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oslavujeme 700 let od narození Karla 
IV., českého krále a římského císaře, 
otce vlasti blahé paměti. Byl to nejen 
velký státník, ale také velmi moudrý 
a vzdělaný muž, jehož dětství bylo po-
hnuté. Jeho matka Eliška Přemyslovna 
byla od svého syna odtržena v jeho 
třech letech, aby jej již nikdy ve svém 
životě nespatřila. Pohnutý osud ale 
Karlovi IV. dopřál, aby strávil své mládí 
na francouzském dvoře svého strýce, 
Karla IV. Sličného, který mu dal jako dar do života vynikající vzdělání. 
Vzdělání, ze kterého Karel IV. mohl čerpat po celý svůj život a které 
významně přispělo k jeho státnickým a diplomatickým úspěchům. 
Proto si uvědomoval význam vzdělávání pro hospodářský a kulturní 
rozkvět země a zakládal university nejen v Praze, ale také na jiných 
místech Svaté říše římské. Je škoda, že dnešní státníci mnohdy neu-
važují podobně. 
To je historie stará sedm set let, píšeme 21. století a čelíme problé-
mům ve vzdělávání, které jsou sice zcela jiné, ale bez toho, abychom 
si uvědomili význam vzdělávání pro naše hospodářství, se budeme 
potýkat s problémy, které v závěru povedou k jedinému. Budeme 
nuceni více otevřít trh práce pro zájemce ze zahraničí, protože zájem 
o naše řemesla a práci v cestovním ruchu je stále menší. Ptám se 
stále proč tomu tak je? V naší zemi je momentálně více než 200 škol, 
které vzdělávají mládež v oboru hotelnictví a gastronomie. V Rakou-
sku jich je něco přes dvacet. Znamená to jediné - devalvaci vzdělání 
v našem oboru. Může jej získat i ten, který o obor nemá skutečně zá-
jem. Stát v minulosti volal po soukromém školství a dnes by nejraději 
některé školy zavřel, přestože do nich investovali podnikatelé nemalé 
finanční prostředky. Co je horší, dává ruce pryč od problémů a očeká-
vá, že se situace nějak vyřeší sama. Nastupující generace není špatná, 
jak mnohdy slyšíme, ale je jiná. Nepracuje proto, aby tvořila hodnoty 
a památníky, ale pracuje jen tak, aby si vytvořila podmínky pro život 
pohodlný a dle svých představ. Více než 80 % studentů absolvuje 
střední školu, ale k tomuto oboru se již nikdy nevrátí. Podnikatelé si 
stěžují na demotivaci mladých a jejich nedostatečnou připravenost pro 
praxi, ale ani oni neučiní dost pro to, aby si své lidi dostatečně vycho-
vávali. O rodinách, kde raději napíšou své ratolesti na víkend omluven-
ku, než by ji poslali na praxi do restaurace, ani nemluvě. Je zkrátka 
dost důvodů, proč to nejde, ale my bychom měli spíše přemýšlet, jak 
by mohlo jít. Myslím, že bude nutné vyjasnit, co vlastně chceme. 
Generační vývoj neovlivníme. Musíme se mu přizpůsobit a naučit se 
naše nástupce správně motivovat. Nehledejme tedy viníky, ale spíše 
cesty k nápravě.

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
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ZE SEKRETARIÁTU

VÍTÁME NOVÉHO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 
NAŠEHO GENERÁLNÍHO PARTNERA!

Společnost Pivovary Staropramen s.r.o. je 
Generálním partnerem AHR ČR již od ro-
ku 2007. Za tu dobu jsme měli možnost se 
přesvědčit, že naše partnerství není jen 
o finanční podpoře a společných marketin-
gových akcích, ale také o výměně zkušeností 
a společné podpoře českého pohostinství.  
Od začátku dubna se novým generálním ře-

ditelem společnosti Pivovary Staropramen s.r.o. stal Ing. Petr Kovařík, který byl u zrodu našeho 
partnerství. Petr Kovařík přichází z pozice generálního ředitele sesterské společnosti Staropra-
men - Borsodi Sorgyar v Maďarsku. V oboru pivovarnictví pracuje více než 20 let a před odcho-
dem do Maďarska strávil mnoho let v Pivovarech Staropramen na vedoucích manažerských po-
zicích ve výrobě, logistice a obchodu. Přejeme panu Kovaříkovi hodně úspěchů a těšíme se na 
další společnou práci. Zároveň bychom chtěli za dosavadní spolupráci poděkovat Ing. Zbyňku 
Kovářovi, který se po 8 letech z pozice generálního ředitele rozhodl odejít za novými kariérními 
příležitostmi. Oběma přejeme ze srdce: Dej Bůh štěstí ! 

PROJEDNÁVÁNÍ PŘIPOMÍNEK K NOVELE 
ZÁKONÍKU PRÁCE
AHR ČR prostřednictvím SOCR ČR a HK ČR připravuje připomínky k novele Zákoníku práce. 
Nový zákoník práce by měl přinést pro zaměstnavatele určité výhody, které se týkají omezení 
závaznosti kolektivní smlouvy, sjednání pravidelného pracoviště, transparentní postup při sjed-
nání konta pracovní doby, novou koncepci dovolené, širší využití práce z domova při zachová-
ní rozvrhu pracovní doby, zjednodušení postupu při rozvazování pracovního poměru a další. 
AHR ČR zároveň chce využít této novely k upřesnění možnosti zaměstnavatele, rozvázat 
s pracovníkem pracovní poměr v případě poškození zaměstnavatele například v souvislosti 
se zaváděnou elektronickou evidencí tržeb. O podrobnostech budeme informovat v příštím 
vydání AHR Fóra.

„NEZNÁM NIKOHO, KOHO BYCH NOMINOVAL“ 
To byla v minulých letech nejčastější odpověď na otázku, proč jsou 
členové tak málo aktivní při nominacích na Výroční ceny AHR ČR. 
V loňském roce nastal zlom a sešlo se nejvíce nominací za posledních 
několik let. Úspěšní manažeři, nová jména, nové týmy, větší konku-
rence a těžší rozhodování komisí – takový byl rok 2015.
Ačkoli držitelem se může stát jen jeden, již samotná nominace je 
ocenění a úspěch. Od 20. dubna se znovu otevírá možnost nominovat 
vaše kolegy nebo zařízení v jednotlivých kategoriích. Pošlete jména 
těch, o kterých si myslíte, že jsou ve své práci úspěšní a mohou být 
příkladem ostatním. Nominací můžete motivovat také mladé lidi 
ve svých týmech.
Nominace zasílejte online přes www.cenyahr.cz. Ze zákulisí
Výročních cen jsme připravili krátkou reportáž na str. 13.

Current Month - February 2016 vs February 2015

Occ % ADR RevPAR Percent Change 
from January 2015

2016 2015 2016 2015 2016 2015 Occ ADR RevPAR

Prague 51,8 47,5 63,97 62,29 33,11 29,59 9,0 2,7 11,9

Vienna 50,6 50,7 86,36 85,44 43,67 43,29 -0,2 1,1 0,9

Budapest 51,4 52,3 65,49 63,86 33,64 33,40 -1,8 2,6 0,7

Barcelona 67,8 59,2 152,38 99,04 103,26 58,62 14,5 53,9 76,1

Berlin 69,6 64,8 99,53 93,29 69,29 60,47 7,4 6,7 14,6

Paris 57,0 63,9 197,73 201,98 112,70 129,02 -10,8 -2,1 -12,6

London 75,5 77,5 160,60 174,31 121,29 135,15 -2,6 -7,9 -10,3

Warsaw 65,4 68,9 59,29 60,32 38,80 41,58 -5,0 -1,7 -6,7

VÝKONY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ÚNOR 2016
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22. března 
setkání s náměstkyní ministra financí 
JUDr. Alenou Schilerovou ve věci 
místních poplatků a EET

24. března   
jednání s ředitelkou Odboru cestovního ruchu 
MMR Jitkou Mattyašovskou k přípravě schůz-
ky expertní komise pro místní poplatky

30. března  
účast Václava Stárka na jednání krajské sekce 
Karlovarského kraje a volba nového předsedy

4. dubna 
jednání s ředitelem marketingu CzechTou-
rism Alešem Pangracem k udržitelnosti 
projektu ČSKS

5. dubna 
snídaně s novináři na téma potenciál 
čínského trhu

5. dubna 
schůzka s poradcem ministra financí Lukášem 
Kozákem ve věci spolupráce k zavádění EET

6. dubna 
Roadshow pro Prahu

7. dubna 
workshop pro ředitele hotelových škol 
více na str. 12

11. dubna 
setkání s náměstkem ministra zahraničních 
věcí a zhodnocení vývoje vízové politiky státu

12. dubna 
jednání Komory cestovního ruchu SOCR

12. dubna 
první jednání s ředitelem Intergramu ve věci 
podmínek hromadné kolektivní smlouvy 
s autorskými svazy na rok 2016

14. dubna 
školení kontrolorů Hotelstars, jednání 
Klasifikační komise HSU a zasedání Rady

15. dubna 
jednání s ředitelem společnosti Previo 
v otázce možné spolupráce na anketě
Penzion roku 

STALO SE...
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ZE SEKRETARIÁTU

VÍTÁME NOVÉ ČLENY
Divine Coffee and Wine, Praha 2; 
Grand Hotel Salva, Litoměřice; Hostinec 
U mlýna, Budyně nad Ohří; HUMBOLDT 
PARK HOTEL & SPA, Karlovy Vary; 
Restaurace a penzion FOLBR, Dlouhá 
Lhota; Starý svět, Votice; U sv. Jana 
Nepomuckého, Praha 1; VEBA Hotel 
resort Broumov, Broumov. 
DODAVATELÉ: EUROBALNEO s.r.o., 
Praha 10 – Uhříněves; Husqvarna Česko 
s.r.o., Praha 4 – Chodov; OnSite Power 
Holding a.s., Praha 5 – Zbraslav.

SETKÁNÍ NA MINISTERSTVU 
ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR
Dlouhodobě řešeným problémem je otázka přidělování víz turistům ze zemí mimo Schengenský 
prostor, kterému se AHR ČR věnuje již poměrně dlouho. 
V pondělí 11. dubna  proběhlo setkání s náměstkem ministra pro právní a konzulární záležitos-
ti, kterého se za AHR ČR zúčastnili Václav Stárek a Petr Milský. Na jednání byli přítomni také 
Markéta Meissnerová, ředitelka Odboru konzulárních činností a David Nový, ředitel Odboru 
konzulárních koncepcí a metodiky. 
Cílem setkání bylo zhodnocení metodiky a efektivnosti vydávání víz v loňském roce, případné 
další návrhy na zlepšení ze strany organizací, které zastřešují služby cestovního ruchu. Je pozitiv-
ní, že i tato činnost přináší již své konkrétní výsledky. Celkově se proces vydávání víz v minulém 
roce zlepšil, stejně jako poměr vydaných multi-víz pro opakovaný vstup do České republiky. 
V současné době se celkový poměr opakovaných víz pohybuje téměř na 30 %, což je dvojnásobek 
oproti roku 2014. Detailně byly projednány další kroky pro zlepšení, zvláště pro turisty z Číny 
a Ruska. Diskutována byla také problematika otevření trhu práce pro potenciální zaměstnance ze 
zemí na východ od České republiky. Tato problematika je stále aktuálnější i v souvislosti se stále 
neuspokojenou a zvyšující se poptávkou po zajištění personálu jak v základních, tak středních 
pozicích v ubytovacích, stravovacích a lázeňských službách. Podrobné statistiky zveřejníme v ná-
sledujícím zpravodaji a jsme rádi, že můžeme konstatovat, že dlouhodobá snaha o pozitivní 
změny i v této oblasti již přináší své konkrétní výsledky. Účastníci setkání se zároveň dohodli, že 
podobné setkání a zhodnocení bude probíhat pravidelně dvakrát ročně. Další setkání je plánová-
no na začátek září 2016. 

