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začal šestnáctý rok tohoto tisíciletí. 
Z pohledu historie je šestnáct let 
zanedbatelně krátká doba, z pohle-
du lidského života je to již trochu 
jinak. Mnoho se změnilo od roku 
„nula“ a svět se posunul o kus 
dále. Já osobně si nedávám žádná 
novoroční předsevzetí, protože je 
stejně většinou nedodržím. Stávají 
se jen zbožným přáním, že budu žít 
zdravěji, pracovat systematičtěji … 
však to znáte. Realita mne stejně 
neochvějně vrací do původního schématu jen s tím, že se vrátím 
k původnímu někdy dříve, někdy později.
Důležité je uvědomit si priority, kterých bychom chtěli postupnou 
„aproximací“ dosáhnout. Protože píši úvodník zpravodaje, chtěl bych 
Vás ujistit, že to, čeho bychom chtěli společně dosáhnout, je být Vám 
prospěšní. Chtěli bychom Vás přesvědčit, že má smysl být součástí 
našeho spolkového života a chtěli bychom, aby si to uvědomovali po-
stupně i ostatní, kteří s námi zatím nejsou. To bude možné uskutečnit 
díky skvělému týmu, který se nám podařilo postavit, ale můžeme to 
dělat pouze tehdy, pokud budete i Vy ochotni se s námi podělit o Va-
še názory. Na počátku tohoto roku prosím Vás všechny, neváhejte 
nám své komentáře a připomínky sdělovat jakoukoli cestou. 
Tento rok by mohl být obchodně minimálně stejně dobrý, jako byl ten 
loňský. Přinese však pravděpodobně další výzvy v oblasti bezpečnos-
ti, čímž může ovlivnit ekonomickou stránku pohostinství a cestovního
ruchu jako celku. Může to znít jako klišé, ale jsem skálopevně pře-
svědčen, že v dobách dobrých i v těch těžších, hraje a bude hrát stá-
le větší úlohu fakt, s jakými lidmi pracujeme, jak se staráme o jejich 
rozvoj, jak jsme schopni se přizpůsobit novým podmínkám a jak rych-
le jsme připraveni na ně reagovat. Proto vidím tu nejdůležitější investici 
pro nás pro všechny právě ve vzdělávání a motivaci týmů. Budeme se 
i nadále snažit Vám v tom pomáhat, ať už společnými aktivitami nebo 
předáváním informací a sdílením společných zkušeností.
V osobním životě je jistě hlavní prioritou zdraví. Nezapomenutelný he-
rec Miloš Kopecký, na otázku „Jak se máte, mistře?“ vždy odpovídal 
větou: „Děkuji za optání, doma všichni zdrávi!“ Přejeme Vám a Vašim 
blízkým hlavně hodně zdraví v roce 2016!

S úctou Václav Stárek

Vážené kolegyně,
vážení kolegové
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ZE SEKRETARIÁTU

VÝKONY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 
LISTOPAD 2015

ZMĚNA 
FAKTURAČNÍCH 
ÚDAJŮ AHR ČR

REFERENT PRO OCHRANU DAT V HOTELECH 
A RESTAURACÍCH NEBUDE POVINNÝ

INFORMACE ZE SEKRETARIÁTU

8. prosince 2015 
Václav Stárek se zúčastnil jednání Předsta-
venstva Svazu obchodu a cestovního ruchu, 
kde projednal změny režimu místních po-
platků a podporu SOCR ČR pro pozměňo-
vací návrhy „protikuřáckého zákona“. 
Více k problematice v dalších příspěvcích.

15. prosince 2015 
Vystoupení Václava Stárka na jednání 
Komise cestovního ruchu Svazu měst 
a obcích ČR na téma podpory změny reži-
mu místních poplatků.

16. prosince 2015 
Účast generálního sekretáře a prezidenta 
AHR ČR na společném jednání krajské 
sekce AHR ČR a Svazu léčebných lázní v 
Karlových Varech – cílem prezentace AHR 
ČR byly okruhy spolupráce obou organizací 
v nadcházejícím roce a podpora společné-
ho postupu v jednání o novele Autorského 
zákona.

17. prosince 2015 
jednání Rady AHR ČR – více zápis na webu 
AHR ČR 

21. prosince 2015 
jednání s ředitelem Intergramu Janem Simo-
nem ve věci hromadné kolektivní smlouvy 
na roky 2015 a 2016

5. ledna 2016 
jednání generálního sekretáře a prezidenta 
AHR ČR s generální ředitelkou agentury 
CzechTourism Monikou Palatkovou. 
Tématem jednání byly okruhy spolupráce 
a společných aktivit v roce 2016.

6. ledna 2015 
jednání s Miroslavem Tomanem – před-
sedou Agrární komory a Potravinářské 
komory o možnostech vzájemné spolupráce 
a podpory tradiční české kuchyně

STALO SE...

Year to Date - November 2015 vs November 2014

Occ % ADR RevPAR Percent Change 
from YTD 2014

2015 2014 2015 2014 2015 2014 Occ ADR RevPAR

Prague 75,5 70,9 79,25 72,70 59,83 51,51 6,6 9,0 16,2

Vienna 72,6 72,0 99,66 94,92 72,40 68,30 1,0 5,0 6,0

Budapest 74,5 69,8 73,80 67,94 54,95 47,41 6,7 8,6 15,9

Barcelona 77,7 74,7 130,02 121,10 101,05 90,52 4,0 7,4 11,6

 Berlin 77,4 75,0 94,08 89,45 72,78 67,05 3,2 5,2 8,6

Paris 78,1 81,0 257,60 249,36 201,24 201,90 -3,5 3,3 -0,3

London 82,8 83,4 200,35 175,01 165,97 145,90 -0,6 14,5 13,8

Warsaw 76,3 71,4 68,39 66,31 52,17 47,32 6,9 3,1 10,2

Výsledkem jednání vedených v rámci trialogu mezi Radou EU a Evropským parlamentem o Nařízení o vše-
obecné ochraně dat je, že Referent pro ochranu dat (DPO - Data Protection Officer) nebude povinně předepi-
sován společnostem, jejichž hlavní obchodní činností není zpracovávání dat, zvláště pak ne malým a středním 
podnikům.Výbor LIBE Evropského parlamentu schválil dohodu dosaženou při jednáních vedených v rámci 
trialogu mezi Radou EU a Evropským parlamentem ve věci návrhu na Nařízení o všeobecné ochraně dat. 
Výsledkem rozprav je to, že Referent pro ochranu dat (DPO) je předepisován povinně pouze za následujících 
okolností:
 zpracování dat je prováděno státním orgánem, nebo
 hlavní aktivity společnosti spočívají ve zpracovatelských operacích, které z důvodu jejich povahy, rozsahu 
nebo účelu vyžadují pravidelné monitorování datových subjektů ve velkém rozsahu, nebo
 hlavní aktivity společnosti spočívají ve zpracovávání speciálních kategorií dat ve velkém rozsahu 
Asociace hotelů a restaurací ČR před tripartitními jednáními k návrhu Nařízení o ochraně údajů upozornila 
na stanovisko sektoru pohostinství v České republice. Plně podpořila stanovisko HOTREC a s návrhy seznámi-
la také  Úřad na ochranu osobních údajů. 
„S přihlédnutím k významu odvětví pohostinství v ČR a k potencionálním dopadům Nařízení v jeho původ-
ním návrhu vítáme, že naše argumenty byly vyslyšeny a hotely a restaurace nebudou zbytečně přetěžovány 
další byrokratickou a finanční zátěží “, řekl k výsledkům jednání Václav Stárek, prezident AHR ČR.
„Odvětví pohostinství vřele vítá výsledek jednání dosažený v rámci trialogu, jenž znamená, že SMEs nebudou 
mít povinnost využívat služeb DPO, pokud jejich hlavní obchodní činností není zpracovávání dat.
Je skutečností, že 91 % odvětví pohostinství tvoří mikropodniky, pro něž by jakákoliv administrativní 
a ekonomická zátěž byla škodlivá“, zdůraznil Christian de Barrin, CEO HOTREC.

 Dostáváme od vás informace  o hledaných osobách / neplatičích / zlodějích a žádost o přeposílání 
těchto zpráv ostatním kolegům.  Vzhledem  k citlivým  obsahům zpráv je již nebudeme posílat emailem,  
avšak budeme je vkládat do zaheslované části webu určené jen pro interní potřeby, kde je nově vzniklá 
záložka ČLENSKÉ FÓRUM
 Aktualizujte kontaktní údaje, v případě, že došlo 
k nějaké změně. Pokud chcete přidat emailové adresy, 
lze – zašlete na jaklova@ahrcr.cz
 Pokud nemáte přihlašovací údaje na web, které jsou 
generovány exkluzivně jen členům – pošlete požadavek na 
ahrcr@artao.cz
 Chcete-li využít příležitost představení členů týmu 
ve Zpravodaji AHR Forum – v rubrice Who is who, nebo 
z vaší činnosti v rubrice Z regionů – posílejte na 
peskova@ahrcr.cz
 Certifikace HOTELSTARS je od 1.1.2016 udělována 
na 5ti leté období - hajkova@ahrcr.cz. 
 Máte-li zájem o EKO samolepky do koupelen zdarma, 
kontaktujte - hajkova@ahrcr.cz.

S platností od 1.1.2016 došlo ke změně 
fakturačních údajů asociace /IČ a DIČ zůstává 
stejné/. Prosíme o změnu ve vašich účetních 
systémech: 
Asociace hotelů a restaurací 
České republiky z.s.
Revoluční 762/13
110 00  Praha 1 – Staré Město
IČ: 00549436
DIČ: CZ00549436

měna: Euro
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ZE SEKRETARIÁTU

RECEPČNÍ ROKU 2015 V HOTELU DIPLOMAT HOTEL PRAGUE

ŘEŠENÍ AUTORSKÝCH POLATKŮ 2015 / 2016

Tak jako každý rok, i letos jsme měli to 
potěšení uspořádat již tradiční soutěž 
Mladý recepční roku. Své zázemí tentokrát 
poskytl Diplomat Hotel Prague v pražských 
Dejvicích. 
Účast byla skvělá a hojná, soutěžilo celkem 
15 mladých recepčních z hotelů pražských, 
karlovarských a brněnských. Mezinárodní 
pravidla stanovují, že soutěž má 2 části: 
teoretickou a praktickou. V teoretické části 

Vzhledem k celkem pochopitelným a častým dotazům našich členů upřesňujeme postup ve věci zajištění autorských 
poplatků a licencí za rok 2015 a 2016. V první řadě chceme všechny členy ujistit, že pokud se přidali k této aktivitě a 
poskytli AHR ČR plnou moc, nehrozí jim žádné sankce, veškerou odpovědnost spojenou s touto agendou přebírá AHR 
ČR. V současné době již kolektivní správci opět obesílají ubytovací a stravovací zařízení s výzvou k úhradě poplatků za rok 
2016. Doporučujeme individuální smlouvy neuzavírat a případně odpovědět kolektivním správcům tak, že se přidáváte 
k hromadné kolektivní smlouvě připravované AHR ČR. Smlouvy za rok 2015 máme od počátku ledna 2015 připraveny 
a během ledna bychom měli zahájit výběr. Získali jsme slevu 30 % od Intergramu a 18 – 20 % u OSA, přičemž budeme 
hradit na základě ceníků z roku 2012. Smlouvu za rok 2016 budeme uzavírat pouze s jedním kolektivním správcem 
za všechny ostatní – pravděpodobně se společností INTERGRAM s tím, že budeme opět požadovat výrazné slevy na ve-
řejné prostory i hotelové pokoje a dodržení zákonem garantovaných stropů pro hotelové pokoje. Děkujeme všem členům 
za soudržnost a trpělivost. Jsme přesvědčeni, že se tento postup vyplatí všem uživatelům a navíc vám odpadne jakákoli 
administrativní zátěž a náklady na právní služby s uzavíráním smluv spojené. Pokud budete osloveni kolektivními správci 
k uzavření smluv individuálně, je nezbytné reagovat s informací o vašem členství v AHR. 

