti Royal Caribbean Inter-
national, která je největším lodním
přepravcem v Evropě a Severní
Americe. Lodě Quantum of thre Seas
a Anthem of the Seas jsou více než
350 metrů dlouhé, 40 metrů široké
a poskytnou místo 4000 pasažérů.
Jedním z lákadel je i to, že zde bude
provozovat své restaurace Jamie

INZERCE

Italian, hvězdný Jamie Oliver.Tento koncept
je nejúspěšnějším ze všech Jamieho restaurací.
V loňském roce měly tyto jeho restaurace
obrat 100 milionů £.
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N
a to, abychom věděli jak
úspěšně oslovovat zákazní-
ky, aby neměli pocit nátlaku,
musíme inovovat a také an-

alyzovat čím dál tím víc informací – ži-
votní styl a zájmy hostů, demografická
a geografická data i finanční možnosti.

Je to výzva – efektivně pracovat
s takovým množstvím a různorodostí
dat a přitom ještě v konkurenčním
prostředí zaujmout. Na druhé straně
lidé tak přicházejí o určitou část svého
soukromí. Při pohledu na nabídku
stylového ubytování ve svém mobilu
při výletě Prahou, si říkám: „Jak to
ksakru věděli?“ Jednoduše řečeno,
produkty a služby by měly odpovídat
skutečným potřebám zákazníka, ne-
jlépe v reálném čase a na místě, na
kterém se zákazník právě nachází.

KDE JSOU ZÁKAZNÍCI?
Lidé dnes komunikují převážně na so-
ciálních sítích nebo přes mobilní zaří-
zení. Na sociálních sítích jsou lidé
z celého světa a organizující se podle
různých zájmů, regionů, profese, víry,
věku, demografických dat nebo spole-
čenského statusu – pro každý segment
trhu nebo zájmu existuje na sociálních
sítích hotový ekosystém. Role, kterou
dnes hrají sociální sítě a mobilní tele-

fony v marketingu a propagaci, je pro-
to čím dál tím větší a důležitější. Tento
trend má navíc takový růstový charak-
ter, že prakticky neexistuje region ani
skupina lidí, kteří by zůstali tímto
fenoménem nepolíbeni.

MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ –
TECHNOLOGIE, NA KTEROU
BYCHOM SE MĚLI ZAMĚŘIT
Mobilní zařízení se stávají dominantním
zařízením na trhu výpočetní techniky.
V roce 2012 bylo na celosvětovém trhu
víc než 1 miliarda aktivních mobilních
zařízení. Toto číslo do konce roku 2014
vzroste na cca 2 miliardy.

Z grafu vyplývající trend je jasný –
schopnost dělat marketing a prodávat
zboží a služby také na mobilních zaří-
zeních je klíčová. Uživatelé na mobilních
zařízeních tráví dost času (obr. č. 1).
A průzkumy ukazují, že u uživatelů ne-
jde jenom o surfování na internetu nebo
o hraní her, ale i o získávání nabídek
o nákupu zboží a služeb (obr. č. 2).

PŘÍKLAD INOVATIVNÍHO
PŘÍSTUPU V MARKETINGU
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
Hotel 1888 v Sydney, známý jako Insta-
gram hotel (pozn. autora – Istagram je
jedna z největších sociálních sítí po-

užívaná na sdílení fotografií), je ukázko-
vým příkladem, jak široce lze využít
sociální sítě a přirozeného chování
zákazníků pro marketing firmy. Hotel
prošel rekonstrukcí, která zachovala
původní prvky interiéru (překlady z eu-
kaliptu, průchozí okna, cihlové zdi)
a doplnila jej o barevný nábytek a mo-
derní umělecké předměty a malby.
Vznikly tak osobité prostory, ve kterých
se hoteloví hosté mohou fotit. Hotel
vystavuje fotografie hostů spolu s poč-
tem sdílení fotografií na Istagram
v lobby na velkých obrazovkách. Těm
hostům, kteří mají víc než 10 000 ná-
sledovníků na Istagramu, poskytuje
hotel ubytování zdarma. Před nahráním
fotografie přes hotelovou wifi, si hosté
mohou prohlédnout fotografie na svých
pokojích – každý je vybaven zařízením,
umožňujícím přenos fotografií na tele-
vizi v pokoji. Při „uploadu“ hosté přiřa-
zují k fotografii značku #1888hotel.
Tím se hotel jednoznačně identifikuje
na sociálních sítích.