AUTORSKÉ SVAZY – POLOVINA TRHU PLATÍ, 
PROČ VY BYSTE NEMĚLI? 

AHR ČR již několik let 
vede spory s autorskými 
svazy o podmínkách 
smluv, výši cen a slev, 
parametru obsazenosti, 
cenovém stropu a celko-
vém výkladu autorského 
zákona. Během posled-
ních let AHR ČR posílila 
svou pozici v tomto nevy-
rovnaném boji se svazy, 
které jsou více či méně 
v legislativně umožně-
ném monopolním po-
stavení. Podařilo se nám 
prosadit povinnost svazů 

při výpočtu odměn zohledňovat obsazenost hotelů a podařilo se nám také prosadit požadavek 
na určení jednoho zástupce. Autorské svazy mají vůči AHR ČR a jejím členům povinnost určit 
jednoho z nich, kterému se budou hradit autorské odměny. Mají nejen povinnost vést jednání, 
která povedou k uzavření hromadné kolektivní smlouvy, ale také konzultovat s námi připravova-
né ceníky. 
Jaká je však skutečnost? Žádné konzultace nad ceníky roku 2016 neproběhly, svazy je zveřejnily 
a začaly individuálně vybírat odměny. Vůči nám pověřili kolektivního správce INTERGRAM 
k zahájení jednání o uzavření smlouvy. 
Všech pět svazů si sebedefinovalo svou důležitost na trhu autorských práv, kterou promítly do 
výše svých cen. Bez jakýchkoli „ ostychů“  předložily celkovou výši překračující zákonem stano-
vený strop. Hotely, které se nesdružují, zřejmě ze strachu, aby své závazky splnily, s 10% slevou 
nakonec stejně platí více než říká zákon. Co se týká výkladu obsazenosti, legislativa nespecifikuje 
tento pojem a tak se svazům tedy zalíbil nápad jednoho z nich nastínit tzv. pásma obsazenosti, 
která jsou pro ně velmi výhodná. Klíč k definování pásem a výši cen v nich určeném není znám. 
Je postaven na základě, že takto prostě vyberou více.
A na čem také staví kolektivní správci svoji strategii? Část trhu přijme jejich ceníkové ceny, 
pásma obsazenosti, hotely a restaurace nejsou jednotné. Polovina provozovatelů raději zaplatí, 
než by měla problémy. 
A nakonec autorské svazy toto využívají jako argument k tomu, že nemohou následně upřed-
nostňovat jednu skupinu uživatelů před druhou a nechtějí nám dát to, co nám ze zákona přísluší. 
Nejednotnost a únava hoteliérů  a provozovatelů restaurací hraje v jejich prospěch. AHR ČR 
má jasný cíl, kterým je nejen uzavření smlouvy na tento rok za výhodných podmínek pro členy, 
ale také otevření otázky přiměřenosti výše cen včetně způsobu jejich výpočtu. Jsme připraveni 
využít všechny zákonné prostředky k tomu, aby bylo postavení uživatelů a poskytovatelů licence 
rovnocenné. Proto vás žádáme, abyste vydrželi a neuzavírali smlouvy individuálně. Jedině tak se 
otevírá možnost něčeho dosáhnout.

1340 ČLENŮ AHR ČR
Koncem loňského roku 2015 a začátkem 
roku 2016 odešlo z Asociace hotelů 
a restaurací ČR padesát členů.Tento 
každoroční úbytek se týká především ma-
lých zařízení z řad penzionů a restaurací 
a je mnohdy způsoben ukončením jejich 
činnosti nebo změnou provozovatele. 
Pozitivnější zpráva je nárůst členské zá-
kladny o dalších 90 zařízení, které rozšíři-
ly řady členských subjektů. Celkový vývoj 
AHR ČR ukazuje stabilní, každoroční 
růst členské základny o 10 – 15 %.

SOCR ČR PODEPSAL 
MEMORANDUM 
S ČÍNSKÝMI PARTNERY
U příležitosti konání Kulatého stolu Česko-
-čínské spolupráce uzavřel Svaz obchodu 
a cestovního ruchu a společnost Oconnect 
memorandum o vzájemném pochope-
ní a spolupráci. Stejně tak byla navázána 
spolupráce mezi SOCR ČR a Česko-čínskou 
obchodní komorou. 
Výše uvedené kroky by měly směřovat k mož-
nosti většího využití obchodního potenciálu 
nejen v oblasti obchodu, ale také cestovního 
ruchu. AHR ČR jako člen SOCR ČR dále na-
vrhuje, aby vznikla platforma pro vzájemnou 
komunikaci případných obchodních příleži-
tostí ve spolupráci s dalšími obchodními ko-
morami, přičemž by se nemělo jednat pouze 
o čínský trh, ale nové potenciální země, kde 
by se Česká republika mohla prezentovat jako 
atraktivní turistická destinace.
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AKTUÁLNĚ

AHR ČR – dali jsme se na cestu za rovnými 
podmínkami podnikatelů
Asociace hotelů a restaurací ČR má za sebou deset let od svého vzniku, kdy se spojily 
dvě asociace, které až do té doby vzájemně působily spíše jako konkurenti. Že to byl 
krok správný a prozřetelný, ukazuje právě uplynulé období a práce, která v posledních 
letech přináší své ovoce.

Každá organizace se snaží přesvědčit své členy o svém významu a práci, 
kterou pro ně vykonává. Je to celkem logické, protože růst a stabilita 
členské základny jsou hlavními faktory existence a úspěchu každé pro-
fesní organizace. Fakt, že členská základna AHR ČR dynamicky roste 
(nárůst počtu členů v loňském roce činil 15 %) je asi nejlepším indiká-
torem toho, že námi zvolená cesta je správná. V současné době svým 
členům navíc přinášíme nemalé finanční úspory v několika oblastech 
jejich podnikání. Jako jeden z největších úspěchů posledních dvou let 
lze považovat prosazení snížené sazby DPH pro pokrmy a nealkoholic-
ké nápoje v restauracích, která byla do zákona o elektronické evidenci 
tržeb zakomponována právě díky AHR ČR. 
Většina členů se v našich anketách vyjadřuje kriticky k nestabilnímu 
legislativnímu prostředí pro podnikatele, ale také k nerovným podmín-
kám na trhu, kdy ten, kdo obchází daňové povinnosti, následně nízkou 
cenou konkuruje poctivým podnikatelům. Tuto situaci jsme se společně 
rozhodli změnit, a proto naše organizace podporuje některá opatření, 
která se však nikdy nebudou líbit všem podnikatelům. Mezi tyto změny 
patří například zavedení elektronické evidence tržeb, změna režimu 
místních poplatků a jejich efektivní výběr a investice do cestovního 
ruchu, přísnější podmínky pro prodej ubytování v soukromí, regulace 
komerčního podnikání státem dotovaných zařízení a mnohé další. Žád-
ná z výše uvedených změn nebude samospasitelná. Každá však přinese 
minimálně poctivým podnikatelům něco navíc. Jako příklad můžeme 

TE
XT

:IN
G

. V
ÁC

LA
V 

ST
ÁR

EK
, F

O
TO

:A
RC

H
IV

uvést právě spojení evidence tržeb se změnou sazeb DPH. Pokud projde 
náš společný návrh na změnu místních poplatků, pak budou poplatky 
nuceni platit všichni, kdo této povinnosti podléhají, ale poplatníkem by 
měl být ubytovaný host v plné výši. 
Současný poplatek z kapacity ubytování je spíše diskriminační daní za 
to, že tuto kapacitu podnikatel zřídil a zainvestoval. Mimo to tyto ná-
vrhy míří právě na snadnou kontrolu jejich plnění a tudíž na snižování 
cest, jak některé povinnosti obcházet. Tedy stejná startovní čára pro 
všechny. 
To platí také o diskriminačním prostředí, které se postupně vytváří 
v některých online distribučních sítích. Zabýváme se problematikou 
požadavků některých OTA na paritu cen a produktu. V této věci bylo 
již Úřadem na ochranu hospodářské soutěže zahájeno správní řízení, 
které by mělo určit, zda podobné požadavky nejsou v rozporu s pravidly 
volné hospodářské soutěže. 
Jsme rádi, že v tomto konání můžeme spolupracovat se Svazem 
obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR), který také díky tomu, 
že má pravidelně svého zástupce na jednáních Tripartity (RHSD), je 
významným partnerem pro představitele vlády, ale také odborů. AHR 
ČR spolu se SOCR ČR připravuje metodické a školicí materiály, které 
by měly usnadnit podnikatelům vstup na nové trhy nebo naplnění 
jejich zákonných povinností. Pomáhali jsme s orientací při zavádění 
evropské směrnice pro označování potravin, připravujeme příručku 
služeb pro čínskou klientelu. Dalším krokem bude vytváření prostoru 
pro obchodní jednání našich členů na nových a potenciálních trzích. 
Jednou ze společných aktivit AHR ČR a SOCR ČR bude také podpora 
poznávacích zájezdů studentů. 
Nejde o to turisty vyvážet z ČR, ale hlavně o rozvoj domácího cestov-
ního ruchu. Proto bychom měli podpořit cestování mládeže v rámci 
školních programů a budovat tak vztah budoucí generace k domácímu 
turismu. V jeho podpoře může mnohé udělat také Svaz měst a obcí ČR. 
Proto jsme rádi, že jsme s ním navázali spolupráci, jejíž výstupy nejsou 
jen na úrovni společných prohlášení, ale zcela konkrétní. První vizí je 
právě společný návrh na změnu režimu místních poplatků, jehož tvůr-
cem byly SOCR ČR a SMO ČR a na kterém jsme se zatím vždy dokázali 
dohodnout.
O vzdělávání se mnoho hovoří, ale podstatné jsou konkrétní výsledky. 
AHR ČR vytvořila moderní Akademii, která má za sebou řadu úspěš-
ných projektů. Připravujeme kurzy podle průzkumů potřeb provozo-
vatelů hotelů a restaurací a nových technologických trendů. Naše kurzy 
nabízíme standardně zdarma pedagogům, kteří přednáší odborné 
předměty. 
Za poslední dva roky AHR ČR vyškolila celkem 14 000 pracovníků 
z oboru a v současné době se opět o nově vytvořené kurzy zvyšuje 
zájem. Mezi nová témata patří emoční inteligence, asertivita, etiketa 
nebo například online marketing.
Věříme, že výše uvedené aktivity a mnohé další projekty pomohou 
nejen podnikatelům v pohostinství, ale všem poskytovatelům služeb 
cestovního ruchu a to jak po stránce zvyšování kvality služeb, tak zlep-
šení kultury podnikatelského prostředí a prosperity našeho oboru.
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Publikace Specifika čínské klientely 
Počty čínských turistů v České republice dynamicky rostou. Ročně navštíví naši zemi 
více než čtvrt milionu čínských turistů, kteří využívají služeb ubytovacích a stravovacích 
zařízení, především na území hlavního města Prahy a v lázeňských místech. Asociace 
hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) spolu s Vysokou školou hotelovou v Praze 
(VŠH) a pod záštitou Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) vydaly publikaci 
Specifika čínské klientely v hotelech a restauracích v České republice. 