Níže zveřejňujeme návrh reakce, v elektronické podobě je k dispozici v zaheslované části webu:

Věc: Sdělení uživatele předmětu 
ochrany k uzavření licenční smlouvy

Vážení,
tímto si Vám dovolujeme sdělit, že ohledně uzavření licenční smlouvy pro rok 
2016 se naše společnost/restaurace/ubytovací zařízení bude účastnit hromadné 
kolektivní licenční smlouvy ve smyslu ust. § 100 odst. 1 písm. h) zákona 
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, kterou za uživatele předmětů 
ochrany sjednává osoba oprávněná hájit zájmy v nich sdružených uživatelů, jíž 
je Asociace hotelů a restaurací České republiky z. s., Revoluční 762/13, Praha 1, 
PSČ 110 00, IČ: 00549436.
Zdvořile si Vás tak dovolujeme odkázat na příslušnou hromadnou kolektivní 
licenční smlouvu, která bude výše popsaným způsobem uzavřena, a v jejíž příloze 
bude naše společnost/restaurace/ubytovací zařízení zahrnuta jako sdružený 
uživatel, kterému dle ust. § 101 odst. 5 autorského zákona vznikají práva 
a povinnosti vůči kolektivnímu správci přímo.

Děkujeme za pochopení. TE
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se jedná o znalost standardních pojmů z ob-
lasti hospitality, se kterými každý recepční 
běžně přichází do kontaktu a pracuje s nimi. 
V části praktické, během hrané scénky, 
prokazovali recepční svou pohotovost, roz-
hodovací schopnosti, umění komunikace, 
schopnost empatie a obchodní dovednosti. 
Vítězkou celého klání se stala Kateřina Pe-
trovová z Clarion Congress Hotelu Prague, 
2. místo patří Filipu Švajdovi z Park Inn 

Hotelu Prague a 3. místo obsadil Radek Coufal 
z Angelo Hotelu Prague.Speciální cena poroty 
byla udělena recepční Monice Kozové z OREA 
Hotelu Voroněž, Brno.Rádi bychom poděko-
vali všem soutěžícím za jejich účast, odvahu 
a nasazení. 
Vítězka národního kola bude reprezentovat 
Českou republiku na mezinárodním kole, 
které se bude konat v lednu 2016 u rakouských 
sousedů ve Vídni. Kateřino, držíme palce.
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AKTUÁLNĚ

Legislativní report k 11. lednu 2016

Kontrolní hlášení finančnímu úřadu nově
V souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která vstoupila 
v platnost 1. ledna 2016, si vás dovolujeme upozornit na nové povinnosti plátců DPH. 

Zákon o elektronické evidenci tržeb (EET) – sněmovní tisky 
č. 513 a 514
 Projednávání tisku zařazeno na pořad mimořádné 37. schůze 
PS PČR od 11. 12. 2015  
 Projednávání tisku ve  3. čtení  začalo v pátek 18. prosince 2015 
a pokračovalo v pátek 8. ledna 2016 od 9 hodin
 Jednání schůze o těchto dvou bodech (sněmovní tisky č. 513 
a 514) ve sloučené rozpravě je přerušeno do 22. ledna 9.00 hodin
 Projednávání bylo přerušeno do pátku 18. prosince 2015 do 
9 hodin
Z podnětu AHR ČR je v návrhu zákona již zapracováno převedení 
pokrmů a nealkoholických nápojů v restauracích do snížené sazby 
DPH (s účinností od zavedení EET).Z iniciativy AHR ČR ve dru-
hém čtení načten pozměňovací návrh poslance Františka Adámka 
(ČSSD) na přeřazení pokrmů v restauracích a nealkoholických 
nápojů do super snížené sazby 10%. Tento návrh nebyl však do-
poručen garančním výborem a je nutné k němu získat souhlasné 
stanovisko MF.

Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě 
– sněmovní tisk č. 275
 Návrh zákona byl projednán v prvním čtení 20. 10. 2015
 Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona 
12. 11. 2015 a doporučil zamítnout
 Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona 2.12.2015 
a doporučil schválit
 Projednávání tisku ve druhém čtení navrženo na pořad 39. schů-
ze PS PČR od 19. ledna 2016 
AHR ČR podporuje rozhodnutí Hospodářského výboru k zamít-
nutí zákona. AHR ČR předkládá argumenty, které jasně deklarují, 
že tento zákon bude mít negativní vliv jak na odvody do státního 
rozpočtu, tak na snížení počtu pracovních míst ve službách 
a obchodě. V obchodních centrech je více než 3000 restaurací, 
kterých se omezení provozu přímo dotkne poměrným poklesem 
tržeb. 

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 
látek – sněmovní tisk č. 508       
 1. Čtení proběhlo  8. 12.2015 a 15.12.2015 na 36. schůzi

 Sněmovna nedokončila úvodní kolo projednávání návrhů
 Návrh zákona přikázán k projednání výborům
Garanční Výbor pro zdravotnictví projedná návrh na 28. Schůzi 
výboru 13.1.2016 od 9 hodin

Novela zákona o ochraně před škodami působenými 
tabákovými výrobky – sněmovní tisk č. 272
 Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 18. 7. 2014
 Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, 
aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení
 Návrh byl projednán v prvním čtení 24. 10. 2014 na 19. schůzi
 Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návr-
hem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
 Projednávání pokračovalo 8.,15. 12. 2015 na 36. schůzi
 Návrh zákona přikázán k projednání výborům
Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh na 28. Schůzi 
výboru 13.1.2016 od 9 hodin
 

AHR ČR předloží do výborů návrhy na úpravu zákona 
a připraví pozměňovací návrh, který bude obsahovat:
 Vypuštění: § 16 (2) - Provozovatel provozovny stravovacích 
služeb, ve které jsou prodávány alkoholické nápoje, je povinen zajis-
tit, aby se v této provozovně nezdržovala osoba mladší 18 let, která je 
zjevně pod vlivem alkoholu. 

Argumenty: jediný způsob zajištění je lustrace zákazníků a dechová 
zkouška nezletilých při vstupu do prostor provozovny stravovacích 
služeb. Nemá legislativní oporu, v praxi nelze zajistit. 

 Vypuštění: § 11 (5) - Provozovatel provozovny stravovacích slu-
žeb nebo stánku s občerstvením, v nichž jsou prodávány alkoholické 
nápoje, je povinen mít v sortimentu nápojů nabízených v této provo-
zovně nebo stánku s občerstvením alespoň jeden nealkoholický nápoj 
levnější, než nejlevnější nabízený alkoholický nápoj stejného objemu.

Argumenty: jedná se o nepřípustný zásah do politiky volného trhu, 
navíc nebylo prokázáno, že by toto opatření mohlo přinést jakékoli 
snížení konzumace alkoholických nápojů.  

Nově tento zákon stanoví, že budou všichni plátci povinni podávat svá 
přiznání elektronicky (doposud mají výjimku fyzické osoby s ročním 
obratem do 6 miliónů Kč). Také zavádí novou povinnost elektronicky 
zasílat místně příslušnému finančnímu úřadu kontrolní hlášení.
Hospodářská komora a AHR ČR upozorňovaly již při projednávání 
tohoto zákona v loňském roce na fakt, že kontrolní hlášení jednoznačně 
představuje zvýšení administrativních nákladů, a proto by jeho zavedení 
mělo být podnikatelům kompenzováno úlevami či zlepšeními v platební 
či administrativní rovině, například v podobě pružnějšího vracení 
odpočtů DPH. 
AHR ČR chápe a podporuje opatření, která by měla přispět k zefektiv-
nění výběru daní a zajištění rovných podmínek pro všechny podnikate-

le, na druhou stranu po několika těchto opatřeních očekává také úlevy 
pro ty, kteří si své daňové povinnosti řádně plní. 
Kontrolní hlášení mají právnické osoby podávat měsíčně, fyzické osoby 
čtvrtletně nebo měsíčně podle toho, zda jsou čtvrtletními nebo měsíční-
mi plátci daně. Prvně se tak budou kontrolní hlášení odesílat 25. dubna 
2016 (týká se fyzických osob – čtvrtletních plátců), anebo 25. února 
(platí pro ostatní plátce daně). 
K odeslání daňových podání lze použít buď daňový portál finanční 
správy, anebo datovou schránku. Podrobné informace jsou k dispozici 
na stránkách finanční správy:
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prida-
ne-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH
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AKTUÁLNĚ

(Zákon č.314/2015 Sb.)
Registrace cizinců v ubytovacích zařízeních

18. prosince 2015 vstoupil v účinnost nový zákon o pobytu cizinců na území České re-
publiky, který je jednak transformací nové evropské směrnice do české legislativy a jednak 
odrazem aktuální bezpečnostní situace ve světě. 

Z tohoto důvodu také zákon nese některé požadavky, které nebyly 
v původním návrhu a nebyly bohužel ani projednány s AHR ČR 
a dále některé další povinnosti ubytovatelů, které jsou, dle našeho 
názoru, nadbytečné.

AHR ČR spolupracovala na novele tohoto zákona s Ministerstvem 
vnitra a naším požadavkem bylo následující:
1) zrušení povinnosti  hosta vyplňovat domovní knihu ručně - nově 
zůstává jen povinnost podpisu
2) možnost volby využití standardního tiskopisu domovní knihy 
nebo nahrazení  tohoto dokumentu registrační  kartou, která ponese 
všechny požadované údaje a údaje o hostech mohou být již vytištěny 
z historie hostů - změna v § 101 odst. 1 to umožňuje
3) zjednodušení způsobu hlášení cizinců - již nyní je možnost předá-
vat data Cizinecké policii elektronicky
Tyto změny by měly reflektovat  aktuální praxi hotelů a ubytovacích 
zařízení, kdy jsou pro registraci využívány registrační karty, generované 
přímo informačním systémem hotelu a u opakovaných hostů již obsa-
hující požadované údaje tak, aby bylo možno provést před registraci 
hosta. Naše připomínky byly do zákona plně zapracovány, takže 
v současné době je možné používat registrační karty jako domovní 
knihu, aniž by ji host vypisoval ručně, což dovoluje plně využít před 
registrací, případně údaje z historie hosta. Stejně tak je možné použít 
například pro registraci skupin jakýkoli jiný formulář, který ponese 
všechny informace zákonem požadované, jen musí být opatřen podpisy 
hostů.
Nově se na základě požadavků Ministerstva vnitra ČR mění některé 
údaje, které je nutno registrovat:
1) adresa trvalého pobytu hosta v zahraničí
2) číslo víza, je-li v cestovním dokladu vyznačeno
3) účel pobytu cizince
4) pro ubytovací zařízení bude povinné hlášení o pobytu cizinců on-
line, prostřednictvím aplikace, kterou Cizinecká policie na vyžádání 
dodá (požadavek směřujte na adresu ubytovani@pcr.cz )
Naopak byla vypuštěna povinnost uvádět SPZ vozidla a místo narození 
ubytovaného cizince.
Výše uvedené změny přinesly bohužel také technické problémy pro 
ubytovatele. Účel pobytu cizince se jeví z našeho pohledu, jako velmi 
široký, byli bychom rádi, pokud by ubytovatelé mohli používat pouze 
omezenou škálu účelu pobytu – jako je obchod, turistika a tím se zjed-
nodušila samotná registrace. 
Dále adresa hosta není uvedena v pase, takže vyplnění údajů je plně 
v rukách registrovaného hosta a ubytovatel nemá mnoho možností, jak 
tuto informaci prověřit. V neposlední řadě je to povinnost hlášení 
o pobytu při přenosu online opatřit elektronickým podpisem. 
To se jeví pro některé provozovatele jako obtížné, neboť elektronický TE
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podpis je poměrně citlivý nástroj, který by měla mít pod kontrolou pou-
ze osoba odpovědná za ubytovací zařízení. Spolu s Cizineckou policií 
pracujeme na zjednodušení celého systému a využití portálu UbytPro, 
kde by měla být jednoduchá aplikace pro převedení a zaslání dat bez 
elektronického podpisu. 
Vzhledem k výše uvedenému se připravuje novela zákona, kde bychom 
chtěli naše připomínky z praxe ještě zohlednit. Tato novela by měla být 
projednána zákonodárci během června tohoto roku. 
AHR ČR iniciovala setkání některých našich členů a zástupců Cizinecké 
policie, kde byly některé otázky a stanoviska projednány, zároveň jsme 
požádali zástupce policie, aby byly její kontrolní orgány spíše osvětově 
nápomocny, než využívaly hned na počátku možnosti sankcí, neboť ten-
to zákon vstoupil v účinnost velmi rychle a ubytovatelé neměli mnohdy 
možnost technicky a organizačně se na změny připravit v dostatečném 
předstihu. 
Naše asociace ve spolupráci s AICR – Asociací Front Office Managerů 
a právníky připraví vzor hotelové registrační karty, kterou naši členové 
budou mít k dispozici. Tato karta by měla nést všechny údaje, požado-
vané jednotlivými zákony (registrace cizinců, místní poplatky, ochrana 
osobních údajů apod.). Součástí materiálu bude také jednoduchý meto-
dický pokyn pro naše členy.
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Je nutné zvýšit společenské uznání oborů 
kuchař, číšník a recepční 
Asociace hotelů a restaurací České republiky 20. listopadu 2015 ocenila odborníky, 
kteří svými úspěchy a špičkovou úrovní služeb přispívají k dobrému jménu hotelnictví 
a gastronomie. Těm nejlepším byly závěrem 10. konference AHR ČR uděleny výroční ceny. 

Cenu v kategorii Hoteliér roku za nezávislé hotely převzal Ing. KAREL 
RADA, ředitel hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou. Hotelu, který přita-
huje hosty rovněž dvěma neobvyklými slogany: 
NESEĎTE ZA PECÍ, PŘIJEĎTE DO PECE A OBJEVTE SVŮJ HORI-
ZONT… U NÁS SEZONA NIKDY NEKONČÍ nebo JSME V POHYBU, 
BUĎTE S NÁMI. 
 
Už léta vedete jeden z komerčně nejúspěšnějších hotelů na českých 
horách. Jaké byly předpoklady úspěšnosti, co bylo nejobtížnější 
a z čeho máte největší radost?
Důležitý je na jedné straně stabilní tým kvalitních spolupracovníků 
a na druhé straně, aby všechny služby hotelu byly minimálně na obvyklé 
standardní úrovni, samozřejmě nejlépe na té nejvyšší.

Co stojí za připomenutí z historie hotelu Horizont?
To, že jsme hned v prvním roce po převzetí hotelu, tedy již v roce 1995, 
vybudovali velké sportcentrum a wellness centrum a tím výrazně 
rozšířili naši nabídku služeb.

V čem spočívá vaše umění šéfovat velkému hotelu? Co je zapo-
třebí pro udržení jednoty mezi řízením firmy a vedením týmu 
zaměstnanců?
To je těžká otázka, je to hodně individuální. Já asi vyzdvihnu flexibilitu 
a umění vytvořit tým spolupracovníků, kde je na prvním místě chuť 
a ochota pracovat ve službách, a to dobře a být na to hrdý.

Jaký je váš pohled na mladou generaci pracovníků v hotelnictví?
Pohled mám pozitivní, náš tým je hodně mladý. Dnes je ale velmi těžké 
najít nové mladé pracovníky a dá se říci, že je to problém ve všech 
našich oborech.

Co vám přinesl uplynulý rok dobrého a o čem raději nemluvit?
Dobrého přinesl hodně, ekonomicky to byl pro hotel dobrý rok, 
pokračovali jsme i v dalším budování našeho týmu a já osobně jsem 
získal titul hoteliéra roku. A o čem „nemluvit“, to je asi špatná kvalita 
učňovského a středního školství v našich oborech. 
O tom bychom ale naopak mluvit měli. Měli bychom se společně snažit 
pozdvihnout společenské uznání oborů kuchař, číšník, ale i třeba 
recepční, tak aby do učení a na střední školy přicházelo více schopných 
dětí. 

Je těžké si dobré klienty udržet? Co pro to děláte? Jak a čím jim 
vycházíte vstříc a jak o ně pečujete?
Není to jednoduché, my máme vlastní věrnostní program Regata+, 
který nám velmi dobře funguje a je klienty hojně využíván. A stále 
pro naše hosty připravujeme a vymýšlíme něco nového.

Jak vycházíte v Krkonoších s konkurencí? Co nabízíte nad rámec 
běžných služeb a čím se odlišujete? 
Myslím si, že v Krkonoších vycházíme s velkou částí konkurence velmi 
dobře a naopak spolupracujeme na všech možných úrovních. 
Svým hostům nabízíme, jak jsem již říkal, opravdu široké spektrum 
kvalitních služeb, máme svoje standardy a z těch nechceme slevovat. 
Zvláště bych vyzdvihl naši výbornou kuchyni. 
A jako zajímavost třeba naši službu „Vymyslíme pro Vás“, v rámci které 
dokážeme navrhnout třeba rodinný program na celý týden dopředu.

Na čem stavíte marketingovou a propagační linii hotelu Horizont?
Hlavně na dobrém jménu hotelu, máme široký záběr, naše hlavní cílová 
skupina jsou rodiny s dětmi, ale jsme i hotel pro sportovně zaměřené 
hosty. 
A máme i velmi velkou skupinu firemní klientely, pro kterou jsme se 
naučili připravovat akce opravdu na míru.



PROFIL

 Narozen 20. června 1959
 1974-1978  Gymnázium Valašské Meziříčí
 1978-1983  Fakulta stavební, Vysoké učení technické Brno
 1990-1993  hotel FIT FUN Harrachov - F&B Manager
 1993-1994  PRONET,řízení menších hotelů
 1994 – dodnes hotel Horizont Pec pod Sněžkou – ředitel

KAREL RADA
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Promítla se nějak současná politická situace do návštěvnosti hotelu?
Neumím to říct úplně přesně, ale asi ano, čeští hosté chtějí víc zůstávat 
doma v Česku.

Kterou z různých aktivit AHR ČR považujete za nejvydařenější?
Zde určitě vyzdvihnu jednotnou Klasifikaci ubytovacích zařízení 
(Hotelstars) a také úspěšné zastupování členů směrem k autorským 
svazům OSA a Intergram, což není vůbec jednoduché.

Pracujete na horách, na dovolenou jezdíte k moři nebo na Máchovo 
jezero?
Tam i tam, mám rád oboje a navíc v hotelu Port na Máchově jezeře 
si někdy připadám jako u moře v Chorvatsku.

Co vám nejvíce zachutnalo na desátých gastronomických dnech 
vašeho šéfkuchaře Jiřího Švestky?
Pan Švestka tam měl hodně vynikajících jídel, asi nejvíc mi chutnala 
mrkvová polévka se slaninovými krutónky a zapečený lilek s kozím 
sýrem a také nesmím zapomenout na výborný vysoký roštěnec. 
Ještě teď se mně sbíhají sliny.

Jaké máte plány do nejbližší budoucnosti?
Samozřejmě ať se nám ekonomicky daří a v brzké době dokončíme 
závěrečnou etapu rekonstrukce našeho hotelu Horizont.

Karel Rada přebírá cenu na Výroční konferenci AHR ČR 2015
(Zleva: Ing Václav Stárek, Ing. Karel Rada, Ing. Pavel Hlinka), Zdroj: Všudybyl

INZERCE
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Zážitkové saunování  
Pojem zážitkové saunování se již dostal do podvědomí každého pravidelného 
návštěvníka sauny.

Jednoduše řečeno jedná se o 10 -12 minutový program ve vyhřáté sauně 
na 80-85°C. Smyslem zážitkového saunování je „dělat saunu pro lidi“. 
Nejdůležitějším člověkem v sauně je tedy každý její návštěvník, 
ve kterém jsme díky zážitkovému saunování vzkřísili zvědavost natolik, 
že je ochoten se v sauně „tulit“ s dalšími 20, 40 či 90 lidmi.
Návštěvníci sauny by si na počátku ceremoniálu měli vyslechnout in-
formace o tom, jak se chovat před vstupem do sauny, během saunování 
i po odchodu z prohřívárny. Konečně je to tu! Světla se ztlumila, začíná 
hrát hudba, vše je dokonale sladěné s příběhem. Přichází první nálev! 
Saunér vybral zajímavou kombinaci esencí, kterou polévá kamna. 
Krásná vůně vzlíná vzhůru, aby návštěvníci mohli vnímat pomalé pohy-
by ručníku, který rozvířil téměř afrodiziakální směs do prostoru sauny. 
Každý je součástí krásného příběhu – jeho první třetiny. 
Saunér předvádí připravenou choreografii, hosté žasnou, co všechno se 
dá vymyslet s „pár ručníky“. Přichází druhé kolo vůní, které již animá-
tor správně kombinuje s ledem, protože používá přírodní éterické oleje. 

Who is who
MICHAL MANIŠ
Na pozici Hotel Director pražského hotelu President patřícího do Prague Collection společnosti Axxos Hotels 
& Resorts nastoupil začátkem ledna. Michal Maniš přichází z pozice generálního ředitele dvou horských hotelů 
na Šumavě spadajících do portfolia Orea Hotels s.r.o. Své zkušenosti mimo jiné nasbíral na pozicích Director of 
Sales & Marketing a F&B Manažera hotelu Pyramida, dále v hotelech Moevenpick a Corinthia. Hotel President, 
čeká v tomto roce rozsáhlá rekonstrukce a díky tomu i celková revitalizace.

ERIC PERE
Společnost Corinthia Hotels ho jmenovala novým generálním ředitelem svého hotelu. Eric Pere, který má 
více než třicetiletou zkušenost s luxusními hotelovými službami a dříve působil jako generální ředitel hotelů 
sítě Corinthia v Tripolisu a Petrohradu, bude dohlížet na úspěšné fungování Conrinthia Hotel Prague. 
Pan Pere, který je původem Francouz, začínal v osmdesátých letech jako Cost Controller & F&B Analyst a po-
stupně se vypracoval v ekonomické oblasti, až na post generálního ředitele hotelu Corinthia Prague. „Nástup 
do pražské Corinthie je pro mne perfektním krokem. Moje hodnoty se naprosto shodují s hodnotovým systé-
mem společnosti Corinthia a velice se těším na práci pro tento slavný hotel,“ prohlásil.

ZUZANA SEMERÁDOVÁ
Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu na pražském Suchdole, provozně ekonomickou fakultu. Již téměř 
14 let provozuje Dětský penzion Permoník v Malé Úpě v  Krkonoších, který koupili spolu s manželem v roce 
2002 a postupně přeměnili na penzion pro rodiny s dětmi. Do Krkonoš se odstěhovali z Prahy hlavně kvůli 
jejich dětem, které byly často nemocné. Provozování penzionu pro děti ji velmi baví a naplňuje. Stále se snaží 
nabízené služby zdokonalovat a přizpůsobit  vše moderním mladým rodinám s dětmi a jejich potřebám. 
Každá nová konkurence je další výzvou ke zkvalitnění služeb. Moc ráda jezdí na horském kole a v zimě 
šlape s rodinou na lyžích.

Opakuje se tanec ručníků nad hlavami návštěvníků. Pro ty v horních 
patrech sauny je to jistě náročnější, protože parní nárazy a teplota sauny 
jsou cítit zejména ve vyšších patrech. 
Teplotní křivka v sauně stále stoupá. Máme před sebou finále, poslední 
kombinace vůní dokonale doplňuje předchozí dvě směsi. 
Návštěvníci v sauně jsou maximálně spokojení, protože 10 minut v sau-
ně je za nimi a i ti, kteří by nikdy předtím nečekali, že vydrží celou dobu 
uvnitř kabiny, tak žasnou spíše nad zážitkem, než nad svým výkonem.
Na závěr správné ochlazení a odpočinek - nejdříve vysprchovat chlad-
nou vodou, následně klidně do ochlazovacího bazénku či jezírka
 a ulehnout na lehátko do odpočívárny (ochlazovny). 
A nezapomeňte - doba strávená v sauně by měla být rovná době 
odpočinku.
Takto to děláme v saunovém světě Wellness hotelu Kolštejn 
v Branné již několik let a nyní  otevíráme další saunový svět u Wellness 
hotelu Hluboký dvůr.
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Komunikujte výhody přímých rezervací 
pro zákazníky 
Online distribuce hraje v prodeji hotelových služeb stále důležitější roli. 
Tento trend bude dozajista pokračovat i v příštích letech. 

Aniž by chtěli hoteliéři tyto trendy zpochybňovat nebo se snažit zásad-
ním způsobem konkurovat rezervačním portálům, rozhodli se podpořit 
také jiné cesty rezervace pro hosty, ať již se vracejí opakovaně nebo 
třeba jen hledají vhodné ubytování v konkrétním regionu. 
Z podnětu německých hoteliérů a jejich hotelových asociací (IHA 
a DEHOGA), podpořil HOTREC evropskou kampaň „Book Direct“, 
jejímž smyslem je upozornit zákazníky na výhody přímé rezervace a její 
možnosti. Ať se jedná o rezervaci přes webové stránky hotelu, přímo při 
odjezdu nebo jinými prostředky jako je e-mail a telefonní kontakt. Smy-
slem této myšlenky je připravenost hotelu poskytnout hostovi jakoukoli 
přidanou hodnotu v případě, že se rozhodne rezervovat přímo. To však 
také vyžaduje, aby byl personál k této činnosti dostatečně vyškolen 
a efektivita rezervace byla pro hosta minimálně srovnatelná s procesem 
rezervace přes OTA. To vše je podpořeno podporou tisíců hoteliérů 
v celé Evropě, což otevírá nemalé možnosti pro budoucí rozšíření této 
myšlenky mezi širokou masu individuálních turistů.  
Kampaň nepředpokládá žádné závazné sliby, jedná se spíše o osvětovou 
činnost s cílem rozšířit povědomí o možnostech a výhodách přímých TE
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rezervací. Zapojit se do kampaně Book Direct může jakýkoliv hoteliér, 
restauratér či podnikatel v sektoru cestovního ruchu. K této příležitosti 
byl vytvořen e-shop, kde naleznete zdarma ke stažení logo kampaně 
přeložené do 18 ti jazyků členských států . Na e shopu naleznete také 
ostatní propagační materiály.

INZERCE
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HOTEL / PENZION

Zeptali jsme se certifikovaných zařízení 
Hotelstars:
1. Jak byste zhodnotili období mezi svátky (Vánoce, silvestr 2015)?  
2. Máte nějaké předsevzetí do nového roku? 

HELENA HORČIČKOVÁ
Hotel manager, Grand Hotel Praha, Hotel 4*, Praha
1) Nemůžeme si stěžovat ani na obsazenost ani na hosty. Všechno dopadlo tak, jak se vyvíjel celý předcházející rok, což znamená dobře. 
Na počasí bychom si rádi stěžovali, pokud by bylo u koho:-)
2) Do nového roku máme předsevzetí být na tom přinejmenším stejně, ne-li lepe. Konkrétně již pracujeme na novém webu. Tak si toužebně 
přejeme, aby se líbil a hosté si dělali rezervace nejvíce napřímo přes něj. Což vlastně znamená být více nezávislý na všech ostatních prodejních 
portálech. To bude ale asi stejné přání, jako s tím počasím.

IVANA MOTTLOVÁ
Hotel Manager, VILLA PATRIOT, Hotel 4*, Mariánské Lázně
1) Jsme gurmánský hotel s gurmánskou restaurací a zájem hostů byl skutečně veliký. Přes Vánoce máme tradičně zavřeno, ale Silvestr byl nad 
očekávání skvělý. Neradi to děláme, ale v restauraci i hotelu jsme již odmítali rezervace. Jsme luxusní restaurace a k naší velké radosti jsme zjis-
tili, že o kvalitu je veliký zájem. Mariánské Lázně jsou ve skupině GREAT SPA a jsou nyní na seznamu kandidátů na vstup do UNESCO.Zájem 
o naše město je opravdu nebývalý. Počasí nebylo na vycházku lesem, ale možností k radostem bylo hodně 
2) V roce 2015 jsme udělali veliký kus práce. Hlavně máme skvělý kolektiv a to je asi nejvíc. Předsevzetí typu „změnit jídelní lístek, doplnit 
vína a nebo přesunout postele na druhou stranu pokoje“  ne, ne. Služby, gastronomii a recepci dělají LIDÉ – když je fajn personál, jde všechno 
jednoduše. Získali jsme  „Certifikát kvality českého systému kvality“, Certifikaci Hotelstars****, vysoké hodnocení od hostů, sommeliera s certi-
fikátem z Institutu vinařství, mladé  kuchaře se zájmem o vše moderní, majitele, který trvá na používání těch nejkvalitnějších surovin. A kdyby 
měl někdo zájem přijít do našeho kolektivu – přivítáme číšníky i servírky.

PETR PEČENKA 
provozní, Penzion Chaloupka, Penzion 3*, Praha
1) Vánoce jsou pro nás tradičně klidné období. Hlavní nápor turistů pro nás začíná po svátcích. (Od cca 27.12) Velmi mě překvapila poptávka 
na Silvestrovský termín z asijských zemí. Konkrétně jihokorejští turisté dle mého více než dostatečně nahradili stagnující poptávku turistů 
z Ruska. Počasí pro nás příjemné bylo pro hosty opravdu zvláštní. Někteří byly smutní, že není sníh a další se ptali, 
zda je toto standardní počasí pro tuto oblast. 
2)Vzhledem k narůstající byrokracii jsme si dali předsevzetí se z toho nezbláznit...

ING. JIŘÍ RICHTER
ředitel hotelu, Hotel Krakonoš, Hotel 3* Superior, Mariánské Lázně
1) Již tradičně je období vánočních svátků a silvestra 2015/2016 obdobím vysoké vytíženosti a to přes 75 % přes Vánoce a  100 % přes Silvestra. 
Výborná atmosféra, hudba na Štědrý den, večírky s hudbou a super velká kapela na Silvestrovský večer, keramické dárky pro každého hosta, 
vkusná a veselá výzdoba, chutně připravené menu na oba svátky i ostatní sváteční dny. To vše opět znamená vysokou spokojenost hostů a ještě 
před odjezdem uzavření objednávek pro rok 2016/2017, znamenající již téměř 70% obsazenost Vánoc a 100% obsazenost Silvestra. To vše uka-
zuje na oblíbenost těchto pobytů a vysokou spokojenost hostů. 
2) V roce 2016 chceme udržet vysoce nastavenou laťku úrovně našich služeb, rozšířit počet akcí pořádaných hotelem (pálení čarodejnic, so-
chařské sympozium, krok ke zdraví – nordic walking, Svatováclavské setkání lidí dobré vůle, vánoční zpívání koled u betléma apod.). Neustále 
pracujeme i na vylepšení  interiéru hotelu. Současně velmi litujeme absence možnosti získat dotaci (grant) z jakýchkoliv zdrojů (EU, Minister-
stva pro místní rozvoj, kraje, města) na další vylepšování infrastruktury CR a hotelnictví. Naším velkým snem je vzhledem k vysokým letním 
teplotám zajistit klimatizaci hotelu, nebo alespoň jeho části. 

JAN ENT
Manager, Hotel Jičín, Hotel 3*, Jičín
1) Rok 2015 byl celý rekordní a odrazilo se to i na vánočních svátcích a na Silvestru, restaurace byla  stále k prasknutí a my měli strach, že nám 
zkolabují kuchaři a číšníci:-). Jsme hotel a restaurace ve městě, počasí nemá moc vliv na naši návštěvnost. 
2) Poprvé v historii naší restaurace U Dělové Koule 1866 se nám podařilo dostat mezi TOP 10 v Maurerové Grand restaurantu, moc si toho 
vážíme a rádi bychom tam nějakou dobu zůstali:-). Všem nám bych moc přál, aby se náš obor rozvíjel a vzkvétal. My jsme ti, kdo reprezentuje 
ČR u zahraničních turistů a jak se o ně postaráme, jak jim uvaříme a obsloužíme,  takovou vizitku si oni odvezou domů a můžou pak vyprávět, 
jak krásně je ve střední Evropě:-).
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Účast AHR ČR na veletrzích v prvním čtvrtletí 
roku 2016
Asociace hotelů a restaurací České republiky se bude v následujících měsících účastnit 
několika veletrhů.  Zajímají vás konkrétnější informace o tom, co děláme pro naše členy, 
jakým aktivitám se v současné době věnujeme a další? Přijďte se na nás podívat 
a popovídat si. Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu. S kým z vás se na některé 
z těchto akcí uvidíme?

GO A REGIONTOUR 
Místo konání: Brno- výstaviště
Datum: 14.1. - 17.1.2016
AHR ČR měla na tomto veletrhu svůj stánek spolu s dalšími vystavovateli v rámci expozice  
agentury  CzechTourism. Jedná se o jedny z nejdůležitějších veletrhů cestovního ruchu ve Střední 
Evropě. V roce 2015 se této akce účastnilo přes 1000 různých firem. Více informací naleznete na www.bvv.cz/go-regiontour/.

SALIMA
Místo konání: Brno- výstaviště
Datum: 17.2. - 20.2.2016
Komplex mezinárodních potravinářských veletrhů SALIMA – MBK - INTECO se bude konat již příští měsíc. Výstaviště 
Brno otevře své brány SALIMĚ již po třicáté v řadě. Budete mít možnost se potkat s vystavovateli z mnoha různých oborů 
jako např. pekařství, cukrářství, vinařství a další. Představeny budou samozřejmě nejnovější trendy v těchto oborech. 
Více informací naleznete na www.bvv.cz/salima/.

HOLIDAY WORLD 
Místo konání: Praha- výstaviště Holešovice
Datum: 18.2. - 21.2.2016
25. ročník středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World bude probíhat současně s 10. ročníkem gastronomického 
veletrhu Top Gastro & Hotel. Pro odborníky bude veletrh přístupný 18. a 19.2. Zájemci z řad široké veřejnosti se mohou veletrhů 
účastnit ve dnech 20. a 21.2. AHR ČR se představí v rámci TOP Gastro a to expozicí ve formátu restaurace. Kuchařské show pod 
taktovkou držitele ocenění Resturatér roku 2015 Jiřího Krále a  Restauratér roku 2014 týmu Zámku Liblice budou jistě tím, co stojí
za návštěvu. Více informací naleznete na www.holidayworld.cz.

AKCE



 

VZDĚLÁVÁNÍ

„Vzdělání je to, co nám zůstane, když 
zapomeneme všechno, co jsme se 
naučili ve škole.“(Karel Čapek)
Vážení čtenáři, předně mi dovolte popřát vám vše dobré v novém roce, hodně 
úspěchů v osobním i pracovním životě a nehasnoucí touhu po vzdělávání 
a čerpání nových informací.

ELIŠKA VYHNÁNKOVÁ 
se živí jako konzultantka v oboru sociálních médií. Nabízí poradenství a odborně vedená školení využití sociálních sítí 
Facebook, Twitter, LinkedIn aj. ve firmách i pro jednotlivce. Před odchodem na volnou nohu pracovala jako manažerka 
nových médií ve společnosti NEWTON Media, kde se mimo jiné starala o rozvoj nástrojů na monitoring sociálních sítí 
a školila. V rámci Akademie AHR nabízí školení v oblasti sociálních sítí.
1) Účastníci na mých školeních získávají motivaci a základní znalosti pro práci se sociálními sítěmi - jak v soukromém živo-
tě, tak v zaměstnání. Dozví se vše potřebné pro to, aby co nejefektivněji komunikovali, vytvářený obsah byl vidět, získávali 
zákazníky a spokojené fanoušky. Sociální sítě jsou i v současnosti stále opomíjeným komunikačním nástrojem, který ale 
může být velmi efektivní při získávání nových zákazníků. Stačí jen vědět, jak na to. 
2) Inspirující, informativní, motivující 
3) Do nového roku přeji všem co nejvíce spokojených klientů a zákazníků, zodpovědné a motivované zaměstnance a každo-
denní radost.

DANIEL RYS  
se v oblasti F&B pohybuje více než 25 let, pracoval například pro společnost Hilton International, podílel se 
na otevření pražského hotelu ALCRON pro společnost Radisson SAS. Velkou část své pracovní kariéry se věnoval 
uzavřenému stravování a řízení multifunkčních a kancelářských budov v pozici provozního ředitele, kde propojoval 
v té době dva neslučitelné světy – dokonalou službu a perfektní jídlo. V rámci Akademie AHR nabízí školení v oblasti 
gastro (například snídaně a polopenze, kalkulace a budgeting či profesionální obsluha hostů pro servírky a číšníky).
1) Vzdělávání vnímám jako naprostou prioritu, ale také i jako trvalou hodnotu na pracovním trhu. Tak jako hledáme cestu 
ke spokojenosti hosta, hledám pro každého účastníka kurzu správnou cestu ke vzdělání. Předání informace, znalosti či do-
vednosti musí být správně pochopeno. Skupinu vidím jako tým, kde špatně vnímaná informace jednotlivcem může pokazit 
práci celého týmu.
2) Tvrdá data nebo hra. Pokud se učíte budgeting, moc hry si neužijete, jsou to opravdu jasné terminy a struktura! Učíte 
nebo se zdokonalujete v řešení stížností? Chcete mít efektivní snídaně? 
3) Ke všem přáním k úspěchu bych si dovolil přidat přání, aby se dařilo více a lépe vzdělávat zaměstnance hotelů 
a restaurací. Úspěšný rok 2016. 

ALEŠ PROCHÁZKA 
odbornou praxi začal jako žák v 15i letech v luxusním GRANDHOTELU PUPP Karlovy Vary. Dále studoval cestovní 
ruch a ekonomiku na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni a marketing a management na Univerzitě Tomáše Bati. Pracoval 
jako trénink manažer v GRANDHOTELU PUPP Kalovy Vary. Cenné zkušenosti v oblasti gastronomie a hotelnictví zís-
kal v GRANDHOTELU PUPP Karlovy Vary a dále v rámci pobytů v USA a Německu, kde pracoval jako kuchař, číšník 
a vedoucí restaurace. Do školení převádí praktické zkušenosti a poznatky moderních vědeckých výzkumů 
z oblasti ekonomie, lidského chování, motivace a neurověd. V rámci Akademie AHR nabízí školení v oblasti budování 
a vedení týmů pro hotely a gastro, řešení stížností pro hotely a gastro či prodej vín.
1) Školení „Budování a vedení týmů pro hotely a restaurace“ vnímám jako jedno z nedůležitějších. Dovednost vytvořit 
a vést silný tým totiž zásadním způsobem ovlivňuje budoucnost a prosperitu firmy. Jak již říkal jeden z nejslavnějších čes-
kých podnikatelů Tomáš Baťa: „Budovy – to jsou hromady cihel a betonu. Stroje – to je spousta železa a ocele. Život tomu 
dávají teprve lidé.“Přínos školení vidím v jeho celistvosti. Účastníci se seznámí s celým procesem budování a vedení týmů 
a pochopí širší souvislosti. Další velký přínos školení vidím v praktických příkladech a ukázkách nejúspěšnějších firem 
z oboru v ČR i v celosvětovém měřítku. 
2) Celistvost, Aktuálnost, Souvislosti.
3) Přeji Vám především pevné zdraví, osobní i profesní spokojenost. Také Vám přeji spoustu spokojených zákazníků.

V rámci tohoto vydání bychom vám rádi představili některé z lektorů akademie AHR, kteří úspěšně působili i v rámci 
vzdělávacího projektu CzechTourism  a položili jim tři otázky:

1) V čem vnímáte vaše školení jako přínosné? 
2) Jaká tři slova byste vybrali k definici vašeho školení? 
3) Co nám popřejete v novém roce?
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GASTRONOMIE

Masopustní vepřové hody
Masopust, to je jakési vzepření se zimě. Nejveselejší světský svátek. Čas zabijaček, 
vepřových hodů, maškarních průvodů i bujných tancovaček.  A také svateb. Ve spíži bylo 
dost masa na opulentní hostinu i výslužky a také se věřilo, a leckde stále věří, že svatby 
o masopustu uzavřené jsou šťastné a dlouho vydrží.

INZERCE

A vrcholí i karnevalové veselí. Ono magické slovo karneval je prý 
složeno se slova carne –maso a vale – odejít. Maso již odešlo. Masopust 
začíná po Třech králích a končí o půlnoci před Popeleční středou. 
Pak následuje 40denní půst před důstojnými Velikonocemi.

Zabijačkové ohlédnutí v historii
Dá se říci, že stejně tak v Čechách, na Moravě, na Slovensku i v Haliči 
se rodina na nic tak netěšila (snad kromě vánoční nadílky) jako na za-
bijačku. Zabijačku popisuje i J. A. Komenský, dokonce jako obřad, kdy 
hospodář čte podle hrdelního práva praseti rozsudek. Nesměly chybět 
samozřejmě jitrnice, (čeští „vlastenci“ kdysi říkali jadernice),  jelítka 
a ovar čili partička. V některých rodinách připravovali na konci 
19. století i tehdy nové a módní taliány. Připravovaly se i speciali-
ty - vinná klobása, krvavníčky, zakálačková kaše, prejty, huspeniny, 
tlačenka. Pro kostelní žebráky se připravovala žebrácká kaše - kroupy 
vařené v krvi a dobře promíchané. Český zabijačkový řízek či pečeně 
jsou novodobé, luxusní prvky z doby, kdy se nemuselo myslet na další 

měsíce dopředu. Dnes oblíbený zabijačkový guláš je symbolem nových 
časů, pokroku konzervačních zařízení v domácnosti a přímo svobod 
občanských. Smažený řízek z čerstvého masa je zase jakýsi symbol 
rozmařilosti a blahobytu. Kdopak by dříve vzácné maso jedl hned 
a neuchoval si ho na časy dalších svátků v roce či do času nedostatku? →
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GASTRONOMIE

Zabijačky ale měly, a leckde dodnes mají, v životě venkova a rodiny svůj 
sociální význam. Vzájemné posílání výslužek – tzv. “šperků“ přátelům 
s poděkováním – je tradice dodnes živá, a přiznejme si, i milá.

Tradiční zabijačka
Jídelní lístek při zabijačce se dodnes krajově liší. Ale příliš chodů při 
vlastní zabijačce se k jídlu nepodávalo. V poledne bývala polévka 
s kroupami, vařenými den předem, kousek ovaru, kdy rypáček dostal 
nejvýznamnější host či hospodář, s křenem či vejmrdou, někde se pekl 
i bůček. Vždyť na vaření nebyl čas!
Dnes již nepotřebujeme mít vypařené necky čili troky, triangl na zavěše-
ní spařeného prasete,  dostatek hrnců a pekáčů, kolébkovou sekačku na 
ovar, hmoždíř, dřevěný vál, měchačky, naběračky a nabíječky na jitrnice 
a jelita, ani dostatek střívek či špějlí, krup a žemlí, spoustu sladké i páli-
vé papriky, majoránky, dobromysli, nejméně kilo oloupaného česneku, 
pět kilo cibule, mrkev, petržel, alespoň sedm tlustých kořenů křenu. 
A také mísu oloupaných jablek, nastrouhaných spolu s křenem do tzv. 
vejmrdy, tradiční přílohy k ovarům, jitrnicím, jelítkům a masu, bez 
které by žádná zabijačka nemohla být.
Začínalo se dle tradice časně ráno. Řezník prase zabil a okamžitě je vy-
krvil. Krev zachycovaná do mísy se musela neustále šlehat, aby se nesra-
zila. Pak vepře v neckách horkou vodou spařil, pomocí smoly ho zbavil 
štětin a za zadní nohy ho zavěsil na rozporku trianglu. Prase vykuchal 
a rozseknul na dvě půlky. Z rozseknuté hlavy vyjmul mozeček, který 
podle tradice patřil, ještě s další výslužkou, právě řezníkovi a obě půlky 
rozporcoval na jednotlivé druhy masa: kýtu, krkovičku, pečeni, plecko, 
bůček a hlavu; z hlavy odřízl lalok, od plecka a od kýty oddělil koleno 
a nožičku. Vyčistil střeva a žaludek, aby je měl připravené k výrobě 
jelítek, jitrnic, klobás a tlačenky. Až nakonec připravil sádlo nejen na 
škvaření a slaninu, ale také na konzervaci a uzení.
V kuchyni se čerstvě vykrájené maso použilo k výrobě světlého 
a nebo s krví promíchaného tmavého prejtu pro plnění jitrnic 
či kroupových a žemlových jelit. Do bachoru byla plněna světlá 
a tmavá tlačenka. Ze sádla se průběžně připravovaly škvarky 
a z hlavy a nožiček za přidání kořenové zeleniny huspenina 
neboli sulc.

Zabijačkové menu
I zabijačkové menu mělo svůj rituál a byť se krajově poněkud lišilo, 
nikdy ne příliš. Na Moravě nesměla chybět slivovice, v Čechách spíše 
rum a pivo. U zabijaček, jak říkali zlí jazykové, nejvíc vydělal hostinský 
či obchodníci, kteří dodávali pivo a kořalku. 
Když různá chuť – tak také různé koření. Vlastně kořenící směsi. 
Tajemství zabijačkového koření si každý řezník a hospodář pečlivě stře-
žil po generace. Aby bylo co nejčerstvější, mlelo a míchalo se většinou 
den předem. Stejně jako se den předem brousily nože. U jaternic ne-
směla chybět majoránka, pepř a nové koření, někdo přidával hřebíček, 
česnek, zázvor, citronovou kůru.
U tlačenek – světlé či tmavé – vedly se dohady mezi používáním 
česneku a majoránky. Na Moravě, Slezsku i na Šumavě je dodnes běžné 
používání saturejky či dobromysli místo majoránky. Slezské mívají zase 
mleté směsi z hřebíčku, kmínu, zázvoru. U jelit – kroupových či žemlo-
vých - hřebíček a zázvor, na Slovensku se preferuje přidávání cibule, 
černého koření, rýže nebo česneku. Ke klobásám se navíc používal 
i tymián, paprika a muškátový květ. Protože nebyly lednice, tak se maso 
nejen udilo, nasolovalo a nakládalo do sádla. Sádlo muselo stačit na 
celý rok. Samotné škvaření sádla byl obřad. Každý druh se musel škvařit 
zvlášť bez spěchu, na mírném ohni a za stálého míchání. Pro barvu se 



GASTRONOMIE

podléval mlékem. Nejkvalitnější bylo sádlo hřbetní, plstní sádlo není 
tak chutné, ale při škvaření je můžeme smíchat. Sádlo střevní, nejmé-
ně hodnotné a méně chutné vždy škvařili zvlášť. A škvarky se takřka 
výhradně uchovávaly zvlášť. Někdy i pomleté. Karpatská Halič a východ 
Slovenska si stále uchovává tradice nakládání syrového sádla do soli.
K dopolední svačině býval kousek pečeného bůčku na cibuli s paprikou, 
zatřepaný smetanou. Podával se s chlebem. K obědu bývala ovarová 
polévka s kroupami, ovar s jablkovým křenem, někdy už i gulášek. 
K večeři se podávala opět polévka, tentokrát však již trdelná, zvaná 
prdelačka. Po ní následovaly jitrnice a jelita s kysaným zelím a vařenými 
brambory. Kdo ještě vydržel, dal si chléb se škvarky či řízek.
 
Zabijačky v současnosti
Tradice zabijaček přetrvala dodnes, a zdá se, že především na venkově 
získává zpět starou oblibu. Odhaduje se, že v průběhu roku se v naší 
republice uskuteční na 450 000 porážek, což je při průměrné hmotnosti 
jednoho vepře mezi 120-160 kg obrovské množství masa. A protože, 
jak už bylo řečeno, jakousi minizabíjačku si můžete udělat i v městském 
paneláku, zmiňované číslo bude ještě vyšší.  
Ve městě sice nechodíme v období masopustu s maškarami, nezpíváme 
odvážné písně ani neorganizujeme zabijačku námi vykrmeného pašíka, 
ale je již tradicí, že jsou v tomto období v řeznictvích a některých 
restauracích k dostání zabijačkové speciality, leckdy domácí a někde 
dokonce ve skutečné bio kvalitě. A je jistě dobrou zprávou, že se zabijač-
kové speciality dostávají i na stoly prestižních rautů. Dá se tedy říci, že 
tradice našich zabijaček je stále živá.
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Nová právní úprava ukončení Dohody 
o provedení práce

Spropitné: návrh na daňové řešení

Dne 1.10. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon
č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé 
další zákony (dále jen „zákon č. 205/2015“ nebo „novela“). 

Problematika spropitného se obvykle řeší v každém hotelovém provozu. 
Nechávat spropitné za dobré služby je běžná kulturní norma. 

Tímto zákonem byl mimo jiné novelizován 
§ 77 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník prá-
ce (dále jen „zákoník práce“) a došlo tak 
k sjednocení právní úpravy ukončení dohody 
o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. 
Dle nové právní úpravy, není-li sjednán způsob 
zrušení právního vztahu založeného dohodou 
o provedení práce nebo dohodou o pracovní čin-
nosti, je možné ho zrušit a) dohodou smluvních 

stran ke sjednanému dni, b)výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo 
bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná 
dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo 
c)okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného 
dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však 
může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pra-
covní poměr. Na rozdíl od  nové právní úpravy zákoník práce ve znění 
účinném do 30.9.2015 předpokládal ukončení dohody o provedení 
práce pouze uplynutím sjednané doby či splněním určitého úkolu. 

V této věci z pohledu DPH a daně z příjmů 
bývá hotely přistupováno různým způsobem. 
Spropitné je obecně chápáno jako nepovinná 
platba obsluze, která odráží míru spokojenosti 
zákazníka s poskytnutou obsluhou, s konkrétním 
zaměstnancem hotelu. Zákazník ho poskytuje 
vždy dobrovolně. Z pohledu daně z příjmů se 
jedná o příjem v souvislosti 
s výkonem závislé činnosti. Z vyplaceného spro-

pitného svým zaměstnancům tak zaměstnavatel odvede daň z příjmů 
fyzických osob a následně i pojistné na sociální a zdravotní pojištění. 
Řešení spropitného z pohledu DPH musíme hledat v obecných ustano-
veních zákona. V případě, že host bude hradit spropitné dobrovolně bez 
vazby na vykonanou službu, bez smluvního prvku mezi subjekty zúčast-
něnými na transakci, nebude podle mého názoru takové spropitné 
z pohledu DPH předmětem daně. 
Zákazník poskytuje spropitné dobrovolně a nezávisle na výši ceny služ-
by a je mírou spokojenosti s obsluhou a tedy činností daného zaměst-

Z uvedeného vyplývá, že zatímco způsoby zrušení dohody o pracovní 
činnosti byly zákoníkem práce vždy výslovně upraveny, výslovná právní 
úprava možnosti zrušení závazku z dohody o provedení práce v naší 
právní úpravě chyběla. Jednostranné ukončení dohody o provedení 
práce nebylo zákoníkem práce upraveno a takto ho bylo možno skončit 
pouze v případě, že to bylo mezi smluvními stranami výslovně ujedná-
no. S ohledem na skutečnost, že i dohody o provedení práce jsou velmi 
často sjednávány na delší dobu, např. na období jednoho roku, případně 
i na dobu neurčitou, jeví se úprava, kdy je způsob zrušení závazků 
z obou dohod shodně upraven ve společných ustanoveních o dohodách 
o pracích konaných mimo pracovní poměr, jako účelná a potřebná. 
Závěrem nutno poznamenat, že podle nového znění ust. § 77 odst. 
4 zákoníku práce lze ukončit i dohody o provedení práce, které byly 
uzavřeny před nabytím účinnosti této novely, není-li v nich sjednáno 
jinak, neboť novela neobsahuje přechodná ustanovení a lze tak dovozo-
vat, že nová právní úprava se vztahuje i na pracovněprávní vztahy, které 
byly založeny dohodami o pracích konaných mimo pracovním poměr 
vzniklými před účinností novely. 

nance, který je v přímém kontaktu se zákazníkem. Jsem si však vědom 
toho, že může existovat i jiný. Nejedná se tedy o výkon hotelu, hotel si 
však nesmí účtovat takovéto spropitné do svých výnosů, účtuje přes 
rozvahové účty. Lze připustit i další postup, kdy hotel spropitné rozdělí 
na dvě části, z nichž jednu považuje za příjem zaměstnance se všemi 
dopady do zdanění daní z příjmů a pojistného a neúčtuje ji do svých 
zdanitelných výnosů (účtuje na rozvahové účty, srazí daň z příjmů 
fyzických osob a dále pojistné hrazené zaměstnancem). 
Druhou část považuje za svůj výnos, ze kterého odvede DPH a zúčto-
vaný výnos použije na úhradu pojistného hrazeného zaměstnavatelem. 
Touto úvahou vychází přibližně 70 % spropitného jako položka náležejí-
cí zaměstnancům, ze které je odvedeno pojistné 
a daň z příjmů. Ze zbylých 30 % je odvedena DPH a uhrazeno pojistné 
za zaměstnavatele. Takovýto postup mně připadá jako správný 
a obhajitelný. Problematika spropitného nemá svoji zvláštní úpravu. 
Určitě mohou existovat i další názory na jeho daňové řešení. 
Daňový subjekt tak musí mít pro budoucí daňové řízení své postupy 
zdůvodněné. 
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VIRTUÁLNÍ OBSERVATOŘ CESTOVNÍHO RUCHU 

BURJ AL ARAB PROTI RAKOVINĚ 

KAMPAŇ PROTI CUKRU
KLÍČ K OBCHODNÍM JEDNÁNÍM

SVÉRAZNÝ NÁZEV KAVÁRNY 
MUSEL PRYČ 

Evropská komise nové zveřejnila internetové stránky Virtual Tou-
rism Observatory (VTO - Virtuální observatoř cestovního ruchu). 
VTO poskytuje přístup k široké škále informací, dat a analýz 
mapujících současné trendy v odvětví cestovního ruchu. Jakožto 
otevřené internetové stránky si server klade za cíl podporovat tvůrce 
legislativních opatření, investory do cestovního ruchu a podniky 
při vyvíjení lepších strategií pro zajištění konkurenceschopnějšího 
odvětví cestovního ruchu.

Observatoř se skládá z 5 sekcí:
Profily zemí – tato část nabízí možnost prohlížet si a srovnávat 
klíčové ukazatele cestovního ruchu členských států.
Statistiky cestovního ruchu v ilustracích – tato část představuje 
silný vizualizační nástroj, který zobrazuje měsíční a roční data ma-
pující turistické toky, ubytovací kapacity, míry obsazenosti, výdaje 

Slavný dubajský hotel 
Burj Al Arab Jumeirah 
se podílel na kampani 
Breast Cancer Aware-
ness, zaměřené na boj 
proti rakovině prsu. 
Majitelé nechali každý 
čtvrtek v říjnu nasvítit 
charakteristickou silue-
tu v podobě obří lodní 
plachty růžově a připo-
jili se tak k celosvětové-
mu úsilí upozornit na 
toto závažné téma. 
Hotel vzdal zároveň 
poctu dvaceti osobnos-
tem, které jsou členy 
podpůrného klubu v 
Dubaji a zvítězily nad 
nemocí vyhrály. Každý 
host si mohl vybrat 

některou gastronomickou specialitu, barevně sladěnou růžovou 
barvou a vizuální překvapení. Jejich tvůrcem byl Johannes Bonin, 
šéf úseku pečiva a dezertů. Odpolední občerstvení ve Skyview Baru 
a Sahn Eddaru představovaly například šťáva z yuzu ( něco jako 
citrusové plody) a malinové koláče, makronky plněné růžovým kré-
mem a tradiční francouzské mille-feuilles také s růžovou polevou. 
Celý měsíc se také představovaly mocktaily a cocktaily Pink Cooler 
a Pink Velvet. 

Známý šéfkuchař Jamie Oliver vyzval členy britské vlády a poslance 
k tomu, aby byli při rozhodování o zavedení daně na šumivé nápoje 
obsahující cukr nekompromisní. Oliver vede kampaň za jejich zdanění 
v souvislosti s nadcházející kampaní proti dětské obezitě. Před členy 
zdravotního výboru Dolní sněmovny Oliver prohlásil, že daň by byla 
jednoduchá a nejdůležitější změna, jakou je možné zavést. „Cukrová“ 
daň by mohla růst asi o jednu libru ročně, i když členové vlády jsou 
k takové výši skeptičtí. Jenže Oliver, který pomohl nashromáždit 
150 tisíc podpisů pod petici podporující jeho návrh, říká: „Musíme být 
velkorysí a neoblomní! Kdo vede tuhle zemi? Byznys, který profituje 
z nemocí nebo jsme to my?“ Příčiny obezity jsou podle vlády komplex-
ní, způsobené množstvím faktorů ve výživě a vypořádat se s nimi vyža-
duje rozsáhlý přístup. Britská vláda zvažuje v souvislosti s dětskou obe-
zitou celou škálu alternativ. Zní to nebezpečně „úřednicky“ a proto 
nezbývá než doufat, že zvítězí zdravý rozum, podporovaný občanskými 
iniciativami osvícených rodičů a odpovědných osobností v gastronomii. 

Žijeme sice v digitálním věku, profesionálové v byznysu však ještě 
dávají přednost osobnímu jednání. Nedávná studie, kterou zve-
řejnil Hilton Worldwide, uvedla, že se tak rozhodují více než dvě 
třetiny profesionálů napříč věkovými kategoriemi. Při osobních se-
tkáních má sbližující úlohu šálek kávy nebo čaje. Účastníci výzku-
mu zdůrazňují, že za samozřejmou  podmínku považují vysokou 
kvalitu surovin, z nichž se nápoje připravují. Propojení jednajících 
osob na osobní úrovni je nenahraditelné. Organizátoři výzkumu 
dodávají, že ačkoli existují samozřejmě rozdíly ve způsobech řízení 
porad vedení firem, kongresů a konferencí, shodují se v tom, že 
hodnota spolupráce se často zvyšuje při posezení nad kávou nebo 
čajem. Pro hotely a restaurace tak nepřestává být významnou 
výzvou vytvářet pro obchodní, vědecká a společenská setkání do-
konalý servis a překvapovat účastníky kreativními inovacemi. 

Populární londýnská kavárna dostala příkaz k odstranění své „po-
buřující“ značky. Dopis od pronajímatele obsahoval prý varování 
právního postupu v případě, že nájemci výzvu neuposlechnou. 
Název kavárny měl být odstraněn z budovy, kam byl umístěn bez 
povolení vlastníka. Provozovatelé případ označili za bouři v šálku 
kávy s tím, že reklamní billboard, upozorňující na kavárnu, má 
dočasný vliv, než kolemjdoucím zevšední. Kavárník Adrian Jones 
vznik názvu vysvětlil jednoduše. „Byl jsem na dovolené, měl jsem 
v sobě láhev vína a jen tak jsem poslal obsluze textovku, ať vyvěsí 
billboard s dvojsmyslným slovem, které mi v té chvíli přišlo na 
mysl jako vtipné. V tom místě nebyl internet, pustil jsem to z hlavy 
a když jsem se vrátil, byla to pěkná divočina!“ Tržby se zvýšily 
o dvacet procent. Jones se pak bavil s Gordonem Ramsayem, 
jestli s takovou značkou vystartovat na širší veřejnost, ale došli 
k závěru, že by to po právní stránce nebylo průchodné. Po poradě 
s právním zástupcem se Jones rozhodl ustoupit  a značku kon-
cem října odstranil. Stopy na webu potvrzují, že kavárna na sebe 
upoutala pozornost a o to zřejmě šlo. Jakákoli reklama je přece 
dobrá reklama. Britští specialisté na zákony s ní spojené ale upo-
zornili, že obchodní společnosti by měly být opatrné, aby v názvu 
nepoužily slova, která mohou působit pohoršení. Pro tento případ 
nabídli slušnou alternativu. Proč by se zmíněná londýnská kavárna 
nemohla jmenovat třeba Forcoffee? Jenže, ve srovnání s tím, co 
Adriana Jonese napadlo kdesi na pláži, je to nevinné. Jeho podnik 
totiž vzbudil pozornost názvem Fuckoffee, který v angličtině vzbu-
zuje silné konotace:-)

ZE ZAHRANIČÍ

a další údaje o cestách obyvatel EU. Sekce byla vyvinuta společně 
s generálním ředitelstvím (DG) pro vnitřní trh, průmysl, podnikání 
a SMEs a s Eurostatem.
Průzkumy Eurobarometr – v této části můžete nalézt výsledky 
předchozích bleskových průzkumů Eurobarometr, které ukazují na 
preference a postoje Evropanů vůči cestovnímu ruchu.
Studie a zprávy – tato část je archivem zpráv, studií a dokumentů 
o odvětví cestovního ruchu.
Další zdroje dat – tato část obsahuje soubor odkazů na národní a me-
zinárodní organizace a observatoře poskytující fakta a čísla o odvětví 
cestovního ruchu v Evropě i celosvětově.
Platforma bude průběžně aktualizovaná. Investoři do cestovního ruchu 
a další klíčoví zástupci odvětví cestovního ruchu jsou vybízeni k tomu, 
aby zasílali svoje komentáře za účelem zlepšování obsahu a formátu 
observatoře. 
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MARKETING

Proč je tak důležité naslouchat klientům 
a jak z toho vytěžit více tržeb 
Článkem s tímto titulkem pokračuje v lednovém vydání COT business seriál Tipy a triky
pro úspěšné fungování hotelu z pera Jana Halíře. 

Tentokrát si vzal 
autor na paškál 
hotelové recenze 
a jejich vliv na 
tržby ubytovacích 
zařízení. Vychází 
mj. z analýzy 
Expedia Analysis 

z roku 2008, která říká, že „Hotely s průměrným hodnocením mezi 
4–5 body mají v průměru dvojnásobné prodeje než ty s nižším hod-
nocením.“ A nabízí pár následujících užitečných tipů, jak s recenzemi 
pracovat.
 
 Vyhodnocujte
Vyhodnocujte si recenze v pravidelných, minimálně měsíčních interva-
lech. Pokud se stížnosti opakují, řešte je. 

 Odpovídejte
Na některých portálech se dá na recenze odpovídat – dělejte to. Odpo-
vídejte i na ty nepříjemné. Nebojujte s klienty, pokud jste udělali chybu, 
přiznejte to a ujistěte klienta o sjednání nápravy.
I negativní komentář se často dá elegantně otočit do propagace vašeho 
zařízení, jak dokládají následující příklady. 

Pozitivní recenze: 
Moc děkuji za úžasný pobyt v hotelu XY, moc jsme si to užili, jídlo 
v restauraci bylo naprosto famózní. 
Pepa Spokojený, Pelhřimov

Odpověď:
Vážený pane Spokojený, 
moc děkujeme za Váš názor, velice si ho vážíme. Vaši pochvalu vyřídím 
personálu. Mimochodem, aktuálně jsme připravili letní menu inspirované 
středomořskou kuchyní a musím říct, že je skvělé. Když si najdete chvilku, 
zastavte se a ochutnejte. 
Přeji krásný den, Jarda Pracovitý, ředitel hotelu 

Negativní recenze:
Objednali jsme si s manželem pobyt v dvoulůžkovém pokoji a místo toho 
jsme dostali dvě oddělená lůžka, i když jsem výslovně žádala jednu velkou 
postel. Takhle jsem si tedy náš romantický víkend nepředstavovala.
Jarmila Vytočená, Praha

Odpověď:
Vážená paní Vytočená,
děkuji za Vaši recenzi. Osobně jsem prověřoval Vaši rezervaci a bohužel se 

zdá, že se k nám informace o požadavku na velkou postel od portálu, kde 
jste rezervovala, nedostala, za což se velmi omlouvám. Osobně doporučuji 
rezervovat přímo na našich internetových stránkách, kde mohu osobně 
zaručit vyřízení veškerých požadavků. V případě, že se podobná situace 
stane, neváhejte prosím vše řešit na recepci, případně mě kontaktujte 
osobně, rád se o situaci postarám.
S pozdravem Josef Vstřícný, ředitel hotelu

Toto jsou samozřejmě jen dva příklady, možných situací je bezpočet. 
Těmito příklady demonstruji efekt, který odpovědi na recenze přinesou. 
Tady nejde jen o reakci konkrétní osobě, ale o to, že všichni návštěvníci 
stránky, kde se recenze nachází, uvidí, že se k problémům stavíte čelem. 
A navíc tam jakožto manažer hotelu uvádíte své jméno a říkáte, že vás 
mohou kontaktovat osobně. To je panečku zpráva. V žádném případě 
nepoužívejte standardizované odpovědi typu: „Vážený kliente, děkujeme 
za Vaši recenzi, Váš názor je pro nás důležitý… bla bla bla…“ Je to neo-
sobní a klienty to spíše odpuzuje. Dejte si s recenzemi trochu práce.

 Pracujte s hosty
Teď jsme si řekli, jak jsou klientské recenze důležité. Co tedy s tím? Pra-
cujte s hosty. Ideálně průběžně během pobytu. Hýčkejte si je, ať se jim 
u vás líbí. A teď ta finální část: U každého hosta, když to alespoň trochu 
jde, zjistěte, zda byl spokojený. Zde platí zlaté pravidlo: „Jste nespokoje-
ný – řekněte to mně. Jste spokojený – řekněte to všem.“
Nespokojený klient:
V případě, že je klient nespokojen, snažte se mu vyjít vstříc – omluva, 
plnění zdarma, sleva, … Ale mnohdy stačí i vyjádření pochopení, pří-
padně vysvětlení, pokud je požadavek nereálný apod. V každém případě 
je lepší, když ze sebe tu energii dostane u vás než v recenzi.
Spokojený klient:
Se spokojeným hostem je radost pracovat. Jelikož víte, z kterého portálu 
přišel, poděkujte mu za slova chvály a požádejte ho, aby až mu přijde 
e-mail z tohoto portálu, byl tak hodný a napsal vám tam recenzi. 
Ideální je, když tomu dáte i osobní rozměr, jinými slovy, zmiňte napří-
klad, že ředitel recenze pravidelně pročítá a vám by strašně pomohlo, 
kdyby klient napsal to, co vám řekl. Tato jednoduchá pomůcka ve spoje-
ní s usměvavou recepční/recepčním zaručeně funguje.

 Falešné recenze
Po přečtení předchozích odstavců by možná mohlo člověka napadnout, 
že by nebylo špatné recenze postrčit a napsat si je na portály sám. Toto 
vám rozhodně nedoporučuji. Portály si recenze hlídají  a kontrolují 
IP adresy, z kterých jsou psány. Pokud si je tedy píšete sami, vyhodnotí 
to jako podvod a obvykle vyřadí ubytovací zařízení z prodeje. U portálů, 
jako je TripAdvisor, se poté objeví informace, že hotel pravděpodobně 
recenze píše sám. TE
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Z REGIONŮ

ZASEDÁNÍ OLOMOUCKÉ KRAJSKÉ SEKCE AHR ČR

VIZE SMĚŘOVÁNÍ ÚSTECKÉ 
SEKCE AHR ČR 

ZASEDÁNÍ KARLOVARSKÉ KRAJSKÉ SEKCE AHR ČR

V listopadu se uskutečnilo poslední zasedání Olomoucké krajské 
sekce AHR ČR v roce 2015. Po  představení nové kolegyně - ředitel-
ky jednoho z olomouckých hotelů a nových členů OLKS AHR ČR 
byli členové informováni o uzavření partnerství Magistrátu města 
Olomouce s čínským městem Kunming a návštěvě představitelů 
Magistrátu na veletrhu cestovního ruchu v Číně s cílem představit 
atraktivity cestovního ruchu našeho kraje. 
Členům byl dále prezentován návrh na reciproční využití svých za-
řízení pro konání vánočního večírku pro zaměstnance za nákladové 
ceny, díky čemuž by došlo k velké úspoře nákladů a nedělal by se 
byznys třetí straně - nečlenům AHR ČR. 

V prosinci se v reprezentativních prostorách hotelu Národní dům 
v Karlových Varech uskutečnilo poslední loňské zasedání, které bylo 
společné se Svazem Léčebných Lázní. Všichni účastníci si vyslechli 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
Ani nevím, jak dlouho dělám před-
sedu krajské sekce Asociace hotelů 
a restaurací Ústeckého kraje, ale 
vím jedno, vždy jsem byl hrdý na to, 
že mohu zastupovat lidi, které obdi-
vuji a hluboce si jich za jejich práci 
vážím. Mým cílem je pokusit se pro 
tyto podnikatele něco udělat, vybu-
dovat vážnost u komunální správy 
a pomoci jim s propagací v regionu 
pod jednou společnou značkou, 
značkou AHR. Na pravidelných 
měsíčních zasedáních se nás hodně 

scházelo a učili jsme se jeden od druhého i z našich chyb. Avšak dnes si 
již nedokážeme ani najít společný termín, pozvat odpovědné pracovní-
ky kraje magistrátu a dát jim najevo jak bychom rádi v daném regionu 
pracovali a žili. Ale základní pravidlo, co si neudělám nemám, platí 
i pro činnost krajských sekcí. Pokud nebudeme dostatečně všichni 
vystupovat pod jednotnou značkou AHR, od dveří po webové stránky, 
pokud nebudeme mít své zástupce v komisích cestovního ruchu, nebu-
deme vědět, kam se poděly poplatky z postelí a lázeňská taxa v městské 
rozpočtu , budeme jen páté kolo u vozu.  V měsíci lednu a únoru chci 
navštívit okolní města a pozvat členy mikroregionu k diskusi. 
Podaří se nám společně v budoucnu něco pro sebe udělat? 
Záleží pouze na nás. 

Členové byli rovněž informováni o výhledovém konání valné hromady 
Sdružení cestovního ruchu – Střední Morava spojeného s hodnoce-
ním uplynulého roku, výhledem aktivit na rok následující a setkání 
pracovní skupiny pro řešení kongresové turistiky v Olomouckém kraji, 
ve které budou participovat vybraní členové AHR ČR a představitelé 
Magistrátu města Olomouce. 
Na závěr zasedání byli členové informováni o stávajících aktivitách 
AHR ČR – připomenutí a pozvání na výroční konferenci AHR ČR, 
pozitivních výsledcích hospodaření AHR ČR, problematice poplatku 
z ubytovací kapacity a poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a  elek-
tronické evidenci tržeb.

OLOMOUCKÝ CLARION POMOHL 
PRODEJEM PUNČE VYBRAT 
30 TISÍC KORUN NA PODPORU 
SDRUŽENÍ ŠTASTNÝ ÚSMĚV 
Koncem loňského roku se uskutečnila další z charitativních akcí 
v rámci Vánočního stánku občanského sdružení Dobré místo pro 
život. Tentokrát Olomoučané mohli na Horním náměstí zakoupit 
od personálu Clarion Congress Hotelu a zaměstnanců Smash 
Gymu Olomouc vánoční punč. Výtěžek charitativního prodeje byl 
věnován na podporu sdružení Štastný úsměv, které pomáhá dětem 
s rozštěpem obličeje. Výsledná částka dosáhla výše 29 759 Kč.
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příspěvky od čestných hostů: prezidenta AHR ČR Václava Stárka, 
a generálního sekretáře AHR ČR Kláry Stárek Zachariášové, primáto-
ra Karlových Varů Petra Kulhánka, předsedy KKS AHR Josefa Pavla, 
předsedy SLL Wolfganga Hámy a Eleny Hávové z KK. Zmíněnými 
tématy byly především tyto: koncepce rozvoje kraje ve spojení s udrži-
telným rozvojem; zákon o EET; výše autorských poplatků – jejich výběr 
a zastropování; výše místních poplatků a jejich další využití; chybějící 
zákon o cestovním ruchu; nabídka pobytových balíčků v rozporu s na-
řízením EU; parita cen; vízová politika a angažovanost členů; statistiky 
návštěvnosti; podporované kulturní, sportovní a jiné akce ve městě 
a v kraji; marketingové aktivity města a kraje; certifikace lázeňských 
zařízení; kampaň na podporu přímé rezervace; kuřácký zákon.
Na tomto společném zasedání byla opět podepsaná deklarace KKS 
AHR ČR a SLL KV o vzájemné spolupráci, oboustranné informovanos-
ti a společných prioritách jako např.: propagace ČR a lázeňství, zápis 
západočeských lázní na seznam UNESCO, ochranu přírodních léčivých 
zdrojů, péče o památky jako jsou Císařské lázně v KV, rozvoj dopravy 
– především pak dokončení R6 a podpora mezinárodního Karlovarské-
ho letiště, spolupráce s dalšími institucemi v ČR a další.
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Barometr na vánočním stromečku 
Dávno – asi před deseti lety, kdy ještě sousloví „odpovědné podnikání“ či „společenská 
odpovědnost“ nebylo ani ve slovníku cizích slov, jsme se v Hotelu Adria Praha domluvili 
s vedením jedné chráněné dílny, že jejich klienti budou v rámci arteterapie vystřihovat 
z barevných papírů nejrůznější tvary vánočních ozdob. 

A my jsme slíbili, že budeme našim hotelovým hostům po celý advent 
nabízet, aby na ně ve svém jazyce napsali nějaké vánoční přání a pově-
sili jej na vánoční stromek umístěný na recepci. A od té doby to děláme 
každoročně.
Zprvu jsem v tom viděl pouze povedenou a mnohdy veselou aktivitu. 
Na přáních se objevují kromě přání zdraví a štěstí i mnohá přání velmi 
osobní povahy (např. aby se narodilo miminko, aby se přestal zlobit 
přítel, aby napadl sníh, aby někdo dostal přidáno …) – postupem času 
jsem však zjistil, že v sobě aktivita skrývá ještě další rozměr: každý rok 
se objeví na stromku nějaké specifické téma, které přáním zdraví a štěstí 
významně konkuruje.
V roce 2008, kdy přišla bankovní krize, se na ozdobách hojně vyskyto-
valo téma související s penězi. Poté, co se začala zvyšovat nezaměstna-
nost, lidé hodně psali přání, aby měli práci nebo aby ji neztratili. 
Předloni se objevovalo slovo prosperita v různých obměnách … 
Ozdoby na stromku se staly přirozeným barometrem společenské nála-
dy. Překvapilo mě to. A těším se, jaké téma se objeví v dalším roce …
Letos přáním na ozdobách vévodila dvě slova: BEZPEČÍ a MÍR. Ještě 
před několika lety slova znějící trochu banálně a zprofanovaně. Nyní 
najednou slova s naléhavým a hlubokým obsahem.
Přání se přeci nepíše jen tak - píše se proto, aby se splnilo. 
Přání je vlastně taková osobní vize. Všichni přitom vědí, že se „TO“ 
nestane samo sebou, ale že je na nás samých, abychom přispěli k jeho 
uskutečnění. Jsme za naplnění přání či vize odpovědní.
Ač bych Vám za Sekci odpovědného podnikání AHR ČR mohl na 
tomto místě psát, jaká jsou přání a jaká je vize členů sekce pro rok 2016, 
myslím, že nad všemi vizemi stojí ta opsaná vize z vánočního stromku: 
BEZPEČÍ A MÍR. Jsme za její naplnění zodpovědní a je v naší moci 
k jejímu uskutečnění přispět! TE
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