Sdílení fotografií hotelu na sociálních
sítích spolu s poskytnutím ubytovaní
zdarma pro tzv. „influencers“ (lidé, kteří
mají na sociálních sítích velký vliv), po-
skytuje hotelu jedinečné obchodní příle-
žitosti. Budování značky hotelu a pově-
domí je v tomto případě téměř zadarmo.

Ale ne všechno, co se týká marketin-
gu na sociálních sítích a v mobilních
zařízeních, je zadarmo a jednoduché.
Dělat inbound marketing vyžaduje zku-
šenosti a spoustu vědomostí, protože
osobní nebo zprostředkované zkuše-
nosti, v dnešním hyper propojeném
světě, mohou také nabourat povědomí
o značce. Návrat k předchozímu stavu
je pak bolestný. Na druhé straně spo-
lečnosti a podnikatelé dnes nemohou
zůstat stát stranou, protože konkurence
nespí, a kdo se chopí nové příležitosti
první, vyhrává.

Obr. č. 1 Obr. č. 2

Bez sociálních sítí
to nejde…
V pokračujícím pronikání technologií
do našeho každodenního života
začíná být pro firmy nevyhnutelné,
umět efektivně oslovovat své zákazníky.
Znejistit je, znechutit nebo odradit je
od toho, aby využili naše služby, je dnes
mnohem jednodušší než v minulosti.

Průměrný čas uživatele na mobilním zařízení Zkušenost s mobilním marketingem
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ZAVEDENÍ SANKCE ZA
PORUŠENÍ POVINNOSTI
MÍT KOPIE DOKLADŮ
NA PRACOVIŠTI
Od 1. 1. 2015 nabývá účinnosti část
první zákona č. 136/2014 Sb., kterou
se mění zákon č. 435/2004 Sb., o za-
městnanosti. Jednou z hlavních změn
je nové znění ustanovení § 136, které
upravuje povinnost mít v místě praco-
viště kopie dokladů prokazujících exis-
tenci pracovněprávního vztahu. Poru-
šení povinnosti mít v místě pracoviště
kopie dokladů prokazujících existenci
pracovněprávního vztahu bude totiž
s účinností od 1. 1. 2015 správním de-
liktem. Pokud zaměstnavatel poruší
stanovenou povinnost, bude mu mož-
né ve správním řízení uložit pokutu až
do výše 500 000 Kč. Zaměstnavatel se
však nově bude moci této povinnosti
zprostit, a to za podmínky, že oznámí
okresní správě sociálního zabezpečení
den nástupu zaměstnance do zaměst-
nání, které mu založilo účast na nemo-
cenském pojištění. V takovém případě
nebude muset mít nadále v místě pra-
coviště kopie pracovních smluv, pří-

Co nám pfiiná‰í leden v právních
pfiedpisech?

padně dohod o pracích ko-
naných mimo pracovní poměr.
Dohoda o provedení práce do
10 000 Kč měsíčně a dohoda
o pracovní činnosti do 2 500 Kč
měsíčně touto novou úpravou
dotčena není a zaměstnavatel
je bude muset pro účely kon-
troly na pracovišti uchovávat nadále.

NOVÉ NEZABAVITELNÉ
ČÁSTKY PŘI EXEKUČNÍCH
SRÁŽKÁCH ZE MZDY
Rovněž od 1. 1. 2015 dochází ke sníže-
ní (základní) nezabavitelné částky, ja-
kož i hranice plně zabavitelného zbytku
čisté mzdy (tzv. výpočtové základny),
uplatňovaných při exekučních srážkách
ze mzdy a obdobných příjmů. To bude
mít ve svém důsledku dopad na zvý-
šení srážek ze mzdy. Plátce mzdy
uplatní nově vypočtené nezabavitelné
částky poprvé za únor 2015. Nezaba-
vitelnou částku na povinného dlužníka
lze vypočítat jako 2/3 součtu částky
životního minima jednotlivce (3 410 Kč)
a částky nákladů na bydlení pro jednu
osobu v nájemním bytě v obci od

50 000 do 99 999 obyvatel
(5 767 Kč), tedy z částky cel-
kem ve výši 9 177 Kč. Nezaba-
vitelná částka na povinného
činí 6 118 Kč. Nezabavitelnou
částku na vyživovanou osobu
stanovíme obdobně, a to jako
1/4 z nezabavitelné částky

na povinného 6 118 Kč, činí tedy
1 529,5 Kč. Nezabavitelnou částku
povinného stanovíme jako součet ne-
zabavitelné částky na povinného
a všech nezabavitelných částek na
vyživované osoby. Srážky se provádějí
z čisté mzdy, která se vypočte tak, že
se od mzdy odečte záloha na daň
z příjmů fyzických osob srážená
z příjmů ze závislé činnosti, pojistné
na sociální zabezpečení, příspěvek na
státní politiku zaměstnanosti a pojistné
na veřejné zdravotní pojištění.

Jedná se o dvě problematiky – Zavedení sankce za porušení povinnosti mít kopie dokladů na
pracovišti a Nové nezabavitelné částky při exekučních srážkách ze mzdy.

Od roku 2015 dochází opět k poměrně významné změně daňové legislativy. O některých dílčích
změnách bylo již pojednáno v jednom z minulých vydání.

DaÀová legislativa pro rok 2015
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Z
měny legislativy byly
provedeny zejména
novelou zákona o dani
z přidané hodnoty

č. 196/2014 Sb. účinnou od
1. 10. 2014 resp. 1. 1 .2015,
která obsahuje např. změny ve
vymezení místa poskytnutí u slu-
žeb (zejména se jedná o elektronicky
poskytované služby osobám nepovin-
ným k dani) a zavádí v rámci EU režim
jednoho správního místa. Další schvá-
lenou změnou v legislativě je novela
zákona o daních z příjmů účinná od
1. 1. 2015, č. 267/2014 Sb., jejíž sou-
částí je např. i změna daňového řádu,
zákona o zřízení jednoho inkasního

místa, zákonů upravujících po-
jistná na veřejnoprávní pojiš-
tění. Součástí této novely není
zrušení superhrubé mzdy či
solidárního zvýšení daně a ná-
vrat k progresivnímu zdanění
fyzických osob – tyto změny
by měly být přijaty až v průbě-

hu roku 2015 s účinností od 1. 1. 2016
(k tomuto datu budou zřejmě zavedeny
i registrační pokladny). Daňový řád po-
dle této novely v § 72 upravuje povin-
nost podávat elektronicky daňová při-
znání, hlášení nebo vyúčtování všem
daňovým subjektům, kteří mají zřízenou
datovou schránku. Jedná se o zobec-
nění pro všechna daňová přiznání

a všechny subjekty (bez ohledu na
obrat či jiné ukazatele). Další změnu
přinesla platná sazbová novela zákona
o dani z přidané hodnoty účinná od
1. 1. 2015, která byla vyhlášena ve
Sbírce zákonů pod č. 262/2014 Sb.
Tato novela zavádí druhou sníženou
sazbu DPH ve výši 10 %, zboží, u které-
ho bude uplatněna 10% sazba, stano-
vuje příloha č. 3a. Další významnou
změnou je tzv. velká novela zákona
o dani z přidané hodnoty účinná od
1. 1. 2015, kterou Senát v době psaní
tohoto příspěvku vrátil s pozměňovací-
mi návrhy Poslanecké sněmovně. No-
vela rozšiřuje použití režimu přenesení
daňové povinnosti (např. na telefony).

leden 2014 17
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18 leden 2014

MUZEUM GASTRONOMIE V ROCE 2015
Muzeum gastronomie Praha, soukromé muzeum, v dubnu roku 2015 dovrší tři roky své existence. Během této doby první muzejní
expozici věnující se danému tématu navštívili desetitisíce domácích i zahraničních návštěvníků. Ti především ocenili, že se muzeum
neomezuje jen na prezentaci sbírek artefaktů tradičním způsobem, ale vytváří prostor, ve kterém poutavou formou představuje
dějiny vztahu člověka k přípravě pokrmů a jejich konzumaci.

Také v roce 2015 pokračuje úspěšná série výstav „Co jedli slavní Pražané“. Během měsíce března bude otevřena expozice, kde
se veřejnost seznámí s jídelníčky různých vrstev společnosti v 15. století, které se lišily nejen množstvím jídla, ale i způsobem úpravy
a obsahem. Hlavní osobou však bude mistr Jan Hus (1370 - 1415), který byl svým přístupem k životu spíše asketa, žil tak, jak kázal.
Jedl střídmě a nepil víno ani pivo. Ve svých kázáních velmi brojil proti přejídání a hlavně opilství, v tom je velmi podobný prezidentu
Masarykovi, který byl hlavní osobou předchozí výstavy.

Velkou ctí pro Muzeum gastronomie je zisk prestižního ocenění „Travellers’Choice Attractions 2014“
(Turistická zajímavost) od mezinárodního cestovatelského portálu TripAdvisor, které dostává méně než
jedno procento světově hodnocených atraktivit. Zároveň se těší ze třetího místa mezi muzei v celé České
republice u stejného hodnotitele. Nadějně se také vyvíjí spolupráce s odbornými hotelovými a gastrono-
mickými školami a učilišti. Kurátoři muzea pro žáky připravují komentované prohlídky šité na míru, kde
se dozví ne jen o historii, ale i současnosti a budoucnosti svých oborů. S velmi dobrým ohlasem se set-
kávají také specializované prohlídky pro studenty cestovního ruchu a výživové specialisty.

Také laičtí návštěvníci a žáci základních a středních škol stále více vyhledávají informace z dějin aristolo-
gie a gastronomie, které poskytuje expozice muzea a speciální komentované prohlídky a workshopy.

ZNAČKA „MĚSTO KULTURY“
DOSTALA PLZEŇ
NA STRÁNKY
PRESTIŽNÍCH MÉDIÍ
O Plzni, která je letos Evropským hlavním městem
kultury, se v posledních týdnech často zmiňují
prestižní média. Redaktoři serveru National Geo-
graphic ji zařadili do desítky míst, která v tomto
období stojí za návštěvu. O městě vysílají a píší
také CNN, BBC, Daily Telegraph či Daily Mail.

„Zapojte se do jednoho z průvodů vedoucích
na náměstí Republiky, kde můžete zhlédnout vy-
stoupení švýcarského provazochodce Davida
Dimitriho a dalších akrobatů a zároveň sledovat
proměnu středověkých budov na plátna zvuku
a barev za pomoci projekcí a špičkových audio-
vizuálních efektů,“ doporučují redaktoři serveru
National Geographic, kteří lákají na velkolepý za-
hajovací ceremoniál roku kultury v Plzni a také
upozorňují na příběh zvonů katedrály svatého
Bartoloměje

Do Plzně zve prostřednictvím svého kreslené-
ho průvodce i zpravodajský server CNN, láká na
pivo a nový cirkus, a britský The Independent zve
na únorový Festival světla.

„Plzeň byla dlouhou dobu ve stínu Prahy, zhruba
devadesát kilometrů odsud vzdálené české met-
ropole,“ píše The Independent a upozorňuje na
to, že Plzeň bude chtít dokázat, že není zajímavá
pouze pivem. A z celoročního programu plného
hudby, divadla a filmu vyzdvihuje právě Festival
světla, který se odehraje v okolí řeky Radbuzy.

Britský The Telegraph doporučuje Plzeň jako
jednu z dvaceti zajímavých destinací letošního
roku. Ve svém článku zmiňuje mimo jiné letní fes-
tival Devět týdnů baroka, upozorňuje také na
Nové divadlo, které bylo jako jediné v Česku
postaveno po pádu komunismu.

„Seznam citací a článků o našem titulu Evrop-
ské hlavní město kultury je skutečně úctyhodný.
Titul je prestižní značkou, která nemá v českém
kontextu obdobu. Město získalo reklamu, kterou
by si jinak nedokázalo zaplatit,“ hodnotí to Martin
Baxa, první náměstek plzeňského primátora.

HORECA PRO 2015 V BRATISLAVĚ
Jedná se o mezinárodní událost pro profesionály z HoReCa seg-
mentu, kteří se věnují prodeji a distribuci vína, piva, destilátů a kávy.
Akce se uskuteční v Bratislavě dne 10. března 2015 v hotelu Dou-
bleTree Hilton.

Cílovými zákazníky akce jsou představitelé hotelů, restaurací,
barů, kaváren, vinoték, e-shopů s vínem, cateringové společnosti
a další. Široká veřejnost nemá na akci přístup a účast profesionálů
z ČR, SK, Polska, Maďarska a Rakouska je možná pouze na zákla-
dě předchozí registrace.

Kombinace kvalitního programu, kvalitnich prezentací a přednášejí-
cích a výstava vybraných produktů je formátem akce, který v našem re-
gionu dlouhodobě chyběl. HORECA PRO je novou platformou, která
umožní setkání profesionálů v prostředí a na úrovni určené přímo jim.

V rámci celodenního programu otevřou renomovaní odborníci
(Master of Wine; vinárny, sommeliéři, sládkové, marketingoví odbor-
níci, atd) ze Slovenska, Česka a okolních zemí prostřednictvím pre-
zentaci a moderování diskusí zajimavá a aktuální témata.

Zóna Novinek je speciální část výstavy věnovaná pouze produk-
tům, které právě přicházejí na náš trh. Podrobné informace i pod-
porující asociace a sdružení, seznam prezentujících a seznam
vystavovatelů můžete najít na webu www.horecapro.sk.
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SAUNA NEMUSÍ BÝT NUDA – PŘESVĚDČTE SE
NA SAUNAFESTU
V půlce února se na Pardubicku uskuteční mezinárodní festival zážitkového saunování
SaunaFest a během tří dnů zde proběhne několik desítek saunových ceremoniálů
v podání saunérů z více než desítky zemí. Zváni jsou všichni, které zajímají nové trendy
ve wellness i ti, kdo si chtějí v zimním období netradičně užít teplo sauny.

SaunaFest se uskuteční 13. – 15. února 2015 a jde již o třetí ročník stále oblíbe-
nější akce mezinárodního významu. Zážitkové saunování, saunové ceremoniály, di-
vadlo, animace, saunová show – to jsou pojmy, které popisují přibližně desetiminutové
představení v sauně, během nějž návštěvníci ucítí vonné esence, horké proudy vzduchu
rozháněného ručníkem, to vše za doprovodu hudby a světelných efektů. A právě
v provedení těchto ceremoniálů proběhnou během SaunaFestu dvě soutěže. Velká
cena ČR v saunových ceremoniálech a také Oficiální mistrovství ČR v saunových cere-
moniálech – kvalifikace na Mistrovství světa. „Zážitkové saunování se jakožto aktuální
trend ve světě wellness objevuje stále častěji v nabídce hotelových a wellness resortů

a proto je akce vhodná
i pro inspiraci hotelo-
vých a wellness mana-
žerů,“ říká saunový mág
Pavel Hofrichter, hlavní
organizátor SaunaFestu
a odborník na zážitkové
saunování. Místem
konání SaunaFestu je
saunové centrum Ce-
drus Spa u Kunětické
hory. Vstupenky a po-
bytové balíčky lze poří-
dit v předprodeji na we-
bu SaunaFest.cz nebo
přímo na místě konání.

O HUSTOPEČSKÝCH
MANDLONÍCH PÍŠÍ
VE ŠPANĚLSKU
Hustopeče-Hustopeče jako cíl
Španělů? Proč ne. Zmínka
o Slavnostech mandloní a vína
se objevila v lednovém čísle ces-
tovatelského časopisu Viajeros,
který vychází v celém Španělsku
v nákladu přesahujícím padesát
tisíc kusů.

Hustopečští o tom informovali
ve webovém zpravodaji. „Zareago-
vali jsme bez váhání na nabídku
agentury CzechTourism Madrid
a bezodkladně jsme poskytli po-
třebné informace. Taková příleži-
tost se neodmítá,“ uvedla Dagmar
Sedláčková z Marketingu a kultury
města Hustopeče.

Zástupci tamní radnice se tak
přesvědčili, že mandloně a slav-
nosti, kterým Španělé říkají Oslavy
mandlovníku, jsou lákadlem nejen
pro lidi z okolí města či republiky,
ale i ze zahraničí. „Pro město jsou
mandloňové sady místem s vel-
kým turistickým potenciálem,“
píše se na webu.
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R
ok 2014 byl pro Nadaci
rokem, kdy jsme se snažili
zapojit více dětí z dětských
domovů do projektu „Start

do života“, vysvětlit těmto dětem, jak je
náš obor zajímavý, rozmanitý, ale také
je seznámit s hotelovým a restaurač-
ním prostředím, dát jim představu
o náročnosti práce s lidmi, co je to tý-
mová práce a jak je v našem oboru
důležitá, neboť spokojený host není
nikdy práce jednotlivce. Musíme si
přiznat, že nám v této oblasti zůstává
mnoho práce na další roky. Na druhé
straně se nám podařilo mnoha dětem
z dětských domovů po celé České re-
publice zpříjemnit, zprofesionalizovat
a zmodernizovat jejich domovy. Vybavit
dětské domovy počítačovou sítí, jed-
né studující slečně zakoupit laptop,
ze kterého měla ohromnou radost.
Vybavit jeden rodinný dům pro děti
z dětského domova v Humpolci, za-
koupit nábytek pro dva byty dvou

dětských skupin dětského domova
v Aši, sportovní vybavení pro děti
v dětském domově Jablonné v Pod-
ještědí a samozřejmě podpořit stu-
dium všech dětí již zapojených do
projektu „Start do života“.

Ale asi nejhezčí a nejintenzivnější
práce a zážitek bylo pro nás uspořádat
14 denní „Summer camp“ pro děti
z dětského domova v Krompachu. Vět-
šina z těchto dětí ještě nikdy nebyla
mimo tento domov a tak letní pobyt
v Praze pro ně byl splněným snem.
Měly nabitý program, kdy jsme se jim
snažili ukázat památky Prahy, paní
doktorka Dolanská jim poskytla profe-
sionálního průvodce Prahou. Doslova
si užívaly každý den pobytu v Praze. Je
určitě na místě touto cestou poděkovat
všem, kdo se na přípravě a pobytu dětí
podíleli, jako vždy ze svého volného
času, ale odměnou nám byly rozesmá-
té nadšené děti, které se překřikovaly
při vyprávění zážitků z každého dne.

Tento rok pro mne zůstane jedním
z nezapomenutelných z několika důvo-
dů, jedním z nich je cena, která mi byla
udělena u příležitosti konání IX. výroční
konference Asociace hotelů a restaura-
cí České republiky, je to cena za práci
pro naši Nadaci a tak je to cena nejen
pro mne, ale cena pro nás všechny,
kteří se snažíme projektem Start do ži-
vota pomoci dětem, které neměly štěs-
tí na rodinné zázemí.

Cenou jsem velmi poctěna, ale ni-
kdy bych ji nezískala, kdyby náš pro-
jekt neměl podporu u Vás hoteliérů,
kteří projekt podporujte tím, že získá-
váte peníze od hotelových hostů a my
tak můžeme plnit i ty nejodvážnější sny
o povolání dětí z dětských domovů.

Přeji vám všem úspěšný rok 2015
jak v osobním tak profesionálním živo-
tě a Vám, kteří myslíte na ostatní na-
příklad tím, že podporujete jakýkoliv
nadační projet, přeji, aby Vaše srdce
zůstala stále tak krásná a otevřená.

Zamy‰lení nad Nadací AHR âR
Rok 2014 je za námi. Je již zvykem ohlédnout se za uplynulým rokem a zhodnotit svou práci,
své činy, ale také své postoje a chování a tak nebudu výjimkou ani já.
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E: info@gastroahotel.cz, janova@gastroahotel.cz, T: +420 776 566 033, 732 607 322

NABÍZÍME NATOČENÍ
propagačních spotů,
reportáží, odborných seriálů,
oblíbených receptů z vaší kuchyně,
rozhovorů, prezentací výrobků a služeb
nebo pozvánek na nejrůznější akce.

100 mil. návštěvníků internetu sledují videa každý den

90 % zákazníků, kteří nakupují produkty nebo služby se rozhodují na základě videa

video udrží návštěvníka na webových stránkách déle, a to cca o 2 minuty

webovou stránku se zajímavým videem si návštěvníci webu 3x více zapamatují

Forbes Insight uvádí, že 59 % lidí se raději dívá na firemní videa, než aby četli text se
stejným obsahem, 65 % z nich po zhlédnutí videa přechází na firemní stránku, 50 % jich
hledá více informací a 45 % zmiňuje, že kontaktovali společnost s cílem uskutečnit nákup.

To vše jen díky videu!

CO NAPOVÍDAJÍ STATISTIKY?

Více na www.gastroahotel.cz

SLEVA PRO ČLENY AHR ČR 20 % NA VÝROBU VIDEA

JEŠTĚ NEMÁTE
NA SVÉM WEBU VLASTNÍ
VIDEOPREZENTACI?
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pořádá 15. ročník

GALADEGUSTACE
KA ISERŠTEJNSKÝ PALÁC 2015
 Tradiční a největší výstava  vín a destilátů z celého světa 

28. – 29. 1. 2015
Malostranské náměstí 37/23, Praha 1
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www.1er.cz

Naším posláním 
je prodat každému zákazníkovi 
namísto lahve zážitek
Premier Wines & Spirits Vám nabízí
•  nejširší a stálý sortiment vín a destilátů na trhu skladem
•  velký výběr investičních vín a nabídku en primeur
•  individuální a osobní přístup a poradenství
•  širokou paletu dárkových balení pro jednotlivce i fi rmy
•  pravidelné degustace a galadegustace 
•  korkovou garanci - výměnu zakoupených vín v případě korkové vady (pachuti)
•  rychlé dodání s možností osobního odběru po celé ČR 

Věříme, že s námi proniknete do světa vína a destilátů a že Vás to bude bavit stejně jako nás.
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