Jedná se o praktickou 
příručku pro provozova-
tele zařízení cestovní-
ho ruchu, která ve struč-
nosti přibližuje potřeby 
čínských turistů. Tato 
publikace je určena 
všem provozovatelům 
hotelů a restaurací, 
kteří chtějí čínské turisty 

oslovit jako své další potenciální hosty. 
Příručka seznamuje čtenáře s některými kulturními zvyklostmi této 
klientely, jejich potřebami a preferencemi, včetně praktických rad, jak 
přizpůsobit své služby. Přes dynamický technologický rozvoj, který 
ovlivňuje distribuci produktů ve všech oborech, zůstává vstřícnost 
personálu a pochopení potřeb hostů zásadní podmínkou úspěchu 
ve službách. „Čínská lidová republika se řadí mezi stále významnější 

zdrojové destinace cestovního ruchu. Asociace hotelů a restaurací České 
republiky si je vědoma významu tohoto trendu a chtěla by touto pub-
likací podpořit právě úspěch našich hoteliérů v naplňování očekávání 
čínských turistů. 
K tomu, abychom lépe pochopili některé potřeby čínských hostů, je 
třeba se seznámit s jejich kulturou a zvyklostmi. Těm následně přizpů-
sobit nabízenou službu,“ řekl u příležitosti křtu publikace Václav Stárek, 
prezident AHR ČR. 
Publikace vznikla na základě diplomové práce studentky VŠH Kristýny 
Kortové a realizačního týmu pod vedením tajemnice katedry cestovního 
ruchu VŠH Moniky Klímové a bude k dispozici zdarma v elektronické 
podobě pro všechny zájemce z řad členů AHR ČR. 
Petr Studnička, vedoucí katedry hotelnictví VŠH, k vydání publikace 
dodává: „Jsem poctěn, že se podařilo ve spolupráci akademické sféry 
a profesní asociace připravit praktickou příručku pro poskytovatele 
služeb v cestovním ruchu. Jejím hlavním cílem je přispět ke zvyšování 
kvality služeb a spokojenosti čínských turistů v České republice.“ TE
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Vybral jsem si povolání, které mne baví 
a kde se nenudím            
Asociace hotelů a restaurací České republiky loni v listopadu na své 10. konferenci 
v Ostravě ocenila odborníky, kteří svými úspěchy a špičkovou úrovní služeb přispívají 
k dobrému jménu hotelnictví a gastronomie. Cenu AHR ČR v kategorii Restauratér roku 
(hotelové restaurace) převzal JUDr. ZDENĚK SEDMERA, gastronomický ředitel Best 
Western Premier Hotel International Brno.

Co se vám podařilo, že jste si zasloužil toto ocenění?    
Tak předtím hlavně vybrat si povolání, které mne baví a kde 
se nenudím.            

V čem spočívá úspěch vaší hotelové restaurace?                                                       
Vedle spousty práce je to tým spolupracovníků a kvalita služeb. Hotel 
International měl od svého otevření v roce 1962 vždy v Brně „výsostné 
postavení“, protože byl nový, moderní, stylový a měl nejširší a nejlep-
ší služby. Proto sem jezdili VIP hosté z celého světa – viz naše kniha 
hostů, a ti vyžadovali nejlepší servis, služby a kuchyni a tedy i nejlepší 
pracovníky v oboru. 
To byl základ, na který jsme navázali a snažíme se o to i nyní, kdy 
vzrostla konkurence. V surovinách si můžeme skoro nekonečně vymýš-
let, architekti a projektanti jsou limitování pouze penězi a osvíceností 
investora.
Myslím si, že nám se to vše daří skloubit do funkční podoby. Ale přesto 
stále tvrdím, že nejdůležitější jsou spolupracovníci kolem nás, kteří 
s námi posunují naše úkoly, cíle a realizují záměry. 
Sám pracuji v hotelu 25 let a některé vedoucí pracovníky pamatuji jako 
žáky např. stávající šéfkuchař pan Miroslav Husák, dlouholetý člen 
národního týmu, pan Valeš – vedoucí restaurace Lucullus, banketů 
a cateringu – tedy skoro všeho, stabilizovaný tým mých asistentů, 
s obchodním ředitelem panem Řičánkem jsem seděl v jedné lavici… 
A hlavně je to každodenní odpovědná práce s lidmi.

Restaurace Best Western Premier Hotel International Brno se nachá-
zí nedaleko náměstí Svobody pod hradem Špilberk. Funkcionalis-
tická budova hotelu z roku 1962 je zapsaná do Seznamu kulturních 
památek České republiky. Čím se odlišuje úspěšný koncept vaší 
restaurace od jiných hotelových restaurací?                                        
V hotelu International se jedná o komplex restaurací, banketů, cate-
ringu a služeb, takže máme opravdu široký záběr. Ale když to zjedno-
duším, tak základem jsou ty nejlepší suroviny, sezonnost, zahraniční 
zkušenosti a kreativita šéfkuchaře pana Miroslava Husáka se svým 
týmem a kvalita práce.

Jak jste se dostal k práci v restauraci?                      
V hotelnictví pracuji de facto celý život, kdy moje první kroky 
v této branži určil táta, abych se vyučil číšníkem. A tak se taky stalo
- v Interhotelu Brno v letech 1973 až 1976. 
Po odborné škole jsem chtěl pokračovat na Střední hotelové škole
v Mariánských lázních, zkoušky jsem udělal, oslavil a pro velký počet 
uchazečů jsem nebyl přijat. 
A tak přišla na řadu hotelovka v Brně v Pionýrské ulici a od Interhotelu 
Brno jsem bral stipendium. No studium se mi zalíbilo a tak jsem 
po maturitě udělal zkoušky na brněnskou právnickou fakultu UJEP. 
To bylo v roce 1980. Po skončení vysoké školy v roce 1984 jsem se 
vrátil k oboru a do Interhotelu.

Využíváte služeb AHR ČR v rámci školicích programů?
Samozřejmě využíváme, jsme členy AHR od samého počátku – pama-
tuji ještě dobu, kdy se všichni členové vešli do jednoho salonku. A dodal 
bych, že tréninku a opakování není nikdy dost.

Oblíbené jsou pravidelné tradiční kulinářské hody ve vaší restauraci. 
Využíváte k jejich přípravě také lokální a sezonní suroviny?
Tyto pravidelné gastronomické akce připravujeme především v naší 
hotelové restauraci Plzeňka, kde jak již napovídá název, servíruje-
me především moravskou a českou kuchyni s tradičními místními 
surovinami podle roční doby. Mezinárodní kuchyni a moderní úpravu 
prezentujeme a nabízíme v našem Wine-restaurantu na Siestě.

Co nabízíte ve vaší restauraci nad rámec běžných služeb ve srovnání 
s konkurencí? Čím se odlišujete a co je pro vaše klienty zajímavé?                          
Pestrost nabídky od svíčkové jako od babičky - na tu právě chodí Brňa-
né do Plzeňky, až po sashimi či US prime steaky na Wine-restaurant 
Siesta. Pro klienty je zajímavá standardní kvalita kuchyně a služeb.
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Rádio Svobodná Evropa - RFE/RL, Inc., odštěpný závod
Vinohradská 159a
100 00 Praha 10

UVÍTÁME ZÁJEM VŠECH CATERINGOVÝCH, HOTELOVÝCH I RESTAURAČNÍCH SPOLEČNOSTÍ V RÁMCI NABÍDKY
NA ZABEZPEČENÍ CELODENNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO 600 ZAMĚSTNANCŮ NAŠÍ ORGANIZACE.

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, způsob a kritéria hodnocení nabídek jsou stanoveny v zadávací
dokumentaci. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat elektronicky na následující e-mailové adrese: procurement@rferl.org.

Uzávěrka žádostí o zaslání dokumentace k výběrovému řízení je 6. 5. 2016.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STRAVOVACÍCH SLUŽEB

Rádio Svobodná Evropa/Rádio Liberty (RFE/RL) je mezinárodní tisková a zpravodajská organizace, se sídlem ve
Washingtonu, D.C. a Praze, jejíž rozhlasové, televizní a internetové vysílání oslovuje diváky a posluchače ve 23 zemích světa

včetně Ruska, Iránu, Afghánistánu, Pákistánu a republik Střední Asie. Pro své pražské ústředí, RFE/RL vyhlašuje:
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Je těžké si dobré klienty udržet? Co proto děláte? Jak a čím jim vy-
cházíte vstříc a jak o ně pečujete?
Vybudovat a udržet si důvěru u zákazníka je trvalý proces a já si my-
slím, že hotel ji buduje a udržuje úspěšně od roku 1962. Nezbývá nic 
jiného, než dál s radostí sloužit a klienty si hýčkat.

Jak získáváte nové pracovníky, spolupracujete s učilišti a školami? 
Lidské zdroje je těžší získat a udržet, ale to je vývoj a na druhou stranu 
můžeme čerpat zkušenosti kdekoli na světě. Naštěstí máme stabilizova-
ný stav spolupracovníků, ale pokud musíme doplňovat, tak to jde po-
měrně ztuha – samozřejmě výběrovým řízením. Spolupracujeme s SOU 
Brno a hotelovými školami, ale ne všichni chtějí zůstat v gastronomii.

S jakým marketingovým efektem využívá vaše restaurace sociální 
sítě?
Využíváme, bez toho to již nejde, čekají nás modernizační změny.

Jídelní lístek je nástroj, jak si udržet stálou klientelu a oslovit nové 
zákazníky. Spolupracujete i vy s šéfkuchařem na jeho přípravě?   
Nabídkový lístek je vizitka. U nás je jeho příprava společná práce, která 
se vyvíjí a vybrušuje, ale samozřejmě nejvíc toho má na bedrech šéfku-
chař pan Husák. 

Jste připraveni vyjít vstříc přáním a potřebám čínských turistů 
v souvislosti s jejich kulturou a zvyklostmi?            
Jsme připraveni a vycházíme vstříc přáním všech hostů napříč kon-
tinenty. Čínská klientela? Musíme s ní počítat a když pomineme vše 
okolo, tak se jedná o velmi početný národ a potenciál mají, jde jen 
o to, aby objevili českou zemi a přijeli nejen do Prahy, ale i na Moravu 
a do Brna. Většina asijských turistů se zdrží jednu noc a pokračují dál, 
nebo je pro ně Brno jen tranzitní město na oběd a maximálně krátkou 
návštěvu centra. Uvidíme.

Na čem vy sám si rád pochutnáváte?                                
Já to mám dost těžké, protože mám rád vše dobré od plíček na smetaně 
až po ústřice. Ale zrovna tak rád si dám i spaghetti Aglio-olio nebo 
telecí řízek.

Kam se chystáte letos v této velmi neklidné době na dovolenou?                                                   
Ke změnám v cílových destinací dovolených již dochází a určitě se bu-
dou ještě měnit i nadále. Moje první letošní zahraniční cesta bude 
v květnu do Itálie, do věčného města Říma. Už se tam moc těším.

INZERCE

  Narozen 22.6.1958 v Brně
  Vyučen v oboru číšník u Interhotelu Brno
 Střední hotelová škola Brno
 UJEP Brno, právnická fakulta
 Poté pracoval jako číšník v hotelu Continental, číšník-
 barman v hotelu Voroněž II, provozní v hotelu Morava, 
 opú - podnikové ředitelství IHB, a od roku 1989 hotel International  
 Brno - provozní, obchodně provozní náměstek a gastronomický   
 ředitel doposud.
  1991 - bavorské ministerstvo hospodářství - školení a stáž 
 v Mnichově 14 dnů
 1993 - Vídeň - školení - 1 měsíc
  1995 - stáž Karlsruhe v Německu - 14 dnů
 Zahraniční odborné výjezdy - klub F&B managerů při AHR ČR 
 do Francie, Švédska, Portugalska, Španělska a Německa
  2001 - Cochran institut - stáž USA, 3 týdny

JUDR. ZDENĚK SEDMERA 
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HOTEL / PENZION

HOTELSTARS – Hvězdy, kterým můžete věřit        

Stane se vlastní výroba elektřiny běžnou? 

O Hotelstars jsme toho už napsali mnoho, přesto se opakovaně setkáváme s různými 
dotazy a nejasnostmi.

Energetické úspory, to je v poslední době zásadní téma jak pro media, tak pro majitele 
a provozovatele hotelů. Ceny energií jsou zásadní součástí nákladů firem, jejich snížení 
může zásadně zlepšit uplatnění na trhu. Co si tedy vyrobit elektřinu přímo ve vašem objektu?

Co oficiálně klasifikovaná zařízení znamenají pro zákazníky, je celkem 
jasné. Nabídku jednoznačně transparentních služeb a vybavenosti, jisto-
tu a možnost se kdykoli s podmínkami a systémem hvězdiček seznámit, 
tedy přesvědčit se o tom, co daná třída ubytovacího zařízení garantuje 
jako spotřebiteli. Systém hotelových hvězdiček Hotelstars poskytuje 
spolehlivý nadnárodní přehled informací důležitých při výběru cílového 
hotelu a penzionu.

Věděli jste ale například, že:
 V ČR si hotely a penziony mohou přidělovat hvězdičky   
samy, jak je napadne?
Proto propagujeme a zajišťujeme „Oficiální jednotnou klasifikaci ubyto-
vacích zařízení v ČR“, která je od roku 2010 součástí Hotelstars Union, 
kde je momentálně připojeno již 16 evropských zemí. 
 I když certifikaci zajišťuje AHR ČR, certifikovat se mohou 
i nečlenové naší asociace?
Cenově jsou členové samozřejmě zvýhodnění – 50% cenou, ale všichni 
jsou vítáni. 
 První hotel, který požádal o certifikaci Hotelstars, byl Hotel    
Olympia v Kopřivnici?
Bylo to 20.12.2009 a nyní má hotel již potřetí certifikační znak pro 
Hotel 3*.
 Koncem roku 2015 se počet certifikovaných přesně zdvojnásobil 
ve srovnání se začátkem certifikace Hotelstars? 
Samozřejmě se snažíme, aby se počty certifikovaných neustále 
zvyšovaly.
 Nejvíce certifikovaných hotelů a penzionů má 4*?
V současné době to je 42 % všech certifikovaných, naopak 5* hotely 
tvoří pouze 1,7 %.

 Ve 14 krajích ČR máme celkem 37 kontrolorů, kteří objíždí 
hotely přihlášené k certifikaci?
Úplně každý hotel musí být profesionálně zkontrolován, než mu je 
přidělen certifikační znak. 
Kontroloři navíc musí každý rok absolvovat školení, aby mohli tuto 
činnost dále vykonávat.
 Nejvíce certifikovaných hotelů a penzionů je v Moravskoslezském   
kraji?
Na druhém místě je Praha, na třetím Karlovarský s Jihomoravským 
krajem. Naopak nejméně certifikovaných je v Pardubickém kraji.
 Penzion, botel, motel a hotel garni nemohou získat 5*?
V těchto kategoriích je nejvyšší možné udělit 4* Superior, to samé platí 
u depandance.
 Depandance je vedlejší budova hotelu či penzionu, která nesmí 
být vzdálená více než 500 metrů od hlavní budovy?
Depandance nemusí mít vlastní recepci a plný rozsah služeb
– to zajistí hlavní budova.
 Penzion musí mít minimálně 5 a maximálně 20 pokojů, aby se 
mohl správně nazývat penzionem?
Pokud má pokojů méně, už je to apartmán a měl by spadat do kategorie 
„ubytování v soukromí“. U hotelu je to minimálně 10 pokojů, maximum 
je neomezeno.
 Od 1.1.2016 vyjde hotely a penziony certifikace levněji?
Je totiž vydávána na 5 let místo původních 3 roků, bez toho, aby 
se výrazně navýšila cena.
 Všechny certifikované hotely a penziony najdete 
na www.hotelstars.cz a na www.hsukatalog.cz 
S jakýmikoliv dotazy či postřehy k Hotelstars se neváhejte obrátit na: 
hajkova@ahrcr.cz. 

V dnešní době již není problém pořídit si vlastní výrobnu elektřiny 
a z velké části tak zásobovat své provozovny vlastním zdrojem. Vše je 
jen otázka financí, návratnosti, efektivity a především času a práce, které 
je třeba vynaložit na výstavbu takové výrobny a následné zajištění jejího 
provozu. Jaké jsou možnosti? 
Podívejme se na ně detailněji. Kromě často medializované sluneč-
ní energie, jsou pro malé a střední objekty reálně použitelná řešení 
pomocí vody, větru nebo plynu, který je palivem např. pro kogenerační 
jednotky. Nebo pro stále více diskutované palivové články, jejichž cena 
se nyní pohybuje v astronomických výškách. Sluneční energie je známá 
poměrně dobře, po počáteční vyšší investici jsou náklady na provoz 
minimální, její návratnost se bez dotace pohybuje mezi 10 až 15 lety, 
záleží na velikosti a umístění solárního panelu. Větrnou elektrárnu lze 
nainstalovat ve formě mikroelektrárny o výkonech do 10 kW. Její insta-
lace je limitována prostorem. 

Vodní elektrárna by svými vlastnostmi vyhovovala řadě společností, 
její instalace je limitována přístupem k vodnímu toku. Nejekonomičtěji 
se jeví nasazení kogenerační jednotky, která ze zemního plynu vyrobí 
elektřinu a teplo. Výroba vychází výhodněji než nákup elektřiny ze sítě 
a výroba tepla z plynového kotle. Kogenerace je hlavně využita v době 
nejvyšších nároků na spotřebu elektřiny a tepla, energii si tedy vyrobíme 
vždy když ji potřebujeme. Tím je její provoz zásadně ekonomičtější než 
např. fotovoltaika nebo vítr. Nevýhodou je složitější instalace a regulace, 
spojená s vyššími náklady na následný provoz a servis, který vyžaduje 
spolupráci s kvalitními odborníky. Nakoupit tyto výrobny elektřiny 
není dnes žádný zásadní problém. Složitější je jejich výstavba a uvedení 
do provozu. Vzhledem k tomu, že výroba a prodej elektřiny podléhá 
regulaci a licencím, je třeba splnit řadu podmínek pro korektní zahájení 
výroby. Na trhu je řada firem, které služby spojené s výstavbou a provo-
zem nabízejí. TE
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Who is who
MICHAELA STAŇKOVÁ
Michaela Staňková (1978) si vytyčila podnikatelský cíl: plnit sny zákazníkům, přicházejícím do jejího rodinného penzionu 
v Liberci s přáním odpočinout si v privátní sauně, vířivce či u krbu, a načerpat energii v krásné uklidňující atmosféře. Penzion 
převzala po svých rodičích, ale nejprve sbírala zkušenosti v marketingovém oddělení velké logistické firmy. Pak se vrátila 
a postupnými rekonstrukcemi přeměnila penzion - nyní pojmenovaný Wellness Penzion U Muzea - v místo, ve kterém se 
snaží zákazníky hýčkat nad jejich očekávání. V současné době dokončila už třetí privátní wellness a užívá si mnohem více 
volného času, který věnuje svým dcerám, příteli, sportu, četbě a toulání v přírodě.

MILAN ŠKVÁRA
Na pozici Managing Director Villa Richter restaurants, nacházejícího se v areálu Pražského hradu, nastoupil začátkem dubna 
Milan Škvára. Dominantou celého gastronomického komplexu  je Svatováclavská vinice, která je nejstarším vinohradem
v Čechách.  Milan přichází z pozice generálního ředitele hotelu Chopin Hotel Prague, patřícího do portfolia Vienna House. 
V oboru hotelnictví a gastronomie začínal před více než 20 lety. Dříve působil v manažerských pozicích v pražských hotelech 
Renaissance a Diplomat.

FILIP HÁSEK 
Novým ředitelem Hotelu Ještěd, který před nedávnem zařadila redakce CNN mezi 12 nejzajímavějších světových hotelů, je 
Filip Hásek. Jeho hlavním úkolem je udržet vysoký standard poskytovaných služeb na místě, které funguje nejen jako hotel 
a restaurace, ale i jako vyhledávaný turistický cíl. Filip Hásek již dříve pracoval pro společnost, která hotel Ještěd provozuje 
od roku 1996 na jiných pozicích a do vedení hotelu přichází se zkušenostmi nejen z oboru gastronomie a hotelnictví, ale 
i z technických pozic. Hotel Ještěd je pro něj nejen nejvýše položeným pracovištěm (1012 metrů nad mořem), ale i dosud 
nejvyšší profesní výzvou. 
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HOTEL / PENZION

Jak hostům nechtěně otrávit a zkomplikovat 
pobyt? ( II.část)
Vážené čtenářky a čtenáři, odezva na minulý článek byla značná. Usuzuji z toho, že jste 
se při jeho čtení evidentně nenudili, a proto přicházím s pokračováním. Snad jen na úvod 
připomenu, že popisované postřehy vyplývají z mé dlouholeté činnosti při tvorbě koncepcí 
a strategií ubytovacích zařízení. 

Prošel a načetl jsem si stovky ubytovacích zařízení, ale i tak stále čerpám 
nové postřehy a učím se, mj. i během návštěv zařízení v rámci certifika-
ce Hotelstars. Mám rád věci a procedury, které fungují a které generují 
majitelům peníze. Takže dalších několik příkladů toho, s čím se host 
často musí vypořádat a o čem provozovatel ve své provozní slepotě často 
ani neví. Začneme tématem, které osloví zejména ženy, ale nejen je…

Nedostatek odkládací plochy v koupelnách? 
Také jste to už zažili? Přijdete do koupelny hotelového pokoje a začnete 
řešit, kam si máte co nejpraktičtěji a nejbezpečněji odložit své kosme-
tické „propriety“. Muži jsou na tom v tomto směru do značné míry lépe, 
neboť ve většině případů řeší, kam umístit jednu kosmetickou taštičku. 
Ale co ženy s jejich v průměru 2+ kosmetickými taštičkami a potřebou 
vybalení alespoň části jejich obsahů! Kosmetická výbava je pro většinu 
žen nedotknutelný poklad. Takže řeší ve většině ubytovacích zařízení 
otázku „Kam s nimi?!“. Velmi často pak nepopulárně kosmetická vý-
bava „putuje“ po koupelně podle toho, kde je zrovna volno a kde hrozí 
nejmenší nebezpečí újmy. Opět nic moc pocitový faktor, co říkáte!? 
A přitom stačí vhodným způsobem do koupelny doplnit odkládací 
prostory, klidně i pod umyvadlo, do nevyužitého rohu místnosti atd. 
Ale pozor na praktičnost úklidu!

Jiné než pratelné koupelnové předložky? 
Ještě na ni občas v některých ubytovacích zařízeních narazíte, ale je jich 
naštěstí už opravdu minimum. Vejdete do koupelny a na zemi na vás 
čeká různě kobercovitá či střapatá koupelnová předložka, která rozhod-
ně nepodléhá důkladnému praní po odjezdu každého hosta. Případně ji 
občas nahrazuje ustřižená metráž koupelnových rohožek z hobbymar-
ketu. Koupelnová předložka, na kterou si bosí stoupáme, je věc, ze které 
by měla na první pohled přímo čišet čistota a hygienická bezpečnost. 
V těchto výše uvedených případech je to však spíše líheň bakterií 
a nejrůznějších nožních plísní. Já osobně takovéto koupelnové „nepřed-
ložky“ rovnou odsouvám a směřuji do nejzazšího koutu koupelny.

Nedostatek ramínek? 
Bohužel velmi častý prohřešek celé řady ubytovacích zařízení!  Jsem 

muž a i tak mi prostě 2-3 ramínka při dvou až třídenním pobytu nesta-
čí. Obzvláště pak, pokud jsem na pracovní cestě a potřebuji si zavěsit 
oblek a košile. A ženy jsou na tom opět ještě hůře. Přátelé, argument, že 
se ramínka kradou a ztrácejí, u mě v dnešní době příliš neobstojí. Ne-
musíte si ani pořizovat nezcizitelný typ ramínek bez háčků s jezdci na 
tyči. Nevím, jak to některé obchodní domy s nábytkem dělají, ale mají 
v nabídce kvalitně zpracovaná ramínka v ceně od několika Kč/ks.

Kompresorové minibary? 
Příležitostně se můžete setkat i s tímto nešvarem. Ubytujete se, přijdete 
na pokoj, zapnete si televizi, či si jdete dát sprchu, atd. Až se konečně 
uložíte k spánku, vše ztichne, zhasnete, a po chvilce se sepne tolik dů-
věrně známý zvuk, který slýcháváme v kuchyni, totiž zvuk kompresoru 
lednice. Chvilku tomu čelíte, odoláváte, těm šťastnějším z vás, ač to není 
úplně ono, se podaří i usnout. Ale pokud vás již poněkolikáté během 
noci vzbudí zvuk zapínajícího se kompresoru, většina lidí to nevydrží 
a jde zkoumat, jak tu potvůrku šikovně vytáhnout ze zásuvky. Opět nic 
moc dojem, o nevyspání se ani nemluvě.

Hlučné větráky v koupelnách, které se samočinně zapínají. 
Dalším nepříjemným momentem mohou být pro spolubydlící na pokoji 
hlučné větráky v koupelnách, které se automaticky se vstupem do 
koupelny zapínají. Přes den to není na překážku, ale během noci je to 
nepříjemný rušivý element.

Chybějící popisky na snídaních a polopenzích u obtížněji identifiko-
vatelných položek? 
Také znáte ty dva extrémy? Někde mají popsány úplně všechny položky 
na snídaních či polopenzích, včetně toho, že u ošatky s pečivem je 
napsáno „Pečivo“ a u nakrájeného citrónu nápis „Citrón“  Jinde naopak 
nezavadíte o jediný popisek, který by hostovi či návštěvníkovi pomohl 
v orientaci. Je třeba si uvědomit, že zákazník se ocitá v cizím prostředí, 
kde je rozprostřena nabídka pokrmů, ve které se potřebuje rychle zori-
entovat. Určitě rád ochutná nabídku, ale základem je, že pro něj musí 
být čitelná a srozumitelná. Většina lidí se zcela přirozeně obává toho, 
co nerozpoznají. Takže díky absenci popisku může například zůstat 
ležet ladem výborná pomazánka, kterou připravil kuchař pro zpestření 
nabídky. Anebo si jí ze zvědavosti trochu nandají na talířek 
a pak zklamaně vrátí, neboť očekávali něco jiného. Platí to samozřejmě 
i pro coffee breaky. Také jste si již ve snaze udělat si čaj párkrát zalili 
z nepopsané termosky sáček čaje horkou kávou…!?  Mj. je důležité 
správné rozložení položek tak, aby měli zákazníci logicky vše po ruce. 
V rámci coffee breaků hraje důležitou roli i rychlost kávovaru a ohřevu 
vody na čaj, aby byli zákazníci během přestávky plynule odbaveni.

Na závěr ještě jednou opakuji, prosím, nenuťte hosty přemýšlet, číst, 
hledat řešení, nastavujte věci intuitivně, pro klienty vstřícně…a nezapo-
meňte si též někdy vlastní produkt vyzkoušet…! 
V případě vašeho zájmu o další příklady navštivte seminář Akademie 
AHR ČR či se neváhejte obrátit na autora. TE
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Seznamte se s Partnery AHR ČR 
AHR ČR představuje pro letošní rok své partnery. Máte možnost se s nimi osobně setkat 
v rámci roadshow, které organizujeme po celé ČR, dále na listopadové konferenci AHR 
ČR nebo např. na veletrzích. Chcete se také stát naším partnerem? Kontaktujte event 
managera Alžbětu Gašpárkovou, gasparkova@ahrcr.cz.

PARTNEŘI AHR ČR

KONTAKT AHR ČR:
Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1 - Staré Město

tel. č: 236 042 320
fax č: 236 042 319

e-mail: sekretariat@ahrcr.cz
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VZDĚLÁVÁNÍ

Workshop o spolupráci AHR ČR  a odborných 
škol: A přece je to k něčemu dobré
Po několikaleté odmlce se sešli představitelé odborných škol a Asociace hotelů 
a restaurací ČR u jednoho stolu, aby diskutovali problematiku kvalitního vzdělávání
učňů, kvalitu maturantů i absolventů vysokých škol. 

A to vše samozřejmě na pozadí toho, co dělá, nebo by měla dělat AHR 
ČR a její členové k nastolení co nejlepších podmínek praxe žáků, odbor-
ných znalostí učitelů a jak případně pomoci při odstraňování bariér, 
které vytváří stát, krajské úřady a často i rodiče.
Mohl bych nechat na posouzení účastníků jednání, jak dalece se nám to 
podařilo a nechtěl bych nás chválit, protože sebechvála „smrdí“, ale už 
jenom tím, že jsme si dali práci a do prezentací a na papír jsme uložili 
vše to, co asociace pro odbornou výchovu dělá a jak se v ní angažuje, 
nás může alespoň částečně uspokojit a troufám si říci, že v našem oboru 
neexistuje žádná další asociace, která by vzdělávání brala tak vážně 
a i pro školy toho doopravdy dělala tolik jako AHR ČR. Sebekriticky 
je třeba přiznat, že jedna věc se nám nepodařila, a to docílit toho, aby 
na naše zasedání přišli 
zástupci MŠMT. Přesto 
se budeme snažit získat 
od plánovaných řečníků 
vyjádření k naší proble-
matice, s níž budou před-
stavitelé škol seznámeni 
co nejdříve.
I tak jsem ale přesvěd-
čen, že se nikdo nenudil 
a doufám, že nelitoval 
nikdo, kdo zavítal do 
Klánovic, aby se během 
čtyř hodin jednání 
dověděl o tom, co vše 
asociace a vzdělávací 
sekce za poslední dobu 
v oblasti vzdělávání udě-
laly, co v současné době 
nabízí a co připravuje 
nejenom pro hoteliéry 
a restauratéry, ale i pro 
členské odborné školy.
Považuji za normální, 
že takových akcí, jako 
byla ta naše se zúčastňují 
pouze ti, kterým leží 
problematika odborného 
vzdělávání na srdci, a kteří pro to také chtějí něco udělat. Mě osobně 
život naučil, že pokud chci na něčem dělat, nebo něco změnit, tak 
u toho musím být, protože negativismus nikdy žádné dobré výsledky 
nemůže přinést. Ano, může se stát, že dobré výsledky se nedostaví, ani 
když jsem u toho, ale alespoň pak mohu mít pocit, že jsem udělal vše, 
co bylo v mých silách. 
Na tuto konferenci bylo pozváno všech 200 vzdělávacích zařízení, jež 
se v této republice starají o odbornou výchovu budoucích hoteliérů 
a restauratérů. Musíte uznat, že to je úžasné číslo. A protože jsme těchto 
200 subjektů oslovili již předem a požádali je o vyplnění dotazníků, 
potvrdilo se nám, že jich existuje celá řádka, která o činnosti asociace 

v oblasti vzdělávání není vůbec informována. Tyto výsledky jsou 
poměrně věrohodné, protože náš dotazník vyplnilo více než 100 škol. 
S výsledky dotazníkové akce budou všichni seznámeni a spolu se 
zápisem jednání a všemi prezentacemi, které na našem jednání zazněly 
budou moci i ti, co nepřišli, začít uvažovat, jestli se přece jenom neměli 
do Klánovic přijet podívat. V dalších obdobích budou moci z našich 
iniciativ určených ke vzdělávání profitovat pouze ti, co budou členy 
AHR ČR. Pokud si přečtou naši „zprávu o činnosti za poslední období“, 
zjistí, na čem by mohli profitovat, pak členský poplatek ve výši 2100 Kč 
je doopravdy v porovnání s ostatními členy AHR ČR více než symbo-
lický. Říkám to proto, že první otázku, kterou dostávám, když někoho 
přesvědčuji o užitečnosti být členem je – a co z toho budu mít? 

Po skončení jednání se 
při loučení našly hned 
3 školy, které zcela urči-
tě o členství požádají. 
Bylo by však chybou se 
domnívat, že jsme toto 
setkání organizovali 
proto, abychom rozšířili 
členskou základnu. Máme 
sice zájem, aby se škol na 
naší další práci zúčastnilo 
co nejvíce, ale ujišťuji vás, 
že šlo doopravdy o to, 
abychom si společně řekli, 
co bychom v budoucnu 
měli dělat a v tom duchu 
se také odvíjela závěrečná 
diskuse. Jsem velmi rád, že 
byla věcná a bez konfron-
tačních náznaků, protože 
nám všem jde přece o to, 
abychom spolupracovali.
V každém případě vyzve-
me všechny členské školy, 
aby se v případě zájmu za-
pojily do práce vzdělávací 
sekce, protože to vidíme 
jako správný způsob, jak 

bychom mohli prospět zlepšování celkového ovzduší v oblasti školství. 
Mohlo by se stát, že budeme podezíráni z populismu, to by nebylo 
správné, protože my se přiznáváme k tomu, že školám pomáháme proto, 
abychom měli kvalitní kuchaře, číšníky, cukráře, pracovníky v provozu 
i vrcholové managery, a to je pro nás dostatečná motivace, abychom se 
snažili o vytváření co nejlepších podmínek k jejich výchově. Na podkla-
dě zkušeností, získaných při našem společném setkání, jsme dospěli 
k názoru, že je musíme pořádat pravidelně v ročních intervalech, 
a že nastal čas, připravit na příští rok celodenní konferenci, na niž 
budou pozváni i představitelé krajů, odborných asociací i odborníci 
z praxe. Takže příští rok na shledanou. TE
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Kampaň Výročních cen AHR ČR 2016 začíná!

Už víte, koho budete letos nominovat?  

Tvářemi letošní kampaně Výročních cen jsou Jiří Král (držitel ocenění Restauratér roku 
2015-samostatné restaurace 2015) z Aureole – Fushion restaurant & lounge, Praha 
a Andrea Pfeffer-Ferklová (držitelka ocenění Hoteliér roku 2012) z Grandhotelu Pupp,
Karlovy Vary.

Nominace na Výroční ceny Asociace hotelů a restaurací republiky 2016 odstartovaly 
20.dubna. I v letošním roce budete moci nominovat své kolegy, známé a nebo 
třeba profesní vzory v následujících osmi kategoriích.
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  Hoteliér roku nezávislé hotely
 Hoteliér roku řetězcové hotely
 Restauratér roku samostatné restaurace
 Restauratér roku hotelové restaurace
 Penzion roku
 Škola roku
 Mladý/á manažer/ka roku
  Odpovědný hotel / restaurace

Kdy můžete nominovat?
Nominace budou probíhat v termínu od 20.4. do 20.8. 
Komise zasednou v týdnu od 28. 8. do 7. 9., aby rozhodly o vítězích 
jednotlivých kategorií.

Při focení Jiřího Krále sehrálo svoji roli unikátní křeslo, které po-
chází z inventáře produkční společnosti Three Brothers. Ta se 
zaměřuje na  natáčení historických dramat jako např. Cyril a Me-
toděj. Křeslo, do něhož usedl Jiří Král, je vyrobené na zakázku. 

Jedná se tedy 
o originální 
repliku původního 
královského kře-
sla a je jediné 
na světě. 

VÝROČNÍ CENY AHR ČR

Kdo může kandidovat? 
Kandidovat mohou výhradně členové AHR ČR, působící v asociaci 
minimálně 2 roky, dle jednotlivých kategorií, na základě doporučení 
kteréhokoliv člena, nečlena či návrhu odborné sekce AHR ČR, nebo 
vlastní kandidatury.

Kdy a kde budou předány ceny?
Výroční ceny v roce 2016 budou předány během slavnostní 
galavečeře dne 25. listopadu 2016 v Karlových Varech.

Více informací naleznete na www.cenyahr.cz

Zeptali jsme se fotografů ze studia Grafixon, s.r.o:
Jak se vám při focení spolupracuje s profesionály z oboru hotelnic-
tví a gastronomie?
„Obecně lze říci, že pracovat pro tuto klientelu je zajímavá, ale nároč-
ná práce. Zejména v oblasti gastronomie a profesionální fotografie 
se klade velký důraz na detail. Fotografie tak musí být skutečně 
„vymazlené“. Stejnou péči, kterou jídlu věnuje kuchař, je tedy potřeba 
věnovat i focení a následné postprodukci. To, že mezi naše klienty 
patří významní hráči v této oblasti svědčí o tom, že odvádíme kvalit-
ní a poctivou práci.“



GASTRONOMIE

INZERCE

Někteří gastronomičtí experti tvrdí, že kambodžský pepř z provincie 
Kampot chutná jako květy limety, jiní prý vnímají stopy jasmínu, máty 
nebo eukalyptu, ale na jeho výjimečnosti se shodují všichni. Kambodžský 
pepř se řadí k nejlepším na světě, ale za vlády Rudých Khmerů málem 
navždy zmizel. Farmáři dostali v sedmdesátých letech minulého století 
příkaz, aby plantáže s pepřovníky zrušili a nahradili je rýžovišti. Naštěs-
tí si na jihovýchodě země několik z nich zapamatovalo, jak se pěstuje. 
Poptávka po něm míří do Kambodže z celého světa. Produkci v malém 
objemu obnovili v devadesátých letech v deštivém kopcovitém terénu 
s křemenovým podložím, které se svažuje do Thajského zálivu. Zájem 
o pepř stále stoupá, letos dosáhla jeho cena zatím nejvyššího maxima. 
Farmáři jsou zatím schopni uspokojit jen třetinu poptávky. Používají 
metody udržitelného zemědělství s krabími skořápkami jako hnojivem 
a spadlými větvemi jako podpěrami lodyh. Kambodžský pepř se pěstuje 
černý, růžový a bílý, hodí se k pokrmům z ryb a korýšů. V Kambodži je 

možné ochutnat čerstvá zelená pepřová zrnka na jedlých lodyhách. Nabízejí se po celé zemi, ale nejlepší jsou ve své domovské provincii. 
Přímořské město Kep, blízko vietnamské hranice, se považuje za centrum lovu krabů v jihovýchodní Asii. Restaurace v chatrčích u krabího 
trhu na pobřeží nabízejí smažené, čerstvě ulovené kraby s kambodžským pepřem. Prvotřídní lahůdka stojí 2-3 eura.  

První letošní zasedání Gastronomické sekce se konalo 23. března v sídle AHR ČR. Hlavním bodem programu byla problematika elektronické evi-
dence tržeb. AHR ČR plánuje pravděpodobně během června zorganizovat workshop na toto téma pro své  členy v Praze a na Moravě. Dále sekce 
řešila doporučení na složení komise Restauratér roku 2016. Byl projednán a stanoven plán činnosti na rok 2016. Jedním z hlavních bodů je snaha 
o revitalizaci projektu Czech Specials aneb Ochutnejme ČR jako marketinkového nástroje pro gastronomické provozy. S měnícím se zákonem 
o potravinách bude AHR ČR opět připravovat workshop pro členy. Následující zasedání Gastronomické sekce se uskuteční 8.června.

ZAOSTŘENO NA KAMBODŽSKÝ PEPŘ

JARNÍ SETKÁNÍ GASTRONOMICKÉ  SEKCE AHR ČR 
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GASTRONOMIE

Třetí ročník ankety Zlatý kuchař 2015
Před dvěma lety se poprvé rozhodli v redakci časopisu Gastro&Hotel profi revue 
vyhlásit anketu o nejlepšího a nejkreativnějšího kuchaře roku. S tím nápadem 
přišel do redakce Vladimír Poštulka, inspirovaný anketou, kterou každoročně 
pořádá německý gastronomický časopis Der Feinschmecker. 

I u nás se začaly tou dobou objevovat nejrůznější ankety a kuchařské 
soutěže, od kterých se ale anketa Zlatý kuchař zásadně liší. Především 
tím, že porota není laická, ale odborná. Manažerka ankety, Stáňa 
Krejčová každoročně oslovuje osobnosti, které mají největší přehled 
o současné situaci v české gastronomii - novináře píšící o gastronomii, 
foodblogery a food kritiky hodnotící restaurace.  Z oslovené třicítky 
poslalo letos svá hodnocení 27 porotců.

Volí se v pěti kategoriích:
Zlatý kuchař: porotci měli sestavit žebříček deseti českých kuchařů, 
kteří v průběhu roku 2015 pracovali v restauracích na území Česka a 
prezentovali se nejzajímavěji, pokud jde o originalitu, invenci a kreativi-
tu. Do konečného hodnocení byly počítány hlasy podle pořadí, v jakém 
byli kuchaři uvedeni: za první místo 10 bodů, za desáté místo jeden 
bod.
Zlatý zahraniční kuchař: hlasující měli jmenovat (bez pořadí) tři ku-
chaře cizince, kteří během roku 2015 pracovali v restauracích na našem 
území, a jejichž práce je nejvíce zaujala.
Objev roku: měl být jmenován jeden kuchař, který v průběhu roku 
2015 pracoval v restauraci na území České republiky a jehož práce byla 
největším překvapením. Mělo by jít především o mladé kuchaře, jejichž 
talent je největším příslibem do budoucna.
Hvězda gastronomie: jedno jméno kuchaře, který za dlouhá léta své 
praxe prokázal, že je mistrem svého řemesla, nejvíce se zasloužil o pres-
tiž české gastronomie a zaslouží si vstoupit do gastronomické Síně slávy.
Pro letošní rok jsme také přišli s novinkou, kterou je Hlas veřejnosti, 
kdy na našich webových stránkách www.gastroahotel.cz může každý 
milovník dobrého jídla dát hlas svému oblíbenému kuchaři, a to až do 
30. 4. 2016.
Hlasování v anketě Zlatý kuchař 2015 je u konce (s výjimkou katego-
rie Hlas veřejnosti), hlasy jsou sečteny, vítězové jsou známi. Pořadí na 
jednotlivých místech je samozřejmě tajné až do vyhlášení výsledků na 
slavnostním večeru předávání cen 12. 5. 2016 v MAKRO Akademii.

Co řekl o anketě Zlatý kuchař 2015 její patron 
Vladimír Poštulka?
„Když se někdo blýskl řemeslem a vtipem, říkalo se o něm, že „je zlatej“. 
Vzali jsme si do názvu naší ankety ten vzácný kov také proto, že se 
leskne. A my bychom byli rádi, kdyby lesk slávy kuchařů působících 
v českých restauracích sálal víc a víc. Ještě před třiceti lety u nás skoro 
nikdo neznal jediného kuchaře jménem. Teď jsou to celebrity, jejichž 
popularitu lze srovnávat s umělci nebo sportovci. A právem. Naše an-
keta je výjimečná tím, že v ní hlasují pouze lidé, kteří vidí gastronomii 
zvenčí – a přitom jí dobře rozumějí. Zdálo se nám neobjektivní, pokud 
v anketách na toto téma hlasovali sami praktičtí gastronomové, tedy 
kuchaři, majitelé restaurací a gastronomičtí manažeři. My jsme k hla-
sování vyzvali novináře-specialisty a labužníky, kteří jsou známí svými 
četnými návštěvami v českých restauracích. Mám radost z toho, že se 
v naší anketě objevují nová jména talentovaných kuchařů a doufám, 
že těmto objevům pomůžeme k širšímu věhlasu.“

Sama anketa by samozřejmě nebyla úspěšné 
bez důležité podpory všech finančních 
i mediálních partnerů, kterými jsou 
– MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Electro-
lux Professional Food Service – Gastro, 
Česká republika, Státní zemědělský inter-
venční fond, Pražské vodovody a kanalizace, 
a.s., Bohemia sekt, s.r.o., Aviko ČR, s.r.o., 
Espresso, s.r.o., Pivovar Ferdinand, s.r.o., 
Střední škola hotelnictví a gastronomie 
AČMSD PRAHA, s.r.o., Vinotéka Three 
Glasses, společnost Lozano-Červenka, 
Český rozhlas Regina, Český rozhlas 
Hradec Králové a La Cucina italiana, 
za což jim touto cestou velmi 
děkujeme.
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LEGISLATIVA

Daňové dopady bezúročných zápůjček 
v roce 2016

Vzdělávání zaměstnanců (I. část)

Poskytování bezúročných nebo nízkoúročených zápůjček se mezi podnikatelskými 
subjekty často využívá a je třeba brát v úvahu i daňové souvislosti. 

Nároky na zaměstnance z hlediska jejich odbornosti jsou stále vyšší. Jednotlivé 
obory lidské činnosti se neustále vyvíjí a žádají si kvalifikované pracovníky. 
Zaměstnavatelé jsou tak častěji nuceni zajišťovat zaměstnancům vzdělávání 
v podobě různých školení a kurzů. 

Daňová legislativa při bezúročné zápůjčce chce 
zdanit tzv. majetkový prospěch z této zápůjč-
ky. Majetkový prospěch z titulu poskytování 
bezúročných zápůjček zaměstnancům je na 
straně zaměstnance bez daňových dopadů, 
pokud úhrnná výše jistin z těchto zápůjček 
od téhož zaměstnavatele nepřesáhne částku 
300.000 Kč. Úrokové zvýhodnění při nízkoúro-
čené zápůjčce poskytnuté zaměstnanci je jeho 
zdanitelným příjmem. 
Na straně zaměstnavatele je poskytování 

bezúročných či nízkoúročených zápůjček zaměstnancům daňovou 
správou dlouhodobě akceptováno jako daňově neutrální. Bezúročné či 
nízkoúročené zápůjčky bývají často poskytovány společníky s.r.o. svým 
společnostem. Na tyto případy pamatuje ustanovení § 23 odst. 7., podle 
kterého je daňově neutrální poskytnutí bezúročné či nízkoúročené zá-
půjčky spojené osobě v případě, kdy věřitelem je člen obchodní korpo-
race (společník obchodní společnosti a člen družstva). Pokud například 

Dlužno dodat, že povinnost zaměstnavatele 
pečovat o odborný rozvoj zaměstnanců vyplývá 
přímo ze zákona. 
Zákoník práce rozlišuje dvě základní formy 
odborného rozvoje zaměstnanců, a to pro-
hlubování kvalifikace a zvyšování kvalifikace. 
Zaměstnavatelé často tyto dva způsoby rozvoje 
zaměstnanců zaměňují, což je ovšem chybné, 
neboť každá z těchto forem má svá specifika, 
která je nutné zohlednit. V tomto článku se 
zaměříme na první z forem odborného rozvoje 

zaměstnanců tj. na prohlubování kvalifikace.
Zaměstnanec má zákonem stanovenou povinnost soustavně si svou 
kvalifikaci prohlubovat. Prostřednictvím prohlubování kvalifikace si 
zaměstnanec průběžně doplňuje teoretické či praktické znalosti a do-
vednosti potřebné pro jím vykonávanou práci. Zaměstnavatel je proto 
oprávněn zaměstnanci prohlubování kvalifikace nařídit. Prohlubování 
kvalifikace je zpravidla realizováno prostřednictvím různých odborných 
kurzů, školení, stáží, konferencí atp., po jejichž absolvování se podstata 
odborné kvalifikace zaměstnance nemění. Absolvováním těchto kurzů 
je již získaná kvalifikace „pouze“ prohloubena popř. obnovena. Zaměst-
nanec tak i po absolvování kurzů vykonává práci sjednanou 
v pracovní smlouvě. 

půjčí společnosti peněžní prostředky bezúročně či na neobvykle nízký 
úrok společník s.r.o. fyzická nebo právnická osoba, nebudou tak pro 
tyto případy vyvozovány žádné daňové důsledky. U úročené zápůjčky je 
třeba pamatovat na ustanovení § 25 odst. 1 písm. w), na tzv. test nízké 
kapitalizace. Složitější situace vznikne v případech, kdy společnost půjčí 
svému společníkovi fyzické nebo právnické osobě bezúročně nebo za 
neobvykle nízký úrok (opačný tok peněžních prostředků). V takovýchto 
případech je nutné pamatovat na možné daňové dopady dodanění na 
obvyklý (výnosový) úrok. 
Novou komplikací právnické osoby při bezúročných zápůjčkách spo-
lečníků je ustanovení § 19b odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů, 
které od roku 2015 nově vymezuje zdanění majetkového prospěchu 
z titulu takové bezúročné zápůjčky. 
Nicméně daňová správa zaujala nedávno k problému bezúročných 
zápůjček společníků svým společnostem stanovisko, kdy majetkový 
prospěch z takové bezúročné zápůjčky společníka nenaplňuje již ze své 
ekonomické podstaty charakteristiku bezúplatného příjmu, který by měl 
vést ke zvýšení základu daně na straně obchodní korporace.

Účast zaměstnance na školeních v rámci prohlubování kvalifikace se 
považuje za výkon práce, za který zaměstnanci přísluší mzda. Pokud by 
se zaměstnanec neuposlechl nařízení zaměstnavatele účastnit se kurzu, 
lze uvažovat o možnosti zaměstnavatele rozvázat s takovým zaměstnan-
cem pracovní poměr pro porušení povinnosti.   
Náklady spojené s prohlubováním kvalifikace nese zaměstnavatel. 
Pokud by předpokládané náklady vynaložené na prohlubování kvalifi-
kace zaměstnance dosáhly minimálně 75.000,- Kč je možné se zaměst-
nancem uzavřít písemnou kvalifikační dohodu. V takové dohodě se 
zaměstnavatel zaváže uhradit náklady na prohloubení kvalifikace (např. 
školné, cestovné, náklady na pořízení učebnic atp.). Zaměstnanec se 
naproti tomu zavazuje setrvat u zaměstnavatele po sjednanou dobu, 
nejdéle však 5 let. V případě, že zaměstnanec svůj závazek setrvat 
u zaměstnavatele poruší, je povinen zaměstnavateli uhradit náklady 
vynaložené na zvýšení kvalifikace zaměstnance. TE

XT
: M

G
R.

 K
AT

EŘ
IN

A 
ZE

M
AN

O
VÁ

, M
AR

TI
N

 H
O

LU
B

M
G

R.
 IN

G
. M

IL
O

SL
AV

 H
N

ÁT
EK

,W
W

W
.D

AN
O

VE
TI

PY
.C

Z





18 

TE
XT

: M
IR

O
SL

AV
 B

UK
VA

, F
O

TO
: A

RC
H

IV
TE

XT
: P

ET
R 

M
AN

UE
L 

UL
RY

C
H

, C
O

T

MARKETING / MANAGEMENT

Přichází čas pro BLEISURE. 
Jaká jsou pro a proti?

Disrupce přichází 

Setkáte-li se s požadavkem zákazníka polovinu pobytu účtovat firmě a polovinu jemu 
osobně, nedivte se. Nejde o projev altruismu agilního zaměstnance, ani o důsledek snahy 
dané firmy o snížení nákladů na služební cesty. To k vám jen doputoval fenomén nazývaný 
ve světě „bleisure“. Jak asi tušíte, onen nepříliš atraktivní novotvar vznikl kombinací slov 
„business“ (obchod) a „leisure“ (volný čas). 

Digitalizace převádí fyzický svět do digitálního a datafikace je proces, kde se realita mění 
na tok jedniček a nul. Disrupce - dynamická forma změny, jež způsobí obrovský posun 
v oblasti ekonomické i sociální prosperity.

Ukazuje se, že stále více obchodních cestujících, zejména z řad generace 
Y, si ke služební cestě přidává den či dva dovolené, aby nasáli atmosfé-
ru navštívené destinace, navštívili přátele či se vydali za kulturními či 
jinými zážitky. Podle průzkumu BridgeStreet Global Hospitality z roku 
2014 si bezmála polovina obchodních cestujících nějakou formu sou-
kromého programu dopřeje při téměř každé cestě, 16 % dokonce vždy. 
Nejčastěji si tito lidé přidají ke služební cestě jeden (25,7 %) či dva dny 
(31,5 %). Ukázalo se rovněž, že možnost prodloužení pracovní cesty 
v dané destinaci je atraktivní pro zhruba 80 % respondentů. A čtvrtina 
ze zbývajících 20 % by zřejmě této možnosti také ráda využila, ale 
brání jí v tom nedostatek času. V každém případě více než 82 % lidí na 
služební cestě využije volného času pro alespoň kratší seznámení s mís-
tem, do kterého je pracovní povinnosti zavály. Je to prosté – lidé chtějí 
hlavně využít toho, že jsou v neznámém městě, kam by se sami třeba 
vůbec nedostali. Pro jiné jde o formu odpočinku, možnost setkání se 

V roce 1965 překvapivě přesně předpověděl Mooreův zákon každoroční 
dvojnásobný nárůst výkonu výpočetní techniky. V praxi to znamená, že 
výpočetní síla dostupná za určitou cenu roste exponenciálně. Zdvojná-
sobování trvá již 50 let! O síťovém efektu hovoříme v kontextu sociál-
ních sítí, s každým uživatelem jsou hodnotnější. Ekonomická hodnota 
sítě podle Metcalfova zákona s rostoucím 
počtem uživatelů roste exponenciálně.
Oba zákony a datafikace vysvětlují nástup 
internetu, proces digitalizace a související 
nárůst objemu přenášených dat. Společnos-
ti CISCO předvídá, že globální internetový 
přenos dat v roce 2019 dosáhne velikosti 
55,7 Exabytes. Pro zajímavost: Gigabyte
=109 B, Exabyte=1018 B, Brontobyte
=1027 B.
Disrupční projekty torpédují zavedené 
systémy. Nic nevlastní, ale úspěšně s tím 
obchodují s minimálními náklady a obchází zavedená pravidla. UBER 
(nevlastní žádná auta), Airbnb (žádné nemovitosti), obdobně Netflix, 
iTunes, v bankovnictví FinTech, v energetice atd. Mají plusy i minusy, 
někde je zakazují (UBER ve Francii), jinde povolují (UBER v Estonsku). 
Airbnb ovladá v Barcelově 30 % kapacity, meziroční růst 2015 v ČR je 
86 % a v Praze brzy dosáhne hranice 10 tisíc lůžek!

známými či příbuznými a pro 20 % také cesta k úspoře peněz. Dvě tře-
tiny využijí čas pro návštěvu místních restaurací, stejně tak dvě třetiny 
vyrážejí za kulturou a uměním. Třetina respondentů uvedla venkovní 
aktivity, noční život či jiné důvody. Mimo město, kam je zavedla služeb-
ní cesta, vyrážejí dnešní obchodní cestující jen zřídka, což bezpochyby 
souvisí i s průměrnou délkou dovolené, o kterou své služební cesty 
prodlužují. A co je možná překvapivé, více než polovina dotázaných 
uvedla, že takovéto cesty podnikají se svými partnery či blízkými. Jak se 
můžete dočíst v dubnovém vydání COT business, bleisure je přínosný 
nejen pro obchodní cestující či hoteliéry (tito hosté utrácejí víc než 
klasičtí účastníci služebních cest), ale - pokud se s tímto fenoménem 
dobře pracuje - i pro jejich firmy. Je proto s podivem, že do cestovních 
politik firem se bleisure zatím příliš nepromítnul. Zastavit jej ale nelze. 
Podrobnosti si přečtete v dubnovém vydání časopisu COT business, kde 
najdete i názory tuzemských specialistů na služební cesty. 

Paralelní Polis v Praze s Bitcoinovou kavárnou je plný expertů na pro-
blematiku disrupce. Patří tam i kryptoměny. Bitcoin přežil soudy i zá-
kazy a velké banky naopak investují do blockchainu (technologie na 
pozadí Bitcoinu). Koncem roku 2015 spustilo 42 velkých bank projekt 
„R3“ pro rozvoj blockchainu. Stejně, jako se množily sociální sítě – Fa-

cebook, LinkedIn, Snapchat atd., některé 
kryptoměny zaniknou, přichází nové sofisti-
kovanější.
Připravme si vlastní digitální strategii! 
Disrupci NELZE ZASTAVIT! Hotely 
inspiruje k digitalizaci činností a rozvoji 
služeb. Současně je hrozbou. Nezadržitelný 
vývoj předbíhá legislativu a bez právních 
úprav nastane při nerovnosti podmínek 
turbulentní situace. Ve službách pracuje za 
výplatu mnoho lidí, i když je hostů méně. 
Nekalá konkurence přivede řadu klasic-

kých subjektů k propouštění, krachu a roztočí spirálu nezaměstnanosti. 
Menšina, která pronajímá byty a často neodvede ani minimum, pak naši 
ekonomiku nezlepší.
Aktuálním úkolem AHR ČR je působení na státní správu, aby urychle-
ně nastavila rovné podmínky. Např. prvky bezpečnosti, hygieny 
a licence pro subjekty v disrupčních projektech, jako je Airbnb.
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Vize směřování Zlínské sekce AHR ČR  
Silný partner cestovního ruchu ve Zlínském kraji. Vize, která odráží myšlení a cíle, které si sekce Zlínského kraje 
stanovila. K naplnění vize však vede dlouhá a těžká cesta. Přesto je potřeba po ní jít. Víme, že to je cesta složitá, 
plná dobrodružství, plná poznání. Osobně mě těší, že Zlínský kraj je plný nadšených lidí, kterým není jedno, jak 
se cestovní ruch u nás vyvíjí. Lidí, co mají zájem pomáhat nadaným studentům zlepšovat své dovednosti, motivo-
vat mladé lidi v základních školách, aby si zvolili některý z oborů cestovního ruchu pro svůj pracovní život. Mezi 
těmito lidmi lze jmenovat například pana Blablu, pana Černého, pana Žaludka, pana Taťáka a další aktivní členy 
sekce. Díky všem přítomným členům se na posledním zasedání sekce podařilo definovat cíle letošního roku 
– zvýšit aktivní komunikaci v rámci sekce, zvýšit komunikaci a pozici u státní správy, rozvíjet skvělou spolupráci 
s Centrálou cestovního ruchu Zlínského kraje a pomoci s organizací workshopu pro zájemce o cestovní ruch,
na kterém by se měli setkat zástupci škol, hoteliéři a studenti základních škol. Jsem přesvědčen, že společným 
úsilím všech členů sekce se podaří úkoly naplnit.

Příjezdová turistika v Praze je stále na vzestupu. V roce 2015 se v české metropoli 
ubytovalo přes 6 573 000 lidí, což je o téměř půl milionu více hostů než v předešlém 
roce. Zahraničních turistů bylo téměř o 7 % více, 14% přírůstek Praha zaznamenala 
také u rezidentů. O skoro 8 % se zvýšil rovněž počet přenocování, a to přibližně na 
15 900 000. 
Česká metropole již po několikáté za sebou patří mezi nejatraktivnější turistické des-
tinace světa. Cestovatelé zvolili Prahu mezi Top 25 míst planety, která stojí za to letos 
navštívit. Ocenění „Travelers‘ Choice“ ji tentokrát pasovalo na šestou příčku. Prven-
ství v letošní sezoně patří Londýnu, následují Istanbul, Marrakéš, Paříž a Siem Reap.

Novým předsedou Krajské sekce Karlovarského kraje se na zasedání 
v Hotelu Imperial 30.3. stal pan Jan Kronika, který je ředitelem Spa 
hotelu Čajkovskij Karlovy Vary a zároveň prezidentem Asociace Euro 
Asijských společností. 
Jan Kronika ke svému zvolení říká: „Jako v minulosti bych byl velmi 
rád, pokud by se okolo budoucího předsedy vytvořil tým aktivních 
kolegů, kteří se chtějí na činnosti konkrétně podílet a zároveň spolupra-

Albrechtova střed-
ní škola  v  Českém 
Těšíně pořádala již 
10. ročník  juniorské 
sommelierské soutěže 
Těšínská karafa. Soutěž 
se konala pod záštitou 
Mgr. Věry Palkové – 
náměstkyně pro oblast 
školství MSK, Ing. 

Víta Slováčka – starosty města Český Těšín, s podporou Vinařského 
fondu ČR, Vinařství SYFANY, Vinařství Volařík, Vinařství Reisten a ve 
spolupráci s AHR ČR. Akce byla určena pro širokou veřejnost. Jubilejní 
ročník Karafy byl výjimečný i zajímavým doprovodným programem. 
Studenti pořadatelské školy předvedli kulturní program, ve kterém 
ztvárnili multioborovost své školy v dramaticko-recitačním-tanečním 
pásmu. Juniorská sommelierská soutěž Těšínská karafa má tradičně 
část teoretickou a praktickou. V části teoretické soutěžící píši znalostní 
test, v části praktické musí zvládnout degustaci  a servis vína včetně 
dekantace. Za deset let prošlo soutěží více než 200 mladých sommeliérů 
v kategorii kadet a znalec - studentů středních a vyšších odborných škol 
Moravskoslezského kraje. 

Celkem sto sedmdesát žáků 
z deseti různých škol se letos zapo-
jilo do projektu Technohrátek. 
Cílem tohoto projektu, který se 
konal na Středním odborném uči-
lišti v Poličce, je zvýšit povědomí 
a zájem studentů o gastronomické 
obory. Studenti si mohli například 
vyzkoušet práci číšníka a to, jak 
obsluhovat hosty a prostírat stoly. 
Dále měli možnost vidět v praxi, 
jakým způsobem pracují kuchaři 
nebo třeba řezníci. Jedním z láka-
del bylo i vykrajování a následné 
zdobení perníčků. Zájem o Tech-
nohrátky byl tak velký, že nakonec 
musely být i některé přihlášky 
odmítnuty. 

PRAHA LONI POKOŘILA REKORD V POČTU 
TURISTŮ I V JEJICH PŘENOCOVÁNÍ 

KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ SEKCE MÁ NOVÉHO PŘEDSEDU

JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK TĚŠÍNSKÉ 
KARAFY A FESTIVAL VÍNA PROJEKT TECHNOHRÁTEK 

PŘITAHUJE POZORNOST DĚTÍ 
KE GASTRONOMICKÝM OBORŮM

covat na koordinaci všech společných kroků. Proto, aby se nejednalo 
pouze o sekci krajského města, je tedy také důležité, aby součástí tohoto 
týmu byli i zástupci dalších významných měst, jako například. Marián-
ských Lázní a Františkových Lázní, které mají větší přehled o potřebách 
podnikatelů v těchto místech.“ 
Vizi pana Kroniky pro Karlovarský kraj si budete moci přečíst v příštím 
čísle AHR Fóra.
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ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ

Sbírka víček pro Kristýnku 
I náš tým AHR ČR přispěl svojí troškou do sbírky jednoho z našich členských hotelů, 
hotelu Park Inn Prague, kde již několik let úspěšně funguje sbírka víček pro malou Kristýnku.

Víček je potřeba 
opravdu hodně. 
Cena výkupu se 
pohybuje mezi 
5 až 8 Kč za jeden 
kilogram. Jedno 
víčko samotné váží 
přibližně jeden 
gram. Víčka jsou 
vyrobena z kvalit-
ního plastu, tudíž 
pokud je vytřídíme 

samostatně, lze je prodat firmám, které je zpracovávají. Dle hrubých od-
hadů činí měsíční svoz v České republice 20-30 tun dle aktuální spotře-
by v daném období jako je část školního roku, roční období a podobně. 
Existuje několik výkupen, kam můžete víčka dovézt či donést osobně, 
nebo se můžete domluvit s danou firmou na svozu z vašeho zařízení.
Cena jedné terapie, které se Kristýnka účastní, je 49 000 Kč v Klimko-
vicích, v rámci doplňkového programu při lázeňské příspěvkové léčbě, 
a 92 000 Kč v rámci léčby samoplátce. V Praze se cena léčby pohybuje 
kolem 68 000 Kč. Všechny tyto léčby trvají 4 týdny a malé Kristýnce 
v jejím těžkém životě hodně pomáhají.
Něco málo o této léčbě z úst rodičů Kristýnky: „ Klim-Therapy v Praze 
AXON-Kosmík neboli cvičení v kosmickém oblečku se cvičí každý den 
po dobu 5 hodin. Je to velmi náročné cvičení nejen pro samotné paci-
enty. Pokud chceme něčeho dosáhnout a nemusí to být zrovna cvičení, 
musíme pro to něco udělat a někdy je to dost velká dřina. Když ale 
potom vidíme, jaké úspěchy například toto cvičení má, chceme udělat 
pro to víc a pak si jednoho dne říct „udělal jsem vše, co šlo“. Starost 
a péče o Kristýnku není úplně jednoduchá, ale i sbírání víček není tak 
úplně jednoduché. Vše je velký boj a my chceme bojovat, co nejvíce to 
jde a s Vaší pomocí toho dosahujeme mnohem lépe. Pomáhá nám 
i to, že víme kolik lidí a dětí nám pomáhá i někdy pár víčky. Velice 
si této pomoci vážíme a moc děkujeme za pomoc. “ (Více informací 
najdete zde: http:// kristynka-cz.webnode.cz).
Pokud se i vy chcete zapojit do jakékoli sbírky víček, zkuste oslovit 
i další organizace pro dosažení většího váhového množství. 
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Mnoho dětí a rodin a potažmo pak vašich zaměstnanců bude moti-
vovat nejen finanční výtěžek za víčka, ale i možnost vzájemné spolu-
práce nebo soutěžení. Dále lze zapojit do sběru víček různé sportovní 
organizace, kluby a v neposlední řadě i média, která mohou pomoci 
při propagaci vaší sbírky. Rovněž na facebooku se seskupuje spousta 
lidí do komunit zaměřených na sběr víček a předávají si vzájemně nové 
informace.
Avšak pozor, nic se nemá přehánět. Sběr plastových víček, který je 
organizován jako soutěž například ve školách, může mít i efekt pro 
životní prostředí negativní. Soutěživé děti a jejich rodiče (či prarodiče) 
budou nadále nakupovat balenou vodu v PET lahvích, ačkoli stejně 
kvalitní (někdy i kvalitnější) jim teče doma z kohoutku. V některých 
rodinách mohou nákupy dokonce vzrůst. Takováto soutěž by neměla 
být považovaná za ekologickou výchovu, jak je někdy předkládána. 
Recyklace sice šetří suroviny a energie, mnohem větší úsporou však je, 
když se jednorázové obaly vůbec nevyrobí. Někdy je výtěžek takovýchto 
sbírek věnován na charitativní účely, finančně výhodnější by však bylo 
vybrat pro charitu peníze, které uspoříme, když vodu v PET lahvích 
přestaneme kupovat.

Zdroje: http:// kristynka-cz.webnode.cz, http://www.plastovavicka.cz/
podminkyvykupuacena/, www.ekologickelisty.cz
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Řešení šitá na míru   
vše z jednoho zdroje

Rozmanitost našich značek:

Špičková technologie      
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Přesně podle hesla „Pomáháme našim zákazníkům k úspěchu” nabízíme všechno,  
co patří k perfektní kávě a čaji:

 přímé dodávky kvalitní kávy, čaje a doplňků

 servis technologie

 bezplatný pronájem profesionální  
kávové technologie

 kávový audit a školení 

 balíček služeb, který ušetří čas

 řešení pro každý typ provozu  
(hotely, restaurace, kavárny, atd.)

Neváhejte nás nezávazně kontaktovat:
Tchibo Coffee Service Czech Republic spol. s r.o. 
V Holešovičkách 1450/18, 180 00 Praha 8 • e-mail: tcs@tchibocs.cz • tel.: 800 124 421 • www.tchibo-coffeeservice.cz
Sledujte nás v síti LinkedIn.


