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léto nás překvapilo nenápadně dubno-
vým počasím a zprávou, že se možná 
letos chystá více českých turistů 
na domácí dovolené. Ať už to bude 
jakkoli, v každém případě budou chtít 
všichni dobře jíst, někde bydlet a něco 
zažít. 
Zároveň stále více sílí informace 
o tom, jak je těžké získat do týmu 
nové lidi, už vůbec nemluvě o tom, 
jak je těžké sehnat lidi kvalitní. Myslím tím takové, kteří se chtějí něco 
naučit, chtějí dělat dobrou práci a mají ji rádi. Nechci hovořit na téma 
školství, je ale jisté, že nás situace donutí činit určité kroky, o kterých 
jsme před časem ani nepřemýšleli. Škol máme hodně, ale studentů, 
kteří by chtěli u práce v hotelnictví zůstat, je možná tak pětina. Bude-
me muset nalézt cesty, jak je identifikovat a pracovat s nimi dále. 
Budeme muset přemýšlet o tom, že za dlouhodobě nízké úrovně ne-
zaměstnanosti v naší zemi budeme stále hůře hledat zaměstnance 
z řad našich občanů, ale možná budeme stále atraktivním zaměst-
navatelem pro mnohé lidi ze zahraničí. Také bude třeba více tlačit na 
naše politiky, protože odvody za zaměstnance jsou u nás jedny 
z nejvyšších v Evropě, čímž jen bují černá zaměstnanost.
Nedá mi, abych si neohřál také svou polévku a neřekl, že ty stávající 
zaměstnance musíme nějak motivovat. Jednou z cest, jak je nejen 
rozvíjet, ale také motivovat, aby u nás rádi zůstávali, je nabídnout jim 
kontinuální vzdělávání. Zjistíme, že investice do stávajících zaměst-
nanců je mnohem výnosnější a účinnější, než investice do zaškolování 
těch nových. Nehovořím o dalších problémech s tím spojených. 
To jsou témata, kterými se budeme v letošním roce mnohem intenziv-
něji zabývat. Budeme rádi, pokud se do těchto aktivit zapojíte a to jak 
provozovatelé hotelů a restaurací, tak představitelé našich odborných 
škol. 
Přejeme Vám společně úspěšné léto plné slunce a spokojených hostů.

S úctou Váš

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
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Current Month - March 2016 vs March 2015

Occ % ADR RevPAR

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Prague 69,5 64,9 69,14 61,67 48,07 40,03

Vienna 69,8 66,8 94,04 95,69 65,66 63,92

Budapest 64,8 66,2 66,80 60,84 43,30 40,29

Barcelona 70,6 72,7 112,15 149,10 79,18 108,47

Berlin 71,9 73,4 94,10 91,38 67,64 67,07

Paris 70,5 75,3 227,37 215,35 160,40 162,25

London 76,1 78,5 166,04 180,64 126,41 141,78

Warsaw 70,3 74,1 64,44 64,65 45,28 47,93

24. května 
prezentace Václava Stárka na HORECA 112 na 
téma Sdílené ekonomiky a generačních trendů

25. května 
organizace Roadshow AHR ČR v Ústí nad 
Labem

2. června 
jednání Klasifikační komise, příprava návrhů 
HSU pro hotelové řetězce

8. června 
jednání Gastronomické sekce AHR ČR
– zápis v zaheslované části webu

8. června 
účast na jednání výboru Školství a kultury 
v PSP ČR ve věci novely autorského zákona

9. června
pracovní schůzka se zástupci Ministerstva 
financí k tématům EET, sdíleného ubytování 
a stravenkových systémů

14. června 
pracovní jednání se zástupci Ministerstva 
průmyslu a obchodu ve věci sdíleného ubyto-
vání, účast a prezentace na konferenci k této 
problematice

15. června
organizace Roadshow AHR ČR v Hradci 
Králové

16. června  
jednání Rady AHR ČR  - zápis v zaheslované 
části webu

19. června  
účast na předání cen organizátorům 
konferencí Prague Convention Bureau

STALO SE...

NOMINACE NA 
VÝROČNÍ CENY 
AHR ČR JSOU 
V PLNÉM PROUDU
Ještě jste neposlali své tipy na držitele 
Výročních cen tohoto roku? Připomínáme, 
že až do 20.8. máte možnost nominovat své 
kolegy, přátele či profesní vzory na jednu 
z osmi kategorií. Víte o někom, kdo by 
mohl být příkladem pro ostatní? 
Dejte o tom vědět ostatním. 
Více informací na http://www.cenyahr.cz/

VÍTÁME NOVÉ ČLENY
Akademie hotelnictví a cestovního ruchu - střední škola, s.r.o., Plzeň; Café bar Monica, Praha 8; 
Česká kuchyně - pizzeria la Strada, Všechromy; Horský Hotel Soláň, Karolinka; Hotel Amálka, 
Straškov – Vodovody; Hotel u Budvaru, České Budějovice; Chata Poutník, Horní Lysečiny; Old 
Prague Hotel, Praha 1 - Staré Město; Penzion Na Mlatě, Pavlice; Penzion a restaurant Relax, Lito-
vel; Penzion Pod Hradem, Nové Hrady; Penzion Tereziiny Lázničky, Údolí u Nových Hradů; Re-
staurace Pendolino, Havlíčkův Brod; Restaurace Pod Václavem, Rakovník; VEDI TOURGROUP 
s.r.o., Karlovy Vary; Villa Richter, Praha 1, Medipoint Services a.s., Frýdek-Místek; Bookassist 
Czech Republic, s.r.o., Praha 1

NÁVRH NA REVIZI DIREKTIVY O PLÝTVÁNÍ 
S POTRAVINAMI

Evropská komise předlo-
žila návrh na revizi o od-
padech (Waste Directive), 
ve kterém navrhuje začle-
nit taková opatření 
o odpadech, která by ome-
zila plýtvání  potravinami 
v rámci celého potravino-
vého řetězce (tj. včet-
ně restaurací). Direktiva 
odkazuje na Program 
trvalého rozvoje OSN, jenž 

navrhuje do roku 2030 omezit plýtvání potravinami o 50 % a ukládá členským státům povinnost 
omezit vytváření odpadu, měřit, monitorovat a vyhodnocovat plýtvání potravinami. Kromě 
těchto návrhů se direktiva zabývá otázkou bio odpadů pro krmné účely či dárcovstvím potravin. 
Evropská komise uvádí zřízení platformy EU pro omezení plýtvání potravinami a uvažuje 
o podpoře informačních kampaní na národní, regionální i místní úrovni. AHR ČR podporuje 
stanovisko HOTREC upozorňující, že evropské restaurace v porovnání s ostatními články řetěz-
ce přispívají k celkovému  množství potravinového odpadu jen malou částí. Na základě údajů 
Eurostatu se ukazuje, že restaurace/catering vytváří pouze 14 % z celkového potravinového od-
padu, zatímco zpracovatelský průmysl vygeneruje 39 % a domácnosti 42 %. Nutno dodat, že stu-
die nebrala v potaz údaje ze zemědělství, což by následně podíl restaurací na celkovém objemu 
ještě snížilo. Tyto údaje ukazují, že jakákoli nařízení zaměřená na snížení plýtvání potravinami 
v celém potravinovém řetězci by měla primárně cílit na domácnosti a výrobní odvětví. Vzhle-
dem ke specifičnosti (malé a střední podniky ) a doposud už značně regulovaného sektoru po-
hostinství by toto nařízení vytvářelo další administrativní zátěž. Jakákoli další evropská regulační 
zátěž by mohla vážně podkopat cíl snížení míry plýtvání potravinami. Cíle v tomto směru by 
měly zůstat flexibilní na úrovni každého státu. Měření by mělo být financováno orgány veřejné 
správy a nemělo by se přesouvat na podnikatele.

VÝKONY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ BŘEZEN 2016
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AHR ČR VYZVALA CIZINECKOU POLICII 
K DŮSLEDNĚJŠÍ KONTROLE

Z důvodu rozšiřujícího se fenoménu pronajímání soukromých bytů 
a domů se AHR ČR obrátila na Cizineckou polici s výzvou, aby zvýšila 
pobytové kontroly ubytování cizinců v těchto soukromých zařízeních. Podle 
vyjádření platforem, které tyto pronájmy zprostředkovávají, se jen v Praze 
tímto způsobem pronajímá více než čtvrtina ubytovacích kapacit. Z dikce 
zákona o pobytu cizinců vyplývá, že povinnosti ubytovatele má každá 
osoba, která poskytuje ubytování za úhradu nebo ubytovává více než 5 ci-
zinců. Podle zákona je každý pronajímatel nemovitosti, jejímž nájemcem 
je cizinec, povinen vést domovní knihu. Tuto povinnost velmi často osoby, 
které poskytují ubytování v soukromých zařízeních, porušují. 
V realitě pak dochází k tomu, že zatímco povinnost registrovat a hlásit 
ubytované cizince se v hotelech a penzionech důsledně kontroluje, přibliž-
ně čtvrtina cizinců, kteří se ubytovávají v soukromí, není  pravděpodobně 

registrována vůbec. V těchto zařízeních se často turista ani s poskytovatelem služby, pronajímatelem, nesetká a nedochází k žádné registraci. 
V tomto světle pak veškeré kontroly a sankce vůči provozovatelům hotelů a penzionů nedávají příliš smysl, protože nemohou za takové situace 
vést ke zvýšení bezpečnosti a kontroly ubytovaných cizinců. Naše země se stále řadí mezi bezpečné destinace a je zájmem provozovatelů ubytova-
cích zařízení, občanů i samotných turistů tento stav zachovat. 

PARITNÍ USTANOVENÍ : AHR ČR PODALA NOVÝ PODNĚT NA PŘEZKOUMÁNÍ
Ve spolupráci s advokátní kanceláří Holub & David jsme podali nový podnět Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Žádáme 
o přezkoumání možného porušení hospodářské soutěže společnosti Booking.com, která smluvně zavazuje své partnery (hotely) k poskytnutí 
parity cen pokojů nabízených na webových stránkách hotelů. V průběhu roku 2014 zahájil ÚOHS ve věci možného porušení hospodářské soutěže 
společnosti Booking.com, která smluvně a kompletně vyžadovala paritní ustanovení cen i produktů. Na základě výsledků šetření byla AHR ČR 
začátkem letošního roku informována, že Úřad shledal podnět k zahájení správního řízení. S ohledem na vývoj sporů s OTAs v Evropě Booking.
com informoval hotelové partnery, že zvolní cenové podmínky hotelů vůči jiným OTAS, avšak trvá na zachování parity sazeb, týkajících se vlast-
ních hotelových internetových stránek. Uvedená opatření stále vnímáme jako omezení hospodářské soutěže, kdy nemožnost nabízet ze strany 
hotelů nižší ceny porušuje české i evropské právo na svobodnou hospodářkou soutěž. Ve svobodné hospodářské soutěži jsou zakázané především 
dohody obsahující tzv. tvrdá omezení, jako např. dohody o cenách.  V České republice se vždy dohody o určení prodejních cen postihovaly. Kro-
mě práva na volnou hospodářskou soutěž jsme poukázali i na fakt, že nebudou-li hotely vázány k paritě cen smluvně, pak nabídnutí výhodnějších 
cen je prvním krokem k podpoře přímých rezervací a snížení distribučních nákladů. Nepřímo pak tato praxe může vést i k rozvoji cestovního 
ruchu v ČR a nelze pominout i dopad na spotřebitele.

PENZION ROKU LETOS JINAK
Již několikátým rokem vyhlašuje AHR ČR soutěž o nejlepší Penzion roku.
V letošním roce anketu pod hlavičkou AHR ČR vyhlašujeme společně s největším 
českým ubytovacím portálem HOTEL.CZ a s rezervačním systémem PREVIO. 
Ocenění je uznáním těm, kteří svým profesním přístupem pomáhají ke zvyšování 
úrovně našeho oboru. Anketa bude postavena na kombinaci recenzí od ubytova-
ných hostů a hodnocení odborné komise. Recenze hostů se budou sbírat online 
během letních měsíců a to tak, že každému ubytovanému hostu přijde den po 
odjezdu emailem výzva k zadání recenze. AHR ČR k této příležitosti vytvořila 
propagační materiály, které penziony mohou nechávat např. na pokojích hostů, 
na recepci atd. Každý penzion, který se zapojí do soutěže od nás zdarma tyto 
materiály dostane. Samozřejmostí je i pdf verze, která bude zájemcům zaslána. 
Na základě hlasování hostů bude sestaven žebříček TOP 25, který bude mediálně 
komunikován. Z první desítky penzionů vybere odborná komise držitele ocenění 
PENZION ROKU 2016. Vítězi bude ocenění předáno na slavnostní Gala večeři 
v rámci 11. konference AHR ČR 25. listopadu 2016 v Karlových Varech. Účast 
v soutěži vám přinese: možnost dokonale poznat názory vašich skutečně ubyto-
vaných hostů na poskytnuté služby a s touto zpětnou vazbou dále pracovat; mož-
nost zúčastnit se soutěže o nejlepší penzion, získat prestižní ocenění Penzion roku 
2016 nebo jen poměřit své síly s kolegy; zviditelnění vašeho zařízení a marketin-
govou propagaci ze strany AHR ČR, našich mediálních partnerů a také ze strany 
ubytovacího portálu HOTEL.CZ; možnost zdarma si vyzkoušet po dobu soutěže 
plnou verzi rezervačního systému PREVIO s EET, přes který budou sbírány re-
cenze hostů. Výsledky ankety jsou nastaveny velmi objektivně, jelikož se recenze 
budou sbírat pouze od hostů, kteří u vás skutečně bydleli. Pouze od nich rovněž 
získáte zpětnou vazbu, která může být jen přínosem pro další rozvoj poskytova-
ných služeb. Pro více informací o soutěži napište na peskova@ahrcr.cz.   
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AKTUÁLNĚ

Sdělení Evropské komise ke sdílené 
ekonomice ponechává mnoho bodů 
nevyjasněných

AHR ČR vítá rozhodnutí Poslanecké 
sněmovny

Evropská komise zveřejnila 2. června sdělení, představující metodické pokyny 
pro aplikování evropské legislativy na tzv. „spolupracující“ či „sdílenou“ ekonomiku. 

Asociace hotelů a restaurací České republiky vítá rozhodnutí Poslanecké 
sněmovny zamítnout ve třetím čtení tzv. Protikuřácký zákon. Tento návrh 
od počátku ignoroval dopady navrhovaných restrikcí na podnikatele v pohostinství. 

Evropské odvětví pohostinství podporuje přístup, jenž předpokládá, že 
poskytovatelé služeb nabízející svoje služby trvalým způsobem budou 
považováni za obchodníky (živnostníky). Sdělení však jasně nerozlišuje 
mezi příležitostnou a trvalou činností, při které by měly sehrávat klíčo-
vou úlohu rovněž platformy v podobě poskytování informací oficiálním 
institucím.
Dnes je zřejmé, že trvalé činnosti mají být považovány za činnosti ob-
chodní. Případné nastavení prahů a zejména jejich prosazování s cílem 
zajistit rozlišení mezi příležitostnou a trvalou činností bude vyžadovat 
dobře koordinovanou spolupráci mezi různými hráči, včetně platforem, 
tak aby mohly instituce kontrolovat dodržování pravidel (např. prona-
jmutí bytu na stanovený počet dnů).
„Ve Sdělení Komise spatřujeme určité první pozitivní kroky směrem 
vpřed, jako např. uznání existence obchodní činnosti v rámci tzv. 
spolupracující ekonomiky, mnoho otázek však nadále vyžaduje hlubší 
objasnění, zejména pak rozsah odpovědnosti platforem“, připomenul 
Christian de Barrin, CEO konfederace HOTREC. 
„Již v současné době je, mimo jiné, také velkým rizikem nedostatečné 
zajištění bezpečnosti hostů a samotných destinací. V současné době 
máme potvrzeno, že zahraniční turisté, ubytovaní takzvaně v soukro-
mí, nejsou dle zákona registrováni u Cizinecké policie, což představuje 
za současné situace velké bezpečnostní riziko pro stát a jednoznačné 

AHR ČR, jako profesní svaz se domnívá, že je lépe vyžadovat dů-
sledné plnění stávajícího zákona, než opakovaně měnit podmínky 
v podnikání.
Jedním z hlavních problémů návrhu zákona, na který AHR ČR
od počátku poukazovala, byla snaha státu přenášet odpovědnost 
za důslednou kontrolu konzumace alkoholu mladistvými na pod-
nikatele. Pod přísnými sankcemi měli být podnikatelé odpovědni 
za přítomnost mladistvých, kteří konzumovali alkohol, byť před 
návštěvou jejich provozovny. 
Stejně tak AHR ČR kritizovala snahy vlády zavádět cenové regu-
lace. Samotný fakt, že k zákonu bylo předloženo 240 pozměňova-
cích návrhů, je známkou kvality předloženého zákona. 

porušování zákona. Navíc se jen v Praze jedná o více než 7500 bytových 
jednotek, což je čtvrtina celkové ubytovací kapacity města. Z pohledu 
zákazníka, zde pak není zajištěna ani běžná ochrana například pro 
případ požáru a osobního bezpečí tak, jak ji musejí splňovat například 
hotely a penziony,“ uvedl k problematice Václav Stárek, prezident AHR 
ČR.
Metodické pokyny uznávají, že se na poskytovatele služeb mohou vzta-
hovat určité požadavky, jejichž splnění jim teprve umožní přístup na 
trh, jako je schvalování obchodní činnosti či povinnost opatřit si licenci. 
Odvětví pohostinství vyzývá instituce k zavedení registrace činností tak, 
aby bylo možno podnikat další kroky v případě nesplnění požadavků ze 
strany poskytovatele. Mezi odpovědnosti platforem by tak měla patřit 
povinnost zveřejňovat pouze takové nabídky, jež registrační požadavky 
splnily. 
Dobře si všímáme toho, že zajištění ochrany spotřebitele zůstává pro 
Evropskou komisi klíčovou otázkou, a to i v rámci spolupracující 
ekonomiky. Avšak přístup založený na předpokladu, že by se případ od 
případu vyhodnocovalo, kdo splňuje kvalifikační předpoklady k tomu 
být považován za obchodníka/živnostníka a kdo nikoliv, není realizo-
vatelný, zejména s přihlédnutím k neustále se obměňujícím milionům 
nabídek zveřejňovaným na různých platformách a také zvláště tehdy, 
pokud se platformy do procesu nezapojí. TE
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AKTUÁLNĚ

AHR ČR vyzvala kolektivní správce k diskusi 
o cenících na rok 2017

AHR ČR navrhuje poslancům vypustit 
dvojnásobné sazby za neoprávněné 
užití autorských děl

Obrátili jsme se na kolektivní správce v souladu s ustanovením § 100 odst. 7 zákona 
č. 121/100 o autorském právu s tím, že máme právo vyjádřit své stanovisko k ceníkům, 
a to ještě před jejich zveřejněním. 

V Poslanecké sněmovně v současné době probíhá projednávání novely autorského 
zákona z dílny Ministerstva kultury. Václav Stárek se v této souvislosti sešel s několika 
poslanci a zúčastnil se jednání Výboru pro školství a kulturu, který je garančním výborem 
pro tento zákon. 

OSA přitom již zveřejnila ceníky na rok 2017, které představují další 
nárůst poplatků, aniž by si vyžádala stanovisko AHR ČR a zároveň 
zdůvodnila přiměřenost požadovaných odměn a konkrétní důvody 
k navyšování sazebníků na rok 2017. 
AHR ČR upozornila Ministerstvo kultury na tyto praktiky, které jasně 
vyvracejí odůvodnění pro návrh odstranit v § 23 tzv. zastropování cen 
pro hotelové pokoje. Ministerstvo ve svém odůvodnění totiž tvrdí, že 
zrušením stropů nedojde k nárůstu cen a dokonce mohou být i nižší. 

AHR ČR upozorňuje na nedostatky navrhovaného zákona, které nebyly 
vypořádány ministerstvem v připomínkovém řízení. Proto žádá poslan-
ce, aby tyto návrhy zohlednili. Jako hlavní nástroj k vydírání uživatelů 
využívají kolektivní správci skutečnosti, že jim zákon umožňuje požado-
vat dvojnásobné sazby v případě, že uživatel nesouhlasí s výší poplatků 
a odmítá je uhradit. Z výše uvedeného je navrženo zrušení věty: „Výše 
bezdůvodného obohacení vzniklého na straně toho, kdo neoprávněně 
nakládal s dílem, aniž by k tomu získal potřebnou licenci, činí dvojná-
sobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době 
neoprávněného nakládání s dílem. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 
2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004, o vymáhání 
práv duševního vlastnictví (dále jen „směrnice“)
Z komunitární právní úpravy vychází a v souladu s ní a s jejím výkla-
dem musí být vykládána právní úprava národní. Pro výklad komu-
nitární i národní právní úpravy odpovědnosti za škodu způsobenou 
porušováním práv z duševního vlastnictví z hlediska jejího účelu má 
význam zejména odstavec 26 preambule směrnice, v němž se uvádí, 
že „cílem není zavést povinnost stanovit náhradu škody jako trest, ale 
umožnit odškodnění na základě objektivních kritérií s přihlédnutím k 
nákladům vzniklým nositeli práv, jako jsou náklady na zjištění porušení 
práva a totožnosti porušovatele“. 
Již v preambuli směrnice se rovněž zdůrazňuje, že při stanovení výše 
náhrady škody je třeba v členských státech Evropské unie aplikovat 
všechna příslušná hlediska, jako je ušlý zisk nositele práv nebo neopráv-
něné zisky porušovatele práv, jakož i ve vhodných případech, zohlednit 
morální újmu způsobenou nositeli práv. Peněžité nároky z porušení 
průmyslových práv by neměly sloužit v první řadě jako prostředek 

k sankcionování porušovatele, ale především jako prostředek k reparaci 
škod a újem, které v důsledku porušování utrpěl nositel práva. Cílem 
směrnice není zavést povinnost stanovit náhradu škody jako trest, nýbrž 
že její funkce má být především reparační. Komunitární zákonodárce se 
v preambuli směrnice jasně distancuje od praxe přiznávání několikaná-
sobných odškodnění sankční povahy (punitive damages). 
S ohledem na tuto deklaraci je otázkou, co český zákonodárce sledoval, 
pokud jako nejnižší přípustnou výši odškodnění při metodě hypote-
tického licenčního poplatku stanovil dvojnásobek obvyklého licenč-
ního poplatku, pokud směrnice požaduje jednonásobek, což jde proti 
duchu směrnice. Odškodnění ve výši alespoň jednonásobku obvyklého 
licenčního poplatku připouští český zákonodárce pouze tehdy, pokud 
porušovatel při výkonu činností nevěděl a ani vědět nemohl, že svým 
jednáním porušuje práva.

Protiústavní diskriminace?
Ustanovení o dvojnásobné odměně zaručené zákonem je protiústavní 
diskriminace všech ostatních subjektů. Jediným, za platného znění 
autorského zákona, dalším ustanovením, které umožňuje domáhat se 
dvojnásobku bezdůvodného obohacení, upravuje ust. § 3004 odst. 2 
občanského zákoníku. To se ovšem týká zásahu do přirozených práv 
člověka. Komentářová literatura také ohledně dvojnásobku bezdůvod-
ného obohacení v autorském zákoně uvádí, že takto pojatý způsob má 
nejen restituční, ale také sankční pojetí. 
Je zřejmé, že aktuální právní úprava, která má být nezměněna, bez-
precedentně posiluje postavení kolektivních správců vůči uživatelům 
a de iure tak sankcionuje absenci jednání tam, kde má být jen restitu-
ce nároku. Každý s výjimkou kolektivních správců se může domáhat 
bezdůvodného obohacení. Nikoliv však dvojnásobku.

AHR ČR je připravena vyvolat v této záležitosti soudní spor, který by 
měl určit přiměřenost cen a hospodářský prospěch z šíření uměleckých 
děl a zároveň je porovnat s jinými evropskými zeměmi. Ministerstvo 
kultury podporuje na jedné straně monopol kolektivních správců, na 
druhé straně však odmítá jakoukoli regulaci sazebníků, čímž dostává 
uživatele, konkrétně provozovatele ubytovacích zařízení, do situace, 
že musí akceptovat neodůvodněné požadavky kolektivních správců 
na navyšování sazebníků. TE
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PROFIL

Když se člověku daří, většinou se další 
možnosti pootevřou samy
V době, kdy pracovala v hotelu Mercure Ostrava Center Hotel, získala Livia Abdul ocenění 
AHR ČR v kategorii Mladý manažer roku 2015. Jaká byla její cesta k hotelnictví, k revenue 
managementu a jaké má profesní vize?

Jaké vlastnosti by měl mít úspěšný mladý manažer v hotelovém 
byznysu?
Záleží na tom, co považuje za úspěch. Pominu-li klasické manažer-
ské vlastnosti (znalost oboru, spolehlivost, zodpovědnost, schopnost 
rozhodovat a organizovat, flexibilita), líbí se mi, když je manažer čestný, 
spravedlivý, jde sám příkladem, je trpělivý a umí naslouchat. 
Měl by být dobrým učitelem a vůdcem, mít jistou vizi a tu následovat 
a šířit, vážit si svého týmu a být schopen ho správně motivovat. Bez 
pozitivního přístupu, úsměvu a pokory se v hotelnictví dá jen těžko 
uspět. V tomto oboru se navíc dříve nebo později musíte naučit nebrat 
si věci osobně.

Dokážete odhadnout, proč jste získala ocenění Mladý manažer?
Těžko říci, ostatní kandidáty znám jen z textů jejich nominací. Přijela 
jsem do Prahy na pohovor s komisí – lidmi, kteří v hotelnictví prokázali 
své kvality. Jejich otázky se týkaly všech hotelových oddělení i manage-
mentu. 
Cítila jsem se skvěle a asi bylo vidět, že mě má práce naplňuje. Svou roli 
mohl sehrát i náš hotel. S týmem šikovných kolegů jsme celých pět let 
dosahovali vynikajících výsledků, což bylo vidět jak na STR, tak 
i na TripAdvisoru.

Jaká byla vaše cesta ke kariéře v hotelnictví? Původně jste vystudova-
la český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Ostravské univerzi-
ty…
Při studiích jsem si musela vydělávat, a tak jsem se živila korekturami, 
hlídáním nebo doučováním dětí, úklidem starým lidem apod. Před 
otevřením Park Innu v Ostravě se mi naskytla příležitost udělat pár 
překladům hotelových letáčků korekturu. 
Tak jsem se dostala ke kontaktu na HR, poslala jsem CV a prošla 
pohovorem. Místo zamýšlených tří měsíců a výdělku na notebook kvůli 
korekturám z toho vznikl pevný vztah s hotelnictvím. Zprvu jsem měla 
obavy, že práci při studiích nezvládnu, ale nakonec jsem se ani jednoho 
nedokázala vzdát, okolnosti mi navíc nedovolily zůstat bez příjmu. 
Školu jsem dokončila po několikerém prodloužení a moc to pro mě 
znamená.

Pocházíte z Ostravy, ale vaše jméno zní cizokrajně. Jak jste k němu 
přišla? 
To takhle potkala česká pánská krejčová afghánského studenta speciální 
pedagogiky…

Čím vás přitáhl revenue management? 
Už jako dítě jsem si dělala plány úspor a útrat ze skromného kapesné-
ho a měla jsem radost, že mi to vychází. Když jsem na recepci poprvé 
uviděla excelový revenue report, bylo mi jasné, čím chci být.

Dá se revenue management (RM) naučit, nebo je to také věc talentu,
intuice?
RM je podle mě logický, musíte umět pracovat s daty, mít analytické 
schopnosti, umět předvídat a čerpat ze zkušeností, ale také mít správ-
nou rozlišovací schopnost a spočítat si nejen krátkodobé výhody, ale i 
možné dlouhodobé následky svých rozhodnutí. Základy se naučit dají, 

ve spoustě případů si vystačíte s daty z PMS, monitoringem konku-
rence, calendar impact souborem a excelovou tabulkou; hodně se pak 
člověk naučí praxí. Ale mám dojem, že pro RM je třeba mít i cit, možná 
talent, jak říkáte. Myslím, že dobrý revenue manažer potřebuje obojí - 
erudici i talent.

Ocenění jste získala v době, kdy jste pracovala v Mercure Ostrava 
Center Hotel? Co vám kariéra v tomto hotelu „dala“?
Accor je znám snahou vzdělávat své zaměstnance a dát jim šanci se 
rozvíjet. V tomto smyslu mi práce v Mercure Ostrava Center poskytla 
vzdělání a zkušenosti k nezaplacení. Vyzkoušela jsem si současně s re-
venue vést rezervace a tým recepce, měla jsem možnost nahlédnout i do 
provozu ostatních oddělení. Navíc jsem získala velmi cenná přátelství. 

Kde berete inspiraci a motivaci ve vaší profesi?
Pocit zadostiučinění a s ním i motivace k dalším výkonům se většinou 
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dostaví, když vidíte výsledky své práce a víte, že děláte vše, co je ve 
vašich silách. To nejkrásnější je pak vidět, jak vaši zaměstnanci rostou, 
a vědět, že jste tomu byli nápomocni. 
Co se týká inspirace, přiznