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editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Generální partner AHR AHR ČR je členemExkluzivní partner

trocha optimismu, špetka pesimismu, mnoho otázek, jak bude funkční

celý systém technického zabezpečení. To jsou momentálně pocity těch,

kteří se zapojili do debaty o elektronické evidenci tržeb. Jedná se

o debatu významnou, protože výsledek může zkultivovat prostředí trhu

nebo přinést další provozní problémy. Vše záleží hlavně na dvou

faktorech. Technologickém zajištění a důsledném, spravedlivém přístupu

ze strany správce daně.

Celou dobu voláme po rovných podmínkách podnikání a kritizujeme

situaci, kdy jeden daně odvádí, zatímco druhý ne. Následně konkuruje

cenami, na které ti poctiví nemohou nikdy přistoupit. Tato spirála cenového

podbízení má pak přímý dopad na kvalitu. V tom jsme asi zajedno.

To ovšem neznamená, že bychom neměli být obezřetní. Je třeba bedlivě

sledovat, aby tato myšlenka nebyla pouze populistickým půlkrokem vlády,

který v závěru bude znamenat mnoho výjimek. Technické problémy po

vzoru neslavného registru vozidel a mnoho únikových cest by způsobily,

že v závěru toto opatření postihne opět jen ty poctivé. Již dnes se objevují

snahy zpochybnit, zda by měli tržby evidovat například řemeslníci, lékaři,

právníci apod. Přičemž argumenty jsou poněkud úsměvné. Obezřetnost je

také na místě v případě vlastního zavádění. Systém by neměl být dalším

zdržováním hostinských od jejich práce a navyšováním další administrativní

zátěže. V ideálním stavu by dokonce měl přinést zjednodušení, protože

základní údaje bude mít správce daně k dispozici průběžně a v reálném

čase. Předběžně je odsouhlaseno odstranění diskriminační sazby DPH na

pokrmy, které by měly být převedeny do snížené sazby tak, jak tomu bylo

až do roku 2004. Nejedná se o snížení daně pro restaurace, ale nápravu

nesmyslného opatření, kdy je snížená sazba aplikována na pokrmy

odnášené „přes ulici“ a základní – vyšší sazba – na konzumaci

v restauraci. Také zde je obezřetnost z naší strany na místě.

Pokud máme být mezi prvními, pak musíme trvat na dostatečném

časovém období „hájení.“ Dostatečný čas pro testování může

minimalizovat nepříjemná překvapení při plném provozu.

Bude-li systém zaveden s poctivou snahou zefektivnit

výběr daní a narovnat podmínky podnikání, pak

musíme tuto myšlenku podpořit. Buďme tedy

optimisté. „Trochu optimismu nám poskytují

pesimisté – také jejich předpovědi se nesplňují

vždy,“ řekl esejista Gabriel Laub.

S úctou Váš

Obsah

... první volba pro gastronomii

Exkluzivní partner
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VÝZVA AUTORSKÝM SVAZŮM O ZDRŽENÍ SE
OSLOVOVÁNÍ NAŠICH ČLENŮ
Jako organizace oprávněná hájit zájmy našich členů jsme požádali autorské svazy
OSA a INTERGRAM, aby se zdržely oslovování našich členů a nevyzývaly vás k uza-
vření licenčních smluv individuálně. Vzhledem k tomu, že ze strany členů AHR ČR
byl v minulých letech výrazný zájem o účastnění se smlouvy, vyjádřili jsme předpok-
lad, že tomu bude tak i letos.
Někteří naši členové AHR ČR jsou ze strany kolektivních správců oslovováni
s nabídkou uzavření individuální licenční smlouvy i přesto, že mají zájem, ať opě-
tovně nebo nově, účastnit se hromadné kolektivní licenční smlouvy, kterou je ko-
lektivní správce povinen uzavřít s osobou oprávněnou hájit zájmy sdružených
uživatelů.
V zájmu korektního jednání i předcházení nedorozumění, je žádoucí, aby pověření
zástupci OSA či INTERGRAM neobesílali členskou základnu AHR ČR s výzvami
k uhrazení a sjednávání individuálních smluv. Pokud by vás zástupci autorských
svazů oslovili, poslali jsme vám vzorový dopis, jímž můžete reagovat. Případně je
uložen v zaheslované části webu AHR ČR. V případě, že se nechcete připojit k hro-
madné kolektivní smlouvě, pak je nezbytné uhradit své závazky vůči autorským
svazům individuálně.
Autorské svazy jsou dle zákona povinné s naší organizací sdružující uživatele hro-
madnou smlouvu uzavřít. Náležitosti a podmínky smlouvy budeme řešit s tím svazem,
který bude ostatními autorskými správci pověřen k jejich zastupování. Prozatím
nemáme z jejich strany žádné informace, který z těchto svazů to bude. Ministerstvo
kultury je obeznámeno s naším postupem a požadavky.
O dalším vývoji vás budeme informovat.

ze sekretariátu

Stalo se
16. února – zasedala správní
rada Nadace AHR ČR, která schválila
Výroční zprávu Nadace

17. února – jednání
K. Zachariášové se zástupci Mladé
fronty ve věci mediální spolupráce

18. února – jednání olomoucké
krajské sekce, na které byl zvolen
nový předseda Robin Hanák, ředitel
hotelu Clarion Congress Ostrava

19. února – zasedání Rady
AHR ČR, zápis k dispozici v členské
části webu

2. března – jednání s ředitelkou
odboru cestovního ruchu MMR
M. Pavláskovou ve věci podpory
aktivit AHR ČR

3. března – vystoupení
V. Stárka na konferenci Hospodářské
komory na téma elektronická
evidence tržeb. Konference se
účastnil také ministr financí Andrej
Babiš a prezident HK Vladimír Dlouhý

5. března – účast V.Stárka na
panelové diskusi s novináři pořádané
Mladou frontou, téma elektronická
evidence tržeb

5. března – jednání zlínské
krajské sekce, na které byl zvolen
nový předseda Miroslav Procházka

12. března – setkání
s ředitelkou agentury CzechTourism
M. Palatkovou ve věci projednání
návrhu spolupráce s AHR ČR
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ČESKÉ HOTELOVÉ LEGENDY V SALABCE
Již potřetí pozvala AHR ČR k neformálnímu setkání Legendy českého hotelnictví.
Letošní se uskutečnilo 17. 3. v Restaurantu a Vinařství SALABKA v pražské Troji.
Více informací přineseme v příštím čísle.

DĚKUJEME DALŠÍM
DÁRCŮM
Velmi nás těší, že se k ostatním dárcům
věcných darů pro akce, kterých se
AHR ČR účastní, či slouží jako nefinan-
ční odměna externím spolupracovníkům,
kteří nám pomáhají bez nároku na ho-
norář, přidávají další. Tentokrát jimi jsou:
Areál Green Valley Chotýšany,
Penzion UKO v Bedřichově v Jizer-
ských horách a Hotel Filipinum
v Jablonném nad Orlicí. Vaší vstříc-
nosti a ochoty pomoci si vážíme.

VÝKONY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ – LEDEN 2015
Current Month – January 2015 vs January 2014

Occ % ADR RevPAR

2015 2014 2015 2014 2015 2014 Occ ADR RevPAR

Prague 43,6 45,2 68,27 65,04 29,76 29,39 -3,5 5,0 1,3

Vienna 47,9 50,2 91,73 89,92 43,95 45,17 -4,6 2,0 -2,7

Budapest 47,8 41,5 65,66 57,72 31,40 23,97 15,1 13,8 31,0

Barcelona 50,5 46,7 93,79 92,06 47,34 42,99 8,1 1,9 10,1

Berlin 56,6 54,5 82,83 84,54 46,89 46,06 3,9 -2,0 1,8

Paris 65,6 70,4 229,75 219,51 150,60 154,48 -6,9 4,7 -2,5

London 69,8 68,4 163,96 145,21 114,40 99,32 2,0 12,9 15,2

Warsaw 55,0 54,9 59,19 61,52 32,53 33,78 0,1 -3,8 -3,7

Percent Change
from January 2014

VÍTÁME NOVÉ ČLENY
Amenity Resort Lipno, Lipno nad Vltavou; Curry House, Praha 8 – Libeň;
Excelsior Pub, Praha 2; King Solomon Restaurant, Praha 1; Lagarto Café OC
Central Most; Lagarto Café OC Chomutovka, Chomutov; Lagarto Royale Galerie
Teplice; MLÝNSKÝ DOMOV Stylová restaurace, pizza a pension, Jinočany;
Miura Hotel, Čeladná; Hotel ATOM, Třebíč; Hotel Freud, Ostravice; Hotel
Helios, Lipová lázně; Hotel Panorama, Plzeň; Hotel Praha, Potštejn; Hotel U tří
pštrosů, Praha 1; Konference Park Hotel, Hradec Králové; Liščí mlýn, Frenštát
pod Radhoštěm; Penzion Podhorní mlýn, Kostelec nad Orlicí; Penzion a restau-
race U Matesa, Český Krumlov; Penzion Šanov, Šanov; Penzion U Zejdů,
Hostim; Restaurace Koruna, Opava; School restaurant & lounge, Praha 1;
Továrna na iluze s.r.o., Praha 1
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Vážení,
obracíme se na Vás jakožto profesní organizace sdružující majitele a provozovatele ubytovacích
zařízení, restaurací a škol na území České republiky. Asociace hotelů a restaurací České republiky, o.s.
má v souladu se svými stanovami zejména:

zastupovat, prosazovat, obhajovat a ochraňovat na národní i mezinárodní úrovni zájmy členů AHR
ČR, to vše ve styku a v jednání s vládními, nevládními a jinými organizacemi a ve vazbě na tvorbu
zákonných norem a standardů;

usilovat o vytváření vhodných vnějších ekonomických podmínek pro rozvoj konkurenceschopnosti oboru;
shromažďovat, analyzovat, zpracovávat a zpřístupňovat svým členům informace, doporučení, důležité

poznatky a zkušenosti z oboru pohostinství a domácího i mezinárodního cestovního ruchu a popularizovat
a rozšiřovat je tak, aby mohly být účelně využívány v praxi;

poskytovat informační, analytické, konzultační, právní, poradenské a další služby v rámci možností
AHR ČR a stanoveného rozsahu;

zajišťování informačního servisu a hájení práv našich členů. Z výše uvedených důvodů se na vás
obracíme s žádostí o spolupráci a poskytnutí níže specifikovaných informací, atd.

S ohledem na uvedené vymezení naší činnosti jsme od některých našich členů obdrželi informace o tom, že
podle jejich názoru může docházet k souběhu podnikatelské činnosti, zejména k provozování hostinské činnosti
a ubytovacích služeb jakožto tzv. doplňkové činnosti se samotným hlavním účelem příspěvkové organizace tak,
jak je definován zřizovací listinou zřizovatele, tj. kraje. Jsme si vědomi toho, že doplňková činnost a její
provozování je zcela v pořádku, zejména za plnění všech podmínek stanovených zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Výhradně za účelem zmapování
a vyhodnocení obdobných situací si vás tímto dovolujeme ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů požádat o některé níže uvedené informace.

V této souvislosti vás především žádáme o
zaslání seznamu školských a obdobných zařízení na území vašeho kraje, která byla zřízena krajem

nebo jednotlivými obcemi na území kraje a která mají ubytovací či stravovací kapacitu;
informaci o tom, která z těchto zařízení mají ve své zřizovací listině povolenu doplňkovou činnost

odpovídající hostinské činnosti a/nebo ubytovacím službám a která z těchto zařízení takovou činnost skutečně
provozují a poskytují ubytovací či pohostinské služby široké veřejnosti včetně kapacity lůžek a míst;

sdělení výsledků hospodaření těchto zařízení, jejichž kontrolu kraj ve smyslu us. § 15 odst. 2 zák. č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění provádí. V této souvislosti žádáme především o informace týkající
se použití event. zisků školských zařízení získaných z doplňkových činností povolených ve zřizovacích listinách;

o tom, zda-li byla vůči některým ze zařízení provedena kontrola z hlediska souladu s právními předpisy,
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při nakládání s veřejnoprávními prostředky, ať už byly organizaci
poskytnuty z jeho rozpočtu či jiných veřejných zdrojů a případně shledány porušení zákona o rozpočtových
pravidlech nebo zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nebo zřizovací listiny s ohledem na
nedostatky ve vedení odděleného účetnictví, v nakládání s finančními prostředky zřizovatele apod.

Výše uvedené informace budou využity výlučně za účelem zmapování možné konkurence na trhu hostinských
a ubytovacích služeb a analýzy stavu ubytovacích zařízení ve vašem kraji. Pokud shledáte vhodným celou záležitost
resp. tuto naši žádost blíže prodiskutovat, nebráníme se samozřejmě jakékoliv komunikaci či osobnímu setkání.
Předem děkuji za spolupráci. S pozdravem

Ing. Václav Stárek
prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s.
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AHR ČR VYZVALA KRAJE O VYHODNOCENÍ
PODNIKÁNÍ DOTOVANÝCH ZAŘÍZENÍ
Z DŮVODU MOŽNÉHO CENOVÉHO DUMPINGU

KRÁTCE
Sekretariát navrhl dva dubno-
vé termíny, ve kterých se bude ko-
nat školení kontrolorů Hotelstars.
Školení bude o to důležitější, že
budou představena aktualizova-
ná evropská kritéria.

V březnu jsme podepsali smlouvu s agenturou
CzechTourism na vzdělávací projekt, v rámci kte-
rého máme možnost vyškolit dalších 4 000 lidí.
Pro zajištění některých modulů jsme podepsali
smlouvu o subdodávce se společností Prague
Inspiration a s Asociací wellness.

11. března proběhlo setkání gastrono-
mické sekce. Na programu byly poplatky
z platebních karet, elektronická evidence
tržeb, odvody za zaměstnance či prob-
lematika stravenkových systémů.
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aktuálně

S
polu s návrhem zákona by
měla být vydána prováděcí
vyhláška, kterou vnímáme
jako velmi důležitý doku-

ment, jenž měl být předkládán
současně, neboť bude specifikovat
jednotlivá obecná ustanovení zá-
kona. AHR ČR od počátku diskuse
jedná zároveň s Ministerstvem fi-
nancí o odstranění diskriminační
sazby DPH u pokrmů v restauracích,
kdy by měly být pokrmy, stejně jako
tomu bylo do roku 2004, opět pře-
vedeny do snížené sazby, ve které
jsou v současné době potraviny jako
základní vstup pro přípravu pokrmů.
Tento požadavek si vzalo MF za svůj
a ministr financí Andrej Babiš opako-
vaně veřejně přislíbil, že se pokusí
návrh prosadit v koalici. V součas-
né době je tento krok diskutován
v rámci koalice, ale zatím se proti
němu staví ČSSD vyjádřením svého
předsedy Bohuslava Sobotky.
Pro samotné zavedení EET je dle na-
šeho názoru nezbytné, aby byla tato
povinnost aplikována na všechny sub-
jekty přijímající hotovostní platby, plat-
by stravenkami a kreditními kartami.
Právní norma by neměla zvýhodňovat
či znevýhodňovat žádného ze svých
adresátů. Přechodný režim navržené-
ho zákona o elektronické evidenci
tržeb však nastavuje pravidla odlišná.
Zejména má být systém aplikován
v několika fázích na různé segmenty
trhu a na základě analýzy má dojít
k rozhodnutí o dalším postupu. Podle
našeho názoru by měl být zákon účin-
ný pro všechny dotčené subjekty ve
stejný okamžik. Pro případný zkušební
provoz by měla sloužit legisvakanční
lhůta, která může být přiměřeně dlou-
há a během níž může na vzorku sub-
jektů být zákon uváděn do praxe. Sa-
motná vyhláška Ministerstva financí ČR
pak jako podzákonný předpis není do-
statečně rigidním nástrojem sloužícím
k legitimnímu očekávání podnikatelů.
Dále je klíčové technické zajištění, kte-
ré momentálně diskutuje skupina tech-
nických odborníků SOCR a AHR ČR
s ministerstvem. Dle dostupných infor-

mací by systém měl být založen na
online aplikaci, která bude generovat
specifický kód zařízení, jenž bude za-
znamenán také na účtence hosta,
v případě, že zařízení nedostane onli-
ne reakci do 2 sekund, bude vydána
účtenka automaticky v režimu off-line
a následně dojde ke kumulovanému
přenosu dat v okamžiku, kdy bude
spojení funkční. Všichni naši členové
obdrželi návrh zákona a měli možnost
se k dokumentům vyjádřit před ukon-
čením připomínkového řízení. Připo-
mínky byly zapracovány do materiálu,
který jsme předali Ministerstvu financí,
SOCR ČR a HK ČR. Jednou z připomí-
nek je také nutnost zajistit možnost
ochrany podnikatelů před nepoctivými
zaměstnanci. Domníváme se, že tuto
oblast současný Zákoník práce dosta-
tečně neřeší a bude nutné se na prob-
lematiku ještě zaměřit. Tato oblast ale
není součástí navrhovaného zákona.

Připomínky zpracované ve
spolupráci s advokátní kanceláří
Šafra & partneři:

A: SHRNUTÍ HLAVNÍCH DOPADŮ
PŘEDLOŽENÉHO MATERIÁLU
Návrh dle Asociace hotelů a restaurací
České republiky, o.s. (dále jen
„AHR ČR“) je vnímán pozitivně a jeho
zavedení do právního řádu České re-
publiky AHR ČR považuje za vhodný
a silný nástroj pro narovnání podmínek
v podnikání. AHR ČR má za to, že pod-
nikatelské prostředí se po počátečních
potížích, které očekává, s novou právní
úpravou vyrovná a bude ji bez problé-
mu akceptovat, tento cíl a jeho dosa-
žení v čase a kvalitě bude záviset na
spolupráci příslušných orgánů státní
správy s profesními organizacemi, kte-
ré působí v jednotlivých segmentech
hospodářství. Je nutné, aby systém byl
dostatečně technicky propracován, aby
nestěžoval administrativní a časovou
zátěž související s evidencí služeb a pří-
padnými kontrolami ze strany dozoro-
vých orgánů.
B: OBECNÁ PŘIPOMÍNKA
AHR ČR se domnívá, že předkladatel
dostatečně nevyjasnil způsob, jakým

4 březen 2015

bude aplikovat v zákoně uvedené po-
vinnosti na provozovny (mobilní provo-
zovny), které nemají trvalé připojení
k internetu, nebo takové připojení mají
avšak je nestálé, například vlakové vo-
zy, autobusy a obecně doprava, nebo
horské provozovny, ubytování v lokali-
tách s horším pokrytím signálu. Nutná
kombinace off-line a on-line režimu ne-
ní podle názoru AHR ČR dostatečně
specifikována.
Pokud jde o dobu do nabytí účinnosti
zákona (1. 11. 2015, respektive 1. ledna
2016), AHR ČR ji vnímá jako poměrně
krátkou, zejména s ohledem na to, že
zákon nebyl zveřejněn ve Sbírce záko-
na ČR a není tak adresátům právní
normy známo její závazné znění, oso-
by dotčené povinností evidovat tržby
nemají a nebudou mít dostatečný pros-
tor pro seznámení se s novou právní
úpravou a její praktickou aplikací. Za
krátké se považuje i období od 1. listo-
padu 2015 do 1. ledna 2016, po kterou
by měly probíhat činnosti souvisejících
s přidělováním autentizačních údajů.
Toto období by mělo trvat alespoň
6 měsíců. Není rovněž zřejmé proč
ustanovení paragrafu 27 až 39, s výjim-
kou úpravy zacházení s autentizačními
údaji a s tím související sankce, mají
nabývat účinnosti již 1. listopadu 2015.

Elektronická evidence trÏeb
Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení návrh zákona na
zavedení elektronické evidence tržeb (EET). Tomuto kroku předcházely
diskuse od léta loňského roku, do kterých se naše asociace aktivně zapojila.
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Asociace hotelů a restaurací České republiky již několik let prosazuje převedení pokrmů restaurací
do snížené sazby DPH. 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 %).

DPH pro restaurace

C: ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ
PŘIPOMÍNKY
§ 5 Výjimky z evidování tržeb
(3) Z evidování tržeb jsou vyloučené
tržby uskutečněné
b) během jednoho měsíce 10 dní ná-
sledujícího následujících po přidělení
daňového identifikačního čísla.
Odůvodnění: Lhůta stanovená v §5
odstavec 3 písmeno b) v délce trvání
deset dní je příliš krátká neboť ne-
zohledňuje dny právního klidu a ne-
zohledňuje situaci začínajících podni-
katelů, kteří s největší pravděpodob-
ností nebudou schopni v tak krátké
lhůtě a v situaci, kdy budou muset za-
hajovat samotné podnikání, požádat
o autorizační údaje, pořídit hardware
a software pro evidenci tržeb a zahájit
jejich evidenci. Je navrhováno prodlou-
žení této lhůty minimálně na jeden
měsíc.
§ 19 Kontrolní nákup
(2) Neodporuje-li to povaze předmětu
kontrolního nákupu, může orgán přís-
lušný k prověřování plnění povinností
při evidenci tržeb od smlouvy, která by-
la založena úkony kontrolního nákupu,
odstoupit.
(3) Nevydá-li poplatník na základě od-
stoupení od smlouvy bezdůvodné obo-
hacení do 5 dnů, stává se pohledávka
z bezdůvodného obohacení nedoplat-
kem na příslušenství daně.
Odůvodnění: Samotné provedení kon-
trolního nákupu nemá způsobit poplat-
níkovi škodu respektive narušit jeho
legitimní očekávání spojené s realizací
tržby a potažmo zisku. AHR ČR nespat-
řuje důvod, pro který by mělo dojít k u-
možnění k odstoupení, zvláště za pod-

mínek, které nejsou v zákoně blíže
specifikovány, u nichž není zřejmé, zda
na ně lze aplikovat občanský zákoník.
Za problematické se považuje i řešení
uvedené v odstavci 3 uvedeného pa-
ragrafu, které znemožňuje jakoukoli
obranu poplatníka, proti odstoupení
ze strany příslušného orgánu mimo da-
ňový řád.
K § 27 Přestupky
AHR ČR považuje sankci uvedenou
v odstavci (5) písmeno a) za nedosta-
tečně definovanou z hlediska pojmu
provozovna a z části se vymykající do-
savadním legislativním zvyklostem při
zpracování návrhu právních předpisů,
neboť zejména není zřejmé jaký je účel
uzavření provozovny na dva a více pra-
covních dnů a není vysvětleno, kdy má
dojít k aplikaci této sankce a kdy na-
opak má dojít k aplikaci sankce uvede-
né pod písmenem b), která umožnuje
uložit zákaz činnosti. Pokud totiž půjde
o poplatníka s jedinou provozovnou,
bude uložení sankce uvedené pod pís-
menem a) naplňovat sankce uložené
pod písmenem b), který upravuje zá-
kaz činnosti. Obdobné ustanovení pla-
tí u ust. §28 odst. 5.
K § 29 Zákaz činnosti u správních
deliktů
Je opakovaně uvedena nejdelší doba,
na kterou lze zákaz činnosti uložit, což
se jeví jako nadbytečné.
§ 32 Výše pokuty
Při určení výměru pokuty právnické oso-
bě a podnikající fyzické osobě se při-
hlédne k poměrům pachatele, včetně
jeho dosavadních činností a jeho ma-
jetkových poměrů, stejně jako k závaž-
nosti správního deliktu, zejména ke způ-

sobu jeho spáchání a jeho následkům
a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
Odůvodnění: Přihlížení k majetkovým
poměrům by založilo nerovnost mezi
sankcionovanými poplatníky a vedlo
k trestání poplatníků za jejich majetko-
vé poměry, třeba nesouvisející s pod-
nikáním, což je nepřípustné.
§ 38 Námitky
Nesouhlasí-li ten, jehož povinnosti jsou
prověřovány s rozhodnutím o předběž-
ném opatření, může proti němu podat
námitky nejdříve do 3 15 pracovních
dnů ode dne seznámení se s uložením
opatřením. Podané námitky nemají od-
kladný účinek
Odůvodnění: Lhůta tří dnů se jeví jako
krátká a neumožňuje reagovat postiže-
nému poplatníkovi následně, např. po
ukončení účinnosti předběžného opat-
ření. Navrhuje se prodloužení této lhůty.
K § 43 PŘECHODNÝ REŽIM
Toto ustanovení a na něj navazující
a ustanovení dokumentu Teze návrhu
vyhlášky č. …/2015 Sb., kterou se pro-
vádí zákon č. …/2015 Sb., o evidenci
tržeb upravuje dočasné vynětí vybra-
ných tržeb nebo poplatníků ode dne na-
bytí účinnosti zákona o evidenci tržeb
po stanovenou dobu z režimu eviden-
ce tržeb. Tato úprava je pro AHR ČR
nepřípustná neboť má za to, že opatře-
ní předpokládaná uvedeným zákonem
mají být účinná pro všechny oblasti
podnikání tj. pro všechny poplatníky,
na které se zákon může vztahovat.
AHR ČR má za to, že zákon by neměl
zvýhodňovat nebo znevýhodňovat jed-
notlivé poplatníky jen proto, že podnikají
v určitém segmentu a navrhuje, aby žád-
ný přechodný režim nebyl povolen.

P
rovozovatelé restaurací jsou
tedy penalizováni za posky-
tování pracovních příležitostí
svým zaměstnancům, kteří

přidáním lidské práce vytvářejí pokrmy.
Nejedná se přitom o žádnou novinku,
neboť až do roku 2004 byla sazba DPH
pro pokrmy v restauracích v České
republice ve snížené sazbě (5 %).
V současné době jsou přitom po-

krmy v režimu take-away (jídlo s se-
bou) ve snížené sazbě, zatímco konzu-
mací v restauraci je zákazník zatížen
sazbou základní. 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
sazby pro pokrmy v zařízeních veřej-
ného stravování všeobecně. Snížená

sazba DPH pro pokrmy v pohostin-
ství není v Evropské unii ojedinělým
jevem. Celkem ve 14 z 27 zemí EU
je pohostinství zdaněno sníženou
sazbou. Naproti tomu v České repub-
lice jsou pokrmy v zařízeních veřej-
ného stravování již od vstupu do
Evropské unie v roce 2004 daněny
základní sazbou, která se navíc již
několikrát zvyšovala.
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Jak byste charakterizovala
osobnost českého hotelnictví
na počátku 21. století?
Současná doba je hodně dynamická.
Spousta změna a nových trendů, které
přicházejí rychle po sobě. Dnešní ho-
teliéři musejí být více flexibilní a otevře-
ní k těmto změnám. Je kladen čím dál
tím větší důraz na odborné a technic-
ké znalosti – Revenue Management,
Yield Management, dobrá znalost
a schopnost analýzy trhu. Spousta
současných debat se týká distribuce
přes internet a prezence na sociálních
sítích. A v té vší změti technologií,
aplikací a procesů nesmíme v žádném
případě zapomínat na lidi – na naše
hosty a naše zaměstnance.

Kdo byl nebo je pro vás
vzorem ve vaší profesi?
Nechci mluvit vyloženě o vzorech, ale
spíš o lidech, díky nimž jsem tam, kde
jsem. Ať už mi dali šanci ukázat, co
umím nebo mě naučili, co mám znát
anebo ovlivnili můj způsob myšlení.
Seznam by byl dlouhý, proto ho tu ne-
budu vypisovat. Ale tímto bych jim
všem ráda poděkovala

Je něco, co nabízíte nad
rámec běžných služeb ve
srovnání s konkurencí?
Čím se odlišujete a co je
pro vaše klienty zajímavé?
Naše společnost je mezinárodní řetě-
zec. Z tohoto důvodu vzhled hotelu,

Ing. Eva Pa‰ková
Vystudovala Hotelovou školu v Mariánských Lázních.

V devatenácti letech odešla do Prahy studovat dva roky ITM (International
Institute of Tourism and Management), provozovaný pod záštitou Hotelové
federace, studium bylo v angličtině.

Během zaměstnání dokončila bakalářské studium na VŠCRHL (Vysoká
škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství) a inženýrské studium na VŠFS
(Vysoká škola finanční a správní).

Po škole začala pracovat jako F&B asistent v hotelu Holiday Inn, následoval
rok v Grand hotelu Bohemia jako F&B manager a v roce 2001 prošla
výběrovým řízením na stejnou pozici v mezinárodním hotelovém řetězci Accor
v hotelu Novotel.

Postupovala na pozice Operations Manager a následně General Manager
a prošla několika pražskými hotely.

Nyní přišla další změna – stala se Area Managerem pro Českou republiku.
Od února 2015 má na starosti 7 hotelů: kromě těch pražských také hotely
v Ostravě, Olomouci a v Plzni.

Mezi vyznamenanými na 9. výroční
konferenci AHR ČR byla také
Ing. EVA PA·KOVÁ, Area Manager ČR
a generální ředitelka Ibis – Novotelu
Praha Wenceslas Square, která převzala
cenu Hoteliér roku v kategorii hotelové
řetězce za podporu kvality českého
hotelnictví, podporu vzdělávání
a dlouhodobé úsilí o rozvoj oboru.

rozsah a typ služeb je více méně daný.
Soustředíme se tedy na lidi – úsměv,
ochotu, atmosféru a pohodu. A vede-
me naše zaměstnance k tomu, aby se
hezky o naše hosty starali.

Často se mluví o inovaci
a kvalitě služeb. Jakou
inovační strategii jste si
připravili ve vašem hotelu?
Velké inovační „strategie“ za nás vy-
mýšlí chain. Accor investuje hodně do
vývoje technologií a produktu. Jednot-
livé hotely pak inovace přebírají. My
tady v Praze inovujeme školení pro
zaměstnance. Náš bývalý Country Ma-
nager vymyslel školení, které nazval
Actor on Stage. Měli jsme vyučující
z DAMU, a stejně jako herci jsme se
učili, jak se vnitřně uvolnit a díky tomu
se chovat přirozeně a usmívat se na
hosty ne proto, že musíme, ale chce-
me. Nově pro kolegy chystám seminář
inspirovaný Čtyřmi dohodami, do kte-
rého si i promítneme části představení
s Jaroslavem Duškem. Myslím, že tam
je plno dobrých rad jak pro pracovní
tak i osobní život.

Má současná politická
situace ve světě vliv na oblast
hotelnictví a turismu?
Politická a ekonomická situace má
vždy okamžitý a přímý dopad na ces-
tovní ruch. Záleží na geografické polo-
ze a tom, který trh ovlivňuje skladbu
hostů v konkrétním hotelu nebo místě.
O situaci v Rusku a o tom, jaký to má
dopad na incoming v Praze a v České

Podniková kultura hotelÛ Accor:
diversita, sociální odpovûdnost
a udrÏitelnost zdrojÛ
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republice obecně, je asi zbytečné
znovu psát….

Jak byste charakterizovala
podnikovou kulturu hotelů
společnosti Accor v českých
zemích?
Accor je rozhodně společnost, kde
skutečně funguje firemní kultura tak,
jak je proklamovaná. Témata jako
je diversita, sociální odpovědnost,
udržitelnost zdrojů jsou opravdovou
součástí našeho každodenního
pracovního života a procesů. Napří-
klad v loňském roce jsme pro naše
značky Ibis a Novotel v ČR získali
certifikaci ISO 9001 a 14001. Účast-
níme se charitativních projektů ve
spolupráci s nadací Totem, sázíme
v lese stromy apod. Letos plánujeme
ještě větší účast a spolupráci s dal-
šími nadacemi a organizacemi.

Jak probíhá komunikace
mezi vedením
a zaměstnanci hotelu?
Je intenzivní a osobní. Mám velkou
radost z toho, že jsme dobrý tým
a baví nás spolu pracovat. TE
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Potkáváme se v hotelu, ale i mimo něj
– výlety na kolech, koncerty…

Kterou ze svých
manažerských dovedností
považujete za nejdůležitější?
Spíš bych položila otázku jinak.
Co bychchtěla vylepšit, protože si
myslím, že to je pro moji práci důle-
žité? Ráda bych si našla ještě více
času na kolegy – jejich coaching
a podporu.

Co tvoří vaše vize do nejbližší
budoucnosti, a to jak profesní,
tak i soukromé?
Nově jsem se stala Area Managerem
pro ČR takže moje přání je jednodu-
ché – novou pozici zvládnout dobře.
A v osobním životě? Brzy začne golfová
sezona, takže bych po zimě ráda oprá-
šila hole. Pak bych chtěla natrénovat na
letní běh Mariánskými Lázněmi a koneč-
ně letos zajet nový city bike, který jsem
si loni koupila na cesty do práce.
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Místní poplatky vs. v˘kony cestovního
ruchu a hotelnictví

Č
lánek mj. uvádí, že ze všech
osmi druhů místních poplat-
ků mají ve vztahu k výkonům
cestovního ruchu a hotelnic-

tví největší význam dva – místní popla-
tek za lázeňský nebo rekreační pobyt
a místní poplatek z ubytovací kapacity.
„Poplatek z ubytovací kapacity platí
ubytovatel a jeho maximální výše je
6Kč za každé využité lůžko a den. Po-
platek za lázeňský nebo rekreační po-
byt lze vybírat v lázeňských místech
a v místech soustředěného turistické-
ho ruchu. Pro obec jej vybírá od hostů
ubytovatel. Maximální sazba je 15Kč
za osobu a den,“ připomínají autoři.
Roční výnos z obou poplatků dosahu-
je téměř 515 mil. Kč.

Jak autoři uvádějí, z celkového poč-
tu 6 242 obcí v České republice vy-
bíralo v roce 2013 místní poplatek
z ubytovací kapacity (UK) 1 442 obcí TE

XT
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Zajímá-li vás problematika místních poplatků, doporučujeme vaší pozornosti článek Ing. Lucie
Plzákové Ph.D. a Ing. Petra Studničky z Vysoké školy hotelové v Praze, který pod názvem
„Vztah místních poplatků k výkonům cestovního ruchu a hotelnictví v Praze“ vyšel v lednovém
vydání COT business.

Objem výběru místních poplatků na území České republiky
a v hlavním městě Praze v letech 2000 a 2013 (v Kč)

Česká republika Hlavní město Praha
UK LRP UK LRP

2000 64 762 020 213 990 740 21 701 880 88 803 830
2013 213 139 953 300 677 770 107 586 750 138 467 136

Zdroj: Lucie Plzáková a Petr Studnička s využitím dat Rozpočet obce (2014), COT business 1/2015
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Jedná se o 9. ročník Hodiny Země,
kterou celosvětově pořádá Svě-
tový fond na ochranu přírody
(WWF), v ČR pak v roce 2015

Klimatická koalice, Centrum pro
dopravu a energetiku a Ekologický
institut Veronica. Naše asociace jako
každoročně připravila informační leták
pro hosty, který budou moci hoteliéři
případně využít pro tisk
materiálů pro hosty, s mož-
ností přidat i své vlastní
logo. Vzhledem k povaze
akce jsme se rozhodli, že
je letos nebudeme tisk-

nout, ať šetříme naše lesy. Místo toho
jsme jako bonus připravili Sborník
Hodina Země 2015, který si můžete
stáhnout na www.ahrcr.cz/hodina-
zeme/, a kde najdete např. fotky, zají-
mavosti, seznamy účastníků z loňských
ročníků. Letos jsme též rozeslali ban-
ner k umístění na web pro zúčast-
něné subjekty. Fotogalerii a postřehy

z letošního ročníku v prů-
běhu dubna najdete na na-
šem Facebooku (kde si už
teď můžete prohlídnout fo-
togalerii z předchozích roč-
níků) a na www.ahrcr.cz.

AHR ČR se letos již počtvrté připojí prostřednictvím svých členů k celosvětové kampani
Hodina Země. Jedná se o celosvětový happening propojující obce, firmy a jedince, kteří
berou vážně své závazky vůči životnímu prostředí.

Hodina Zemû poãtvrté s AHR âR

(23,1%) a místní po-
platek za lázeňský
nebo rekreační po-
byt (LRP) 907 obcí
(14,5 %). Pokud jde
o objem vybraných
prostředků, u obou zmíněných
poplatků logicky dominuje Praha.
Hlavní město vybere ročně z obou
místních poplatků asi čtvrt miliardy
korun a necelou polovinu vrací zpět
do rozvoje cestovního ruchu. Tato

skutečnost je terčem
kritiky zejména ze
strany podnikatelských
subjektů. Městské části
zase žádají Magistrát
hl. m. Prahy, aby došlo

ke změně vyhlášky a aby správu
těchto poplatků vykonávaly městské
části, protože dosud výnos zůstává
plně v rozpočtu hlavního města.
V plném znění můžete článek najít
na webu iCOT.cz

Letos se Hodina Země koná 28. 3. od 20:30 do 21:30 místního času.

AHRzpravodaj_0315:Sestava 1  18.3.2015  20:57  Stránka 8



Specialista na větrání a rekuperaci tepla

VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE VELKO KUCHYNÍ

MODERNÍ ŘEŠENÍ PRO VELKOKUCHYNĚ

Větrací a klimatizační stropy SKV a TPV jsou „vlajkovou lodí“ v nabídce společnosti ATREA. Moderní a účinný systém se 

dodává úspěšně již více než 15 let, ověřený jen v České a Slovenské republice na více než 150 velkých realizacích.

Větrací a klimatizační stropy po konstrukční stránce splňují nejpřísnější požadavky a to jak z pohledu designu, tak i z hle-

diska hygieny. Kvalitní osvětlení celého prostoru kuchyně, bezprůvanový přívod čerstvého vzduchu a dokonalé odsává-

ní, to vše navíc ve spojení s moderním systémem regulace – to vše vytváří příjemné prostředí pro personál kuchyně.

Větrací a klimatizační stropy řeší i spolehlivou filtraci odpadního vzduchu, kdy ke standardní mechanické filtraci tuků je 

možné osadit i druhý stupeň tzv. UV-C filtrace – a dosáhnout tak špičkové účinnosti likvidace odsávaných tuků až 99 %! 

Výsledkem je výrazně nižší údržba a hlavně čistší odpadní vzduch. Důkazem kvality a funkčnosti tohoto sytému je i ce-

loevropská certifikace TÜV. 

Atraktivní design

Volitelně vestavěná UV-C filtrace

Dokonalá ochrana stropní konstrukce proti působení tepla a vlhkosti

Rovnoměrné celoplošné osvětlení 

Jednoduché projektové řešení

Univerzální řešení při změně dispozice technologie kuchyně

WWW.ATREA.CZ
ATREA s. r. o. T: E: atrea@atrea.cz
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hotel/penzion

10 březen 2015

Zeptali jsme se...

Ing. Martin Herzig,
ředitel hotelu Hotel Happy Star – 4*, Znojmo
1. Každý rok chystáme pro své klienty speciální velikonoční menu,
i letos se mohou naši zákazníci těšit např. na krém z mladých
kopřiv, jehněčí špalíček, pečený králičí hřbet či rebarborový sorbet.
2. Velikonoce jsou náš top termín i proto, že se na velikonoce koná
v okolí našeho hotelu hodně doprovodných akcí: oblastní výstavy
vín, Den Znovín Walkingu apod. Máme tedy většinou plno.

Ing. Markéta Blažková,
majitelka Penzionu Příbrazský – 2* Superior, Příbraz
1. Letos pořádáme na Bílou sobotu akci Velikonoce v pohybu –
otevření nové cyklotrasy, závod orientačního běhu pro rodiny
s dětmi, divadelní představení a řadu doprovodných aktivit (dílny,
soutěže...). Akce je se slevou pro hosty i širokou veřejnost.
2. Na Velikonoce máme každoročně přetlak, dle poptávky bychom
ubytovali o 100 % hostů více.

Lucie Šafandová,
Marketing Manager v NH Hotelu Prague – 4*, Praha
1. Jako každý rok připravujeme v naší restauraci Il Giardino témat-
ický velikonoční brunch, který se bude konat 5. dubna na „Hod boží
velikonoční“. Dále budeme mít po dobu Velikonoc v lobby hotelu
stánek s ukázkou zdobení kraslic s možností jejich zakoupení, což
ocení hlavně turisté ze zahraničí. Tým obchodního oddělení bude
v době před Velikonocemi roznášet věrným klientům velikonoční
nadílku. Letos jsme připravili domácí čokoládové pralinky z dílny
našich cukrářek, které budou tematicky laděné – hlavním motivem
bude samozřejmě velikonoční vajíčko či zajíček. Velikonoční výzdoba
společných prostor, ale i vybraných pokojů je pak samozřejmostí.
2. Přes letošní Velikonoce očekáváme obsazenost okolo 92 %, což
je zhruba na stejné úrovni jako v roce 2014. Nicméně množství
hostů zůstává déle než loni. Nárůst v obsazenosti hotelu oproti
jiným víkendům v březnu či dubnu pak samozřejmě je, navýšení
se pohybuje v řádu 10–15 %.

Protože se nezadržitelně blíží velikonoční svátky,
zjišťovali jsme u certifikovaných HOTELSTARS
hotelů a penzionů, zda Velikonoce „slaví“,
a pokud ano, co pro své hosty letos přichystaly.

Bohužel nezbývá více prostoru na další odpovědi, ale protože
odpovědělo skoro 30 „hvězdných” hotelů a penzionů, najdete
koncem března celou anketu
na www.hotelstars.cz, nebo
na www.ahrcr.cz v novinkách!
Veselé Velikonoce všem!

RADIM BENE· (49) je už
pátým rokem ředitelem Clarion
Congress Hotel Ostrava****. Snaží
se uskutečňovat své vize – udělat
z hotelu místo, kde se hosté cítí
dobře, poskytovat vynikající služby
a pokračovat tak v tradici svého
předchůdce Luboše Bárty. „Přemýšlíme nyní
o rozšíření saunového světa a také o zvýšení počtu
rezervací prostřednictvím mobilních aplikací.“ Svoji
kariéru začal kdysi na pozici provozního v piešťan-
ském hotelu Sľňava, vypracoval se na ředitele
hotelu.Postupně pracoval jako ředitel v Jasné pod
Chopkom v Nízkých Tatrách, jako ředitel hotelu
Sergijo v Piešťanech a od roku 1999 vedl v té době
největší hotel v Bratislavě (hotel Bratislava). Od roku
2007 připravoval otevření hotelů Premium a Color
v Bratislavě a stal se ředitelem hotelové společnosti,
která měla v portfoliu 7 hotelů od Bratislavy po Vy-
soké Tatry. Domluví se anglicky, polsky, slovensky,
je absolventem VŠE v Bratislavě, kde v současné
době také žije.

ROBIN HANÁK (36)
pracuje na pozici ředitele Clarion
Congress Hotel Olomouc**** od
září 2014. Jeho úkolem je kom-
plexní řízení hotelu. „Za své hlavní
cíle považuji poskytovat našim
hostům co nejkvalitnější služby;

maximalizaci zisku hotelu a spokojenost zaměstnan-
ců hotelu .“ Vystudoval VŠE v Praze, Fakultu meziná-
rodních vztahů,. Hovoří plynně anglicky a španělsky,
v oboru hotelnictví se pohybuje 12 let. Má dost zku-
šeností s vedením hotelů. Řídil Hotel Sigma Olomouc,
Hotel Černigov Hradec Králové, Hotel Fortuna Rhea,
byl regionálním ředitelem CPI Hotels, a.s. (Clarion
Congress Hotel Ústí nad Labem, Clarion Hotel Špin-
dlerův Mlýn, Clarion Congress Hotel Ostrava) a zastá-
val pozici F&B Management Internship v USA.

COLIN STANLEY (45) se
stal v únoru ředitelem Armando
Hospitality Group, řídí Orea hotels.
„Moje vize je vytvořit z Orea hotels
známou značku, která bude záru-
kou skvělých služeb. Chci se za-
měřit na spokojenost hostů, aby
k nám jezdili opakovaně a na co nejdelší dobu.
Rád bych je nalákal nejen na kvalitní služby, ale i na
poznávání lokality. Chtěl bych úzce spolupracovat
se zaměstnanci, využít jejich kreativitu a znalosti.“
Colin Stanley je Angličan, hovoří česky, vystudoval
stavební inženýrství, ale od chvíle, kdy se přestěho-
val do ČR, se profesně pohybuje pouze v hotelnictví.
Sedmnáct let pracoval v Marriott International na
osmi senior manažerských pozicích, podílel se
na otevření tří hotelů.

WHO IS WHO

1. Připravujete něco
tematického pro své
hosty na letošní
Velikonoce?
2. Registrujete
v období velikonočních
svátků nárůst klientely,
nebo naopak?
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vzdělávání

INZERCE

Povedlo se nám získat novou zakázku
na vzdělávání pracovníků v cestovním
ruchu. Co to pro vás v praxi znamená?
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Máme pro vás nové
semináfie zdarma

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

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

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

ZDE JSOU NĚKTERÁ NOVÁ TÉMATA:

Personalistika v praxi
Koučování pro oblast cestovního ruchu II
Housekeeping II
Snídaně a polopenze moderně a ekonomicky
Barista
Základy etikety pro oblast cestovního ruchu a její aplikace v praxi
Management kvality průvodcovských služeb
Nové trendy v poskytován relaxačních služeb a mnoho dalších

Pokud již teď víte, že vás některé z témat zaujalo a rádi byste jej uspořádali
pro vaše zařízení na klíč, neváhejte nás kontaktovat (gasparkova@ahrcr.cz).
Máme pro vás připraven příspěvek na pronájem prostor a občerstvení po-
dávané na semináři.

Pfiipravu-
jeme nová
vzdûlávací
DVD
Již po několikáté zde
informujeme o průběhu
projektu „Vzdělávání
studentů a učitelů
gastronomických oborů
prostřednictvím praktické
zkušenosti ve spolupráci
s Asociací hotelů
a restaurací České
republiky o.s.“, reg.č.:
CZ.1.07/1.1.00/54.0050.

T
entokrát přicházíme s in-
formací o připravovaných
vzdělávacích DVD, která
mohou vzniknout právě dí-

ky tomuto projektu. Celkem vzniknou
3 DVD, tematicky zaměřená na re-
zervace, profesionální obsluhu a re-
cepci. Tato DVD budou následně
poskytnuta dvaceti partnerským
školám. Cílem je ještě více propojit
teorii s praxí na školách a poskytnout
další nástroj pro vzdělávání žáků.
Obsahem bude shrnutí práce pracov-
níků rezervačních oddělení, recepce
a obsluhujícího personálu a jejich
propojení s nadcházejícími trendy.
Věříme, že tyto materiály budou
užitečnou a zajímavou pomůckou
výuky na odborných školách.

D
o srpna 2015 můžete vy i vaši zaměstnan-
ci (pokud máte provozovnu mimo Prahu)
navštívit zcela nové semináře v regionech
zdarma. Další dobrou zprávou je, že po-

kud jste již registrováni na www.vzdelavani.czech-
tourism.cz, nemusíte provádět žádnou další regi-
straci – a administrativa je pro vás opravdu nulová.
Nová témata naleznete již teď na výše uvedených
webových stránkách. Připomínáme, že do kurzu
můžete hlásit i ty zaměstnance, se kterými máte
uzavřenou dohodu o provedení práce nebo dohodu
o pracovní činnosti.

Všechny nové semináře jsou zaměřeny na prak-
tické dovednosti týkající se dané tématiky. Účastníci
si mohou v praxi přímo na semináři procvičit nabyté
znalosti a dovednosti s lektory z praxe. Kromě již
klasických oblastí, jako je ubytování čí stravování,
budeme nově vypisovat semináře i z oblasti ces-
tovních kanceláří, průvodců či wellnes služeb pro
osobní pohodu.
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TERMÍNY DALŠÍCH AKCÍ ROADSHOW AHR
V TOMTO ROCE:
Brno 20. 5. 2015 OREA Hotel Voroněž
Karlovy Vary 24. 6. 2015 Hotel IMPERIAL
Hradec Králové 16. 9. 2015 Hotel CLARION (Černigov)
Olomouc 14. 10. 2015 CLARION Congress Hotel

anketa
TE

XT
:Z

U
ZA

N
A

Š
VE

C
O

VÁ
/

FO
TO

:A
R

C
H

IV

TE
XT

:L
U

B
O

M
ÍR

B
Á

R
TA

,K
O

O
R

D
IN

ÁT
O

R
A

K
C

E
/

FO
TO

:A
R

C
H

IV
TE

XT
:Z

U
ZA

N
A

Š
VE

C
O

VÁ
/

FO
TO

:A
R

C
H

IV

Dovolujeme si Vás pozvat na další akci Roadshow, která se koná tentokrát v Praze
15. 4. 2015 v Corinthia Hotel Prague. Máme pro Vás připravena zajímavá
témata. Akce je ZDARMA, přihlásit se můžete on line na adrese akce.ahrcr.cz
nebo pošlete email: svecova@ahrcr.cz. Těšíme se na setkání s Vámi!

ZVEME VÁS NA ROADSHOW AHR ČR
PRO PRAHU A STŘEDOČESKÝ KRAJ!

DUBNOVÉ DNY ZPESTŘÍ
KARNEVAL CHUTÍ OSTRAVA 2015
Ti, kdo dosud neměli příležitost navštívit
KARNEVAL CHUTÍ OSTRAVA, by si ne-
měli nechat letos tuto příležitost ujít. Je
to gastronomická akce vzniklá ve spolu-
práci s kolegy z moravskoslezské sekce
AHR ČR, která přináší lidem radost ze
společného setkání a zážitků ze skvělé-
ho jídla a pití.

Třetí ročník této akce se uskuteční na
Ostravském výstavišti Černá louka ve
dnech 24. – 26. 4. I v letošním roce
organizátoři Karnevalu chutí, Ostravské
výstavy, a.s., Asociace hotelů a restaura-
cí České republiky a její Moravskoslezská
sekce chtějí prezentovat kvalitní kulinář-
ské umění kuchařů a cukrářů Moravsko-

slezského kraje, v projektech CZECH
SPECIALS a JAK ŠMAKUJE MORAVSKO-
SLEZSKO. Prezentace těchto projektů
proběhne v restauraci AHR ČR, kde po
celou dobu konání budou přední hotely
a restaurace Moravskoslezského kraje
připravovat a nabízet návštěvníkům 3cho-
dové menu. V dalších restauracích budou
nabízeny speciality dané restaurace nebo
hotelu, přičemž jedno jídlo z nabídky mu-
sí být vybráno ze zmíněných projektů.
Jídla budou prodávána v degustačních
porcích a s kompletním restauračním
servisem. Již tradiční součástí Karnevalu
chutí je prezentace dovedností žáků od-
borných škol Moravskoslezského kraje.
Zde mohou návštěvníci shlédnout pro-
střené stoly s tématikou „Významné akce
v Moravskoslezském kraji v roce 2015“,

včetně návrhu menu sestaveného ze
specialit české, moravskoslezské nebo
slezské kuchyně včetně nápojů. Svůj
prostor na Karnevalu chutí budou mít
rovněž vinaři z Moravy včetně vinoték for-
mou ochutnávek, prodeje a řízených de-
gustací. Nezastupitelné místo zaujmou
i výrobci a prodejci sýrů, uzenin, pečiva,
cukrářských výrobků a dalších specialit.
Věříme, že KARNEVAL CHUTÍ OSTRAVA
2015 uspokojí i ty nejnáročnější návštěv-
níky, přijďte se přesvědčit, jste vítání!
Generálním partnerem je firma FAST ČR,
s.r.o. – Lamart, partneři CzechTourism,
Kofola, Bidvest, Montycon, Fagor Gastro,
Bartida Davinils, Makro a v neposlední
řadě Sahm Gastro. Záštitu převzaly Morav-
skoslezský kraj i Město Ostrava.
Více na: www.cerna-louka.cz

12 březen 2015

LETOŠNÍ
TOP GASTRO & HOTEL
A HOLIDAY WORLD
V HOLEŠOVICÍCH
Na nedávném gastronomickém veletrhu
a veletrhu cestovního ruchu, který se
konal v termínu 19.–22. 2. 2015 se
Asociace hotelů a restaurací ČR pre-
zentovala společně s dodavatelskými
společnostmi, které se do tohoto pro-
jektu přihlásily a vytvořily společnou
expozici stánku ve stylu AHR Café.
Chtěli bychom tímto poděkovat za
podporu organizátorům veletrhu spo-
lečnosti Incheba i našim partnerům
Kare Design, Nektar Natura, Aviko,
Samsung a vinařství Veritas.
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Šunky k vínu

18. mezinárodní veletrh pro gastronomii

Výstavišt Praha Holešovice – eská republika Denn pro odborníky 11 – 14, pro ve ejnost 14 – 20

Partne i projektu

To nejlepší z Makedonie
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gastronomie

14 březen 2015

Při dnešním tlaku na obnovu původní české
kuchyně je dobré vracet se do minulosti, do
doby „belle epoque“, tedy časů na počátku
20. století, když se ještě psalo c.a k. Nejen
na venkov, ale i do solidních měšťanských
kuchyní, které se již zhruba před sto lety
zajímaly o zdravou a originální gastronomii.
A právě jaro, kdy se příroda probouzí do
zeleně, nám nabízí mnohou inspiraci.
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Prlice, koziãky,
my‰í ocas a ple‰ka
aneb o jarním
zeleném vafiení

Polévka ze sedmikrásek z Vysoãiny
Potřebujeme hluboký talíř sedmikrásových lístků i květů, 1 litr vývaru,
polévkovou lžíci krupice, malou hrstičku sušených hub, svazeček mladé cibulky,
trochu másla, sůl, pepř, kmín, pažitku, 5 vajec. Houby s kmínem ve vývaru po-
vaříme do měkka, přidáme nasucho opraženou krupici a krátce vše povaříme.
Nadrobno pokrájíme omyté sedmikrásky a vsypeme do polévky. A krátce vše
znovu povaříme. Dochutíme solí, pepřem a jemně nakrájenou pažitkou.
Na pánvi si připravíme míchaná vajíčka, která dáme na dno připravených
misek, posypeme nakrájenou cibulkou a zalijeme polévkou.

Pampeli‰kov˘ salát s jogurtem
Natrháme vrchovatý polévkový talíř mladých lístků pampelišky, 1 bílý jogurt, hrst
nakrájené zelené pažitky, pepř, sůl. Mladé pampeliškové listy, nejlépe vybělené,
dobře promyjeme pod tekoucí vodou, roztrháme na malé kousky a přelijeme
zálivkou z jogurtu a ostatních přísad. Místo jogurtu můžeme použít majonézu
s citronovou šťávou, olej s citronovou šťávou, či jinou zálivku bez octa.

V
elkou inspirací se tak stávají
ony známé a dodnes užívané
„léčivky“ či plané rostliny
využitelné v kuchyni. Prlice,

prhlinka, žihavka, žihlava – to jsou
lidové názvy pro snad nejrozšířenější
rostlinu celého světa – Kopřivou
dvoudomou – Urtica dioica. Zejména
mladé – jarní – kopřivy jsou bohaté na
vitamíny a minerály. Mají vysoký obsah
vitaminu C. Ale rostlina obsahuje i his-
tamin, kyselinu mravenčí, acetylcholin,
serotonin, četné minerály včetně oxidu
křemičitého, vitamíny A, B, C a taniny.
Kopřiva je také naše nejlepší léčivá
rostlina na pročištění krve a krvetvor-
bu.Ty nejlepší a čerstvé mladé kopřivy
nám přináší duben, měsíc s aprílovým
počasím. V kuchyni jsou zejména po-

pulární polévky s kopřivami, nádivky či
omáčky. Nezapomínejme, že kopřiva
není plevel, ale listová zelenina!

Pleška, smetanka, hadí mlíčí, mlíč-
ňák, kašinec, plečka obecná, pupava
aneb Pampeliška lékařská – Teraxa-
cum officinale

Jen v Evropě roste jako plevel
1000 příbuzných druhů. Je takřka ne-
vyhubitelná, vždyť jen jedna jediná
může vytvořit až 3000 semen! Využí-
váme ji celou: kořeny, rozkvetlou nať,
poupata. Je dobře známa diabetikům,
všem, kteří mají problémy s choles-
terolem, i kosmetičkám. Její „mléko“,
bílá šťáva, pomáhá při únavě a vyčer-
pání. A protože v jarní nati je i obsaže-
no mimořádné množství vitamínu C,
určitě by neměla na jarním stole chy-

bět. Z pampelišky se připravuje med,
marmeláda, použijeme ji i v bylin-
kových polévkách, omáčkách, k od-
lehčení bramborového salátu, či si
z jejích poupat připravíme falešné ka-
pary. Ale dominantním využitím jsou
pampeliškové saláty. S různými sýry,
jogurtem, česnekem, škvarky, pome-
rančem, rajčaty.

Toto naše zelené jarní ohlédnutí je
však jen velmi letmé. Připomeňme
třeba tradiční velikonoční nádivku,
která musí zelenými bylinkami přímo
hýřit, zelené jarní polévky, třeba bram-
borové s popencem, či na Šumavě
a Pošumaví tak oblíbené bylinkové ze
šťovíku, kerblíku, petrželky a mladé
cibulky. A co přidat jako bonus závě-
rem? Polévku ze sedmikrásek!
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Kdy byla společnost založena?
Prvním zaměstnancem společnosti byl
pan Bohumil Volf, který je dodnes gene-
rálním ředitelem firmy. V září roku 1990
byl vybrán dánskou společností Nowaco,
aby založil obchodní zastoupení společ-
nost v Československu. Postupem času
rozšiřoval nejen svůj tým, ale i obchodní
aktivity na českém trhu v oblasti distri-
buce potravin.

Čím vším se dnes společnost
Bidvest zabývá a jak je
vlastně velká?
V současné době máme cca 250 roz-
vozových aut, jež denně zásobují gas-
tronomické provozy, maloobchodní
řetězce a prodejny po celé České re-
publice. Kromě distribuce vyrábíme ve
vlastních výrobních závodech produkty

pro gastronomii pod známými značkami
– Petron (zvěřinové maso), Prima (zmrz-
lina), Nowameat (čerstvé hovězí a vepřo-
vé maso), Bagetier (pečivo), NOWACO
(ryby, hotová jídla, bramborové výrobky,
zelenina). V moderní balírně ryb připra-
vujeme denně chlazené mořské ryby
pro gastronomické provozy.
Našim zákazníkům nabízíme široké
portfolio výrobků od čerstvých i mraže-
ných potravin až po nepotravinářské
zboží – třeba technologie
do kuchyní.
Snažíme se také o zlep-
šování kvality gastronomie.
V našem profesionálním
gastrostudiu v Kralupech
nad Vltavou pořádáme
kurzy pro kuchaře, kde se
mohou dozvědět zajímavé

kulinářské tipy či techniky úpravy růz-
ných surovin. Naši zákazníci se mohou
také inspirovat cca 300 recepty včetně
kalkulací na našem prodejním portálu
mujBidvest.cz.
Spolupracujeme s předními českými
i zahraničními kuchaři a pravidelně
pořádáme veletrh Bidvest TOUR, kde
představujeme novinky gastronomic-
kého trhu pro odbornou veřejnost.

Kam společnost
Bidvest směřuje?
Pro další zlepšení servisu
pro naše zákazníky oteví-
ráme nové, již čtvrté depo
v Dýšině u Plzně a stavebně
rozšiřujeme kapacity stáva-
jících skladů a posilujeme
prodejní tým.

Největší distributor do gastronomie v České republice, společnost Bidvest Czech Republic, je na
českém trhu již 25 let. Za tu dobu se z malé firmy, která byť začínala s vývozem potravin do zahraničí,
stala jednička na trhu v distribuci potravin. Zeptali jsme se pana RADIMA KOPECKÉHO,
ředitele prodeje do gastronomie, na minulost, přítomnost i budoucnost společnosti.

Bidvest slaví 25 let!

PAPILLONS a. s.
Přadlácká 89, 550 01 BROUMOV
Tel.: +420 491 502 200

www.papillons.cz

Ložní povlečení
Prostěradla
Ubrusy
Ručníky, osušky

Předložky
Župany
Přikrývky
Polštáře
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ákladní podmínkou,
aby byl závazek po-
souzen jako smlouva
o ubytování, je úplat-

nost. Podmínkou není, aby
úplata byla ve smlouvě o uby-
tování sjednána v konkrétní
výši. Pakliže ve smlouvě o uby-
tování konkrétní výše uvedena
není, platí, že se hradí cena ve
výši obvyklé v době uzavření
smlouvy o ubytování. Pokud
jde o splatnost, ta je zpravidla
upravena přímo ve smlouvě
o ubytování. Je ovšem možné,
aby splatnost ceny byla stanovena
i v ubytovacím řádu a pokud není splat-
nost resp. lhůta splatnosti stanovena
ani jedním z uvedených způsobů, pak
platí, že je splatná ve lhůtě obvyklé.
Splatnost ceny za poskytnuté ubytova-
cí služby stejně jako její výše je v první
řadě výsledkem dohody smluvních
stran. Z uvedeného vyplývá, že pokud
by poskytovatel ubytovacích služeb

Úplatnost smlouvy o ubytování

stanovil v souladu s výše uve-
deným splatnost ceny v ubyto-
vacím řádu, pak je nutné, aby
s takovým ubytovacím řádem
projevil ubytovaný souhlas, nej-
lépe písemně. Stanovení splat-
nosti dohodnuté ceny za
ubytování je zcela v režii smlu-
vních stran. To znamená, že
ubytovateli nic nebrání v tom,
aby si s ubytovaným dohodl
způsob, jakým způsobem a ze-
jména kdy bude cena za uby-
tovací služby ubytovaným
zaplacena. Ubytovatel má dále

možnost před uzavřením smlouvy
o ubytování požadovat zaplacení zálo-
hy v souladu s ust. § 1807 občanského
zákoníku. Další možností, jak si zajistit
zaplacení ceny za poskytnuté ubyto-
vací služby je poskytnutí tzv. závdavku
dle ust. § 1808 občanského zákoníku.
Závěrem je vhodné zmínit i možnost
ubytovatele vypovědět smlouvu o uby-
tování, a to zejména s ohledem na

poměrně časté případy neakceptova-
telných chování některých hostů. Ob-
čanský zákoník dává ubytovateli mož-
nost vypovědět smlouvu o ubytování
s okamžitou platností, bez výpovědní
doby, a to v případech, kdy ubytovaný
i přes výstrahu hrubě porušuje své po-
vinnosti ze smlouvy, anebo dobré mra-
vy. Dle našeho názoru se v případě, že
v důsledku hrubého porušení smlouvy
či dobrých mravů ubytovaným hrozí
vážné nebezpečí z prodlení, nevyžaduje
uvedená předchozí výstraha. Za hrubé
porušení smlouvy by pak bylo možné
považovat i prodlení ubytovaného se
zaplacením ceny za poskytnuté služby
v průběhu trvání smlouvy o ubytování,
pokud byl takový způsob úhrady ceny
ve smlouvě o ubytování sjednán.

Smlouva o ubytování je upravena v novém občanském zákoníku v ustanoveních § 2326 až § 2331.
Po obsahové stránce navazuje na předchozí právní úpravu s tím rozdílem, že ubytování nově již není
samostatným zvláštním smluvním typem, ale jedná se pouze o zvláštní formu nájmu.

Hotelová zařízení poskytují tzv. balíčky hotelových služeb. Jejich daňové řešení z hlediska DPH
je stále aktuální.

Balíãky hotelov˘ch sluÏeb
z pohledu DPH stále aktuální
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roblematika zdaňová-
ní balíčků dělá v praxi
problémy, neboť není
přímo řešena v samot-

ném zákoně. Zda je snídaně
součástí základu daně ubyto-
vací služby již obvykle nikdo
neřeší. Dotazy ubytovatelů jsou
stále na polopenzi, přepravu hostů či
wellness služby. Pro správný postup
ve věci balíčků služeb jsou zásadní
kritéria pro rozlišení hlavního a vedle-
jšího plnění. Vedlejší plnění je plnění,
které se poskytuje společně s jiným
plněním, má méně podstatný charak-
ter a sdílí s hlavním plněním stejný
režim z hlediska DPH. Vedlejší plnění
(např. wellness služby) není pro zá-

kazníka cílem samo o sobě,
nýbrž slouží k lepšímu využití
plnění hlavního (ubytování)
a dále tvoří pouze nepodstat-
nou část ceny za poskytnutou
službu. V případě, že je sní-
daně poskytována společně
s ubytováním, má charakter

vedlejšího plnění a má stejný daňový
režim jako ubytování, splňuje kritéria
vedlejšího plnění. Snídaně je rovněž
běžnou součástí ubytování, stala se
zvyklostí při poskytování ubytování.
U poskytnutí parkování pro vozidla
hostů, které není samostatně účtová-
no, ale je zahrnuto do ceny ubytování
každého hosta, se uplatní rovněž
snížená sazba daně. Při kombinování

stravovacích služeb se službami ubyto-
vacími (polopenze, plná penze) jde
o dvě samostatné služby – stravování
a ubytování. Využití bazénu, které není
samostatně účtováno a je poskyto-
váno každému hostovi, je součástí
ubytování a není tak samostatným
plněním. U poskytování wellness ba-
líčků, kdy je hotelem poskytováno
ubytování spolu s wellness službami,
nejde o služby vedlejší, které souvisí
se službou hlavní – ubytováním. Tyto
služby jsou službami samostatnými,
neposkytují se každému hostovi a jako
samostatné musí být také posuzovány.
Pro právní jistotu plátců doporučuji
nabízet balíčky z hlediska dopadů
do DPH „daňově spolehlivé“.
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pocitem důvěry úzce souvisí
lidské ego, které často ve služ-
bách trpí. Host, který čeká půl
hodiny na jídlo a pak dostane

studenou porci, se určitě dobře necítí.
Nedostatečná obsluha, neochotný per-
sonál, pomalý recepční, to všechno
host negativně vnímá. Efektivní komu-
nikace učí, aby lidská důstojnost hosta
v žádném případě neutrpěla, a zamě-
řuje se především na budování důvěry
a práci s egem. V konečném výsledku
jde o to, aby se host cítil dobře a aby
se příště vrátil. Manažeři hotelů a res-
taurací by měli umět důvěru vytvořit.
Hosté vycítí, že pro personál nejsou pri-
oritou. „Ovlivní to jejich ego, nedoceně-
ní hosté přestanou ve vašem podniku

Do úspěšného hotelu nebo restaurace se hosté rádi vracejí. Samozřejmě že důvodů mívají
několik – kvalitní služby, dobré jídlo, příjemný personál. Ale hlavně je to důvěra, že budou
opět spokojeni a nebudou odcházet zklamaní. A právě efektivní komunikace pomáhá při
budování důvěry mezi hostem a hotelem nebo restaurací…

JAKÝ KOMUNIKAČNÍ
STYL ZVOLIT?
Variabilita povahových rysů hostů je ši-
roká. Nestačí se naučit jen jeden ko-
munikační styl, protože bude platit jen
na určitou skupinu zákazníků. Obecně
platí, že každý člověk touží po úctě
a uznání. Jestliže si v restauraci host
objedná jídlo a lidé u vedlejších stolů,
kteří přišli později, jedí dříve, začne být
nervózní a utvrzovat se v tom, že není
pro obsluhu důležitý. A stačí jediné –
informovanost ze strany obsluhy.

Člověk pracující ve službách by měl
více používat uši než pusu a pokud
hovoří, měl by klientovi poskytnout do-
statek informací, které potřebuje.
Více na www.gastroahotel.cz.

Efektivní komunikace v hotelu
a restauraci

INZERCE

utrácet své peníze,“ říká Martin Zbrá-
nek, lektor a kouč z firmy Evolutio.

KONFLIKT MEZI HOSTEM
A ČÍŠNÍKEM
S hostem není možné diskutovat v rám-
ci práv hosta. Pokud host řekne, že
jídlo je studené, personál by se neměl
snažit mu to vyvracet. V takové situaci
je na místě talíř vzít, odnést a přinést
teplé jídlo. Samozřejmě vyhovět, ovšem
v rámci pravidel. Jestliže by host za
studené jídlo požadoval dvě teplá, už je
to divné. Jedná se pak o manipulaci
a vydírání. Ale host je host, a tak by
mělo přijít na řadu vyjednávání. Nejlep-
ší je zavolat manažera, který je kompe-
tentní takovou situaci vyřešit.
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VÝKONY EVROPSKÝCH HOTELŮ
SLIBUJÍ RŮST
Ačkoli je leden jedním z nejklidnějších období přesto index
průměrné obsazenosti v EU vzrostl o 1,2 %, průměrná
denní cena o 2,5 % a to se promítlo do růstového indexu
RevPAR celkem o 4,8 %. Podle reportu MKG Hospitality
největší nárůst z evropských zemí v RevPAR vykazuje Por-
tugalsko, které dynamicky roste již od druhé poloviny roku
2014. Stejně tak silný růst RevPAR zaznamenaly země
jižní Evropy Španělsko a Řecko. Pokles RevPAr v České
republice o 3,7 % v lednu 2015 v porovnání s lednem
2014 je způsoben konáním mistrovství Evropy v Biatlonu,
které jednorázově ovlivnily výsledky loňského ledna.

Zdroj: report MKG Hospitality, HOTREC, údaje o ČR promítají 8 500 pokojů

ROZŠÍŘENÍ SEKTORU
VÝLETNÍCH LODÍ
Společnost Genting Hong Kong
koupí od společnosti NYK Line za
550 milionů dolarů v hotovosti výletní
lodě Crystal Cruises. Zároveň bylo
oznámeno, že se k doplnění této
malé flotily postaví ještě jedna nová
loď. Nový majitel zároveň sdělil, že
převezme stávající management
a posádky lodí a že společnost Gen-
ting poskytne znalecká doporučení
ke zdokonalení stávajících lodí a fi-
nanční prostředky, jak stávající lodě
zdokonalit. Nová loď má pak dosáh-
nout nejvyššího standardu v kategorii
výletních lodí. Společnosti Genting
Hong Kong patří Star Cruises s floti-
lou největších výletních lodí v Asii,
vlastní také část norské společnosti
Cruise Line. Koupě Crystalu by měla
být uzavřena v druhém čtvrtletí roku.
Jeho prezident Edie Rodriguez vy-
jádřil potěšení, že po dvaceti pěti
úspěšných letech s japonskou lodní
společností NYK Line se stává právě
společnost Genting. Japonská lodní
společnost NYK Line vlastnila Crystal
od vzniku značky v roce 1988. Crys-
tal vlastní plavidla Crystal Symphony
pro 922 cestujících, spuštěné na
vodu v roce 1995, a Crystal Serenity
pro 1 070 pasažérů, předané loděni-
cí v roce 2003. Významná fúze zmí-
něných společností umožní hostům
mít více luxusu, více možností volby
tras, různé způsoby ubytování a výji-
mečné zkušenosti z dálkových plaveb.

ZMIZELY POSLEDNÍ STOPY PŘÍRODNÍ KATASTROFY
Andaz Napa, hotel poškozený při zemětřesení, které zasáhlo kalifornské údolí Napa
vloni v srpnu, je už opět v plném provozu. K dispozici je všech jeho 141 pokojů, zcela
funkční jsou také Andaz Farmers Table restaurant, Mercantile Social Bar a prostory
k setkávání. Někdejší hotel Avia, který byl dokončen v roce 2009, znovuotevřel pod
značkou Hyatt’s Andaz v září 2012. Andaz Napa byl jedním z okouzlujících hotelů,
k nimž patřily ještě Marriott Napa Valley a Westin Verasa-Napa, které musely v důsledku
škod vzniklých zemětřesením dočasně ukončit provoz. Zemětřesení tedy dosáhlo šes-
tého stupně Richterovy stupnice a bylo největší po o jeden stupeň silnějším zemětře-
sení, které sanfranciskou zátoku zasáhlo v roce 1989. Zahynula při něm jedna osoba
a přineslo více než čtyři sta milionovou škodu.

DEVADESÁTILETÉ
DĚJINY V ZÁKLADECH
Chicagský London House, lifestylový
hotel s 452 pokoji postavený na již-
ním konci městské Magnificent Mile,
se připojí ke skupině nezávislých
hotelů Cuiro v rámci řetězce Hilton.
London House vznikl přeměnou více
než devadesát let staré budovy Lon-
don Guarantee Building a sousedního
22 poschoďového objektu. Předpo-
kládá se, že hotel pojmenovaný po
jazzovém klubu, který fungoval v bu-
dově až do sedmdesátých let minu-
lého století, bude otevřen příští rok na
jaře. V rámci Hiltonu vznikla skupina
Curio v minulém roce.

HOTEL
Z OBCHODNÍHO DOMU
Budova PUB, jeden z nejstarších
stockholmských obchodních domů,
se mění na Scandic Haymarket hotel
za účasti AxFast, obchodní stavební
společnosti, která nemovitost vlastní.
Hotel bude mít kolem 400 pokojů
a dokončen má být v první čtvrtině
roku 2016. Náklady na přestavbu
nebyly zveřejněny. Budově stojící v ob-
lasti mezi Norrmalm a západní částí
města se dostane podoby inspirované
dvacátými lety minulého století. Nový
hotel bude případně spojen se Scan-
dic Kungsgatan, otevřeném v budově
PUB v minulém roce pod názvem Hay-
market. Termín dokončení této fáze
projektu nebyl ještě určen.
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GARDEN FOOD FESTIVAL
MÁ PREMIÉRU
Česká kuchařská špička míří na Garden Food Festival do Olo-
mouce. Ochutnávky kuchyní předních českých a regionálních
restaurací, degustace vybraných nápojů, školy vaření, seminá-
ře, workshopy a populární vaření s šéfkuchaři na pódiu, zaplní
o víkendu 16. – 17. května část Smetanových sadů v Olomou-
ci. Garden Food Festival 2015 pozve návštěvníky na velký
piknik do parku, kde pro ně na ploše přes 22 000 metrů
čtverečních bude připravena řada gastronomických zážitků.
Do Olomouce se chystají mimo jiné Zdeněk Pohlreich či mi-
chelinský kuchař Roman Paulus. Základní myšlenkou prvního
regionálního festivalu dobrého jídla a pití na střední Moravě je
představení bezmála dvou desítek předních restaurací z celého
Olomouckého kraje vedle zajímavých a úspěšných konceptů
z celé České republiky i zahraničí. Návštěvníky čekají ukázky
moderních trendů v gastronomii, jakými jsou například hmyzí
či molekulární kuchyně, vaření s lanýži, fusion cooking, show
s chilli papričkami či porcováním velkých ryb. „Projekt si klade
za cíl dlouhodobě ukazovat veřejnosti ve městě v kraji i v celé
České republice, že v Olomouckém kraji je řada kvalitních
restaurací a kuchařů, kteří dělají svou práci s radostí a dobře,“
říká za organizační tým Dušan Neumann. Nemalou součástí
letošní premiéry Garden Food Festivalu v Olomouci bude pre-
zentace výrobků místních farmářů, regionálních produktů
a značek. Pestrou nabídku do-
plní stánky vybraných vinařů,
výrobců destilátů a samozřejmě
pivovarů a minipivovarů z Olo-
mouckého kraje. Více na
www.gardenfoodfestival.cz.

EVROPSKÉ PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
V KLÁNOVICKÉ ŠKOLE
Odborná škola bez praxe je jako hrnek bez ouška. A proto-
že „více hlav – více zkušeností“ hledá Střední škola hotel-
nictví a gastronomie SČMSD Praha v Klánovicích pro své
žáky vedle odborného výcviku na pracovištích praxe doma
v České republice příležitosti vyzkoušet si, jak by obstáli na
evropském pracovním trhu. V rámci projektu Evropské pra-
covní zkušenosti z programu celoživotního učení Leonardo
da Vinci, vyjelo v loňském roce a letošním roce na pracovní
stáž do Norska, Španělska a na Slovensko celkem 21 žáků.
Pracovali ve čtyřhvězdičkovém hotelu Partizán, Wellness
hotelu Bystrá a Horském hotelu Srdiečko v Nízkých Tatrách.
Většinou v kuchyni, v jednom případě v obsluze. Za zkuše-
nostmi do Španělska cestovali žáci do Málagy. Nabídka byla
poměrně pestrá – typické místní restaurace v centru metro-
pole Andalusie, oblíbený bar Picasso, nazvaný podle nej-
slavnějšího rodáka, cestovní kancelář v blízkém turistickém
letovisku Torremolinos. V norském Hamaru, na břehu nej-
většího norského jezera Mjo/sa, měli žáci, kteří pracovali ve
firmě Knutstad & Holen, jedinečnou příležitost důkladně se
seznámit se zpracováním ryb, produktů a pokrmů z nich.
Další se zapojili do přípravy jídel pro různé příležitosti v Ha-
mar Cateringu. Zajímavou zkušenost přinesla stážistce z oboru
cestovní ruch praxe v kavárně – butiku – výstavním prostoru
Larsen. Vedle pochvalného hodnocení všech stáží ze strany
našich zahraničních partnerů a zaměstnavatelů je pro nás dů-
ležité hodnocení samotných žáků, které mimo jiné lapidárně
vyjádřili větou: „Jel/a bych znovu!“

WWW.HORESPLUS.CZ

KOMPLEXNÍ

HOTELOVÝ SOFTWARE
RECEPCE WEB MODULY FOOD

let

KVALITA & TRADICE

-30%
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proto se vedení Asociace hotelů
a restaurací České republiky
rozhodlo navázat spolupráci
s Nadačním fondem pro podporu

zaměstnávání osob se zdravotním pos-
tižením (NFOZP). „Bohužel jen málo-
kdo si uvědomuje, že investice v této
oblasti se mohou mnohonásobně vy-
platit. Ať již jde o ‚pouhé‘ odstranění
bariér v interiéru restaurací nebo ško-
lení personálu tak, aby zvládl servis
například pro zrakově postižené,“ říká
Hana Potměšilová, ředitelka NFOZP.
Její tým ve spolupráci s vedením
AHR ČR připravuje pro členy asocia-
ce různá školení, zájemci se ale
mohou případně obrátit i přímo na
NFOZP prostřednictvím jeho webu
www.nfozp.cz. „Nabídka našich
služeb, které mohou majitelé hotelů
a restaurací využít, je velmi široká. Od
proškolení personálu v komunikač-
ních dovednostech s OZP až po kom-
plexní audity prostor i pracovních míst.
V současné době již spolupracujeme
s Clarion Congress Hotel Prague,“
přibližuje Hana Potměšilová.

Vztah k handicapovan˘m lidem?
Velká bolest ãesk˘ch sluÏeb,
kterou lze snadno léãit.

Samostatnou kapitolou
je zaměstnávání osob se
zdravotním postižením.
„Většina argumentů, proč
se zaměstnávání OZP
nemůže vyplatit, je mylná,“
říká Hana Potměšilová. A zákon jejímu
postoji jen dává za pravdu. Každá
společnost, která dokáže vytvořit nové
pracovní místo pro OZP, získává ne-
malé finanční benefity. Stejnou měrou
se může vylepšit i obraz společnosti
u jejích zákazníků. „Řada nadnárod-
ních korporací si dnes již volí doda-

CO VÁM PŘINESE ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM?

Splnění povinného podílu – to je ušetřených cca 62 948 Kč
za 1 naplněnou pozici nebo ušetřených 176 253 Kč za nevyčerpané
náhradní plnění.

Slevy na dani z příjmu – 18 000 Kč (I. a II. stupeň ID) či 60 000 Kč
(III. stupeň ID) ročně.

Příspěvek na provozní náklady – až 48 000 Kč ročně na 1 chráněné
pracovní místo na otevřeném trhu práce.

Každý zaměstnanec se zdravotním postižením může ušetřit
až cca 284 000 Kč ročně!

vatele i s ohledem na jejich přístup
k osobám se zdravotním postižením.
Investice do této oblasti tak přináší
i nezanedbatelnou konkurenční
výhodu a proto jsem ráda, že jsme
s Asociací hotelů a restaurací našli
společnou řeč,“ uzavírá Hana
Potměšilová.

Pokud bychom se snažili najít pět největších slabin českého pohostinství, pak by se mezi nimi
bezesporu umístila problematika vztahu k našim handicapovaným spoluobčanům. Ať bychom
se zaměřili na fyzické bariéry v provozovnách napříč republikou či množství osob se zdravotním
postižením (OZP) zaměstnaných v tomto segmentu služeb, stále máme co zlepšovat.
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Sommelier
a propagátor
moravských
vín Branko
Černý

vína Hodnotil:

Barva je vesele lososová s meruňkový-
mi odlesky. Vůně je plná a bohatá. Na-
cházíme jahody v kombi-
naci s malinami a meruň-
kami. Vůni tvrdí čistá
a dynamická višňová ky-
selina. Chuť je přímo-
čará, ovocná a svěží.
K jahodám a ma-
linám se přidávají
třešně chrupky.
V delší dochuti do-
minují višně a jemně
třešňová pecka. Po-
dávejte ke kuřecímu
špízu na grilu.
Konzumujte v letech
2015–2016.

V minulých letech se polo-
sladké frizzante z odrůd
Muškát moravský a Irsai
Oliver stalo skutečným hi-
tem. Letos je doplňuje
frizzante z odrůdy Ca-
bernet Sauvignon. Bar-
va vína je světle jaho-
dová. Jemné perličky
se řadí do bohatých ře-
tízků. Vůně se nese
v tónech květu jabloní
a kompotu jahod. Chuť
je veselá, s tóny červe-
ného letního ovoce.
Konzumujte v letech
2015−2016.

zweigeltRebe Rosé 2014
kabinetní víno
Morava, Velkopavlovická podoblast,
Přítluky
Alkohol: 10,5 %
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CabeRnet sauvignon
Rosé FRizzante 2014
kabinetní víno
Morava, Velkopavlovická podoblast,
Velké Pavlovice
Alkohol: 9 %

Barva je sytě ma-
linová s podtóny
malinové limonády.
Vůně je velmi výraz-
ná a pikantní, s pro-
jevem rybízových
a ostružinových
listů. V druhé vlně
přichází ovoce –
černý rybíz, jeřáb, brusinky i ostruži-
ny. Chuť je neuvěřitelně nasládlá zra-
lým a marmeládovým ovocem. Nachá-
zíme zralý červený angrešt, zralé blumy
i červená panenská jablíčka. Středně
dlouhá dochuť připomíná ovocné bon-
bóny. Podávejte k mořskému vlkovi
v krustě z mořské soli.
Konzumujte v letech 2015–2016.

Závěrem musíme konstatovat, že nás vína příjemně překvapila. Ve srovnání s minulými ročníky jsou kratší a lehčí, občas se projeví
méně vyzrálé tóny, ale jsou čistá a dobře řemeslně provedená. Sympatické je menší množství zbytkového cukru než v minulosti. �

V Rosé kozí HoRky 2014
kabinetní víno
Merlot a Svatovavřinecké, Morava,
Velkopavlovická podoblast, Rakvice
Alkohol: 11 %

Výrobce jej uvádí, jako terroirní víno
z historické viniční trati Kozí
Horky. Barva je starorůžová
s lososovými odlesky. Vůně
je plná a široká. Přináší mísu
letního ovoce a červe-
ných jablek. Chuť je
suchá a svěží. Příjem-
ně zvýrazněná minerali-
ta je doplněna jemnými
tóny bílého rybízu a me-
runěk. Středně dlouhou
dochuť uzavírá červený
grep. Suché víno, které
dokonale prezentuje svůj
terroir. Podávejte ke šti-
ce na kořenové zelenině.
Konzumujte v letech
2015–2016.

Vinařství Vajbar v posledních dvou letech
stále překvapuje. Po kompletní změně
grafiky, komunikačního i životního stylu,
není snad měsíc, aby neuvádělo na trh
nový produkt. Navíc si doslova k balíku
medailí získaných v loňském roce přidalo
i famózní úspěch v Národní soutěži vín –
Salon vín ČR. Svou první účast v této sou-
těži Bronislav Vajbar proměnil na dvě vína
z celkové stovky, navíc s ledovou Pálavou
2013 vyhrál kategorii sladkých vín.

O ročníku 2014 se vypráví ledacos –
pršelo, hrozny hnily před očima, někteří
vinaři ani nesklízeli… My jsme se rozhod-
li otestovat vína z úspěšného Vinařství
Vajbar, abychom si mohli udělat obrázek
o jejich kvalitě.

Barva je starorůžo-
vá. Vůně je jemná,
bohatě zralá. Přiná-
ší čerstvé zralé třeš-
ně a broskve. V dru-
hé vlně přichází
mineralita dopro-
vázená jitrocelovým
čajem a cukrovým melounem. Chuť
je strukturovaná, svěží se skutečně
decentním cukrem a živou kyselinou.
Najdeme v ní třešně z vůně, doplněné
o červená jablíčka. Dlouhý závěr
obstarává zralá citronová šťáva a třeš-
ňová pecka. Podávejte k roastbeefu
s brusinkovou pěnou.
Konzumujte v letech 2015–2016.

83
bodů

CabeRnet sauvignon
Rosé 2014
kabinetní víno
Morava, Velkopavlovická
podoblast, Vrbice
Alkohol: 10 %

84
bodů

84
bodů

86
bodů

87
bodů

Rulandské modRé
Rosé 2014
pozdní sběr
Morava, Velkopavlovická
podoblast, Velké Pavlovice
Alkohol: 11 %

VinařstVí Vajbar
Testujeme nový ročník vín
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Víno v srdci Evropy

25. – 27. 5. 2015

Mezinárodní veletrh vína 
pro profesionály a odbornou veřejnost

pVa Expo praha

www.wineprague.com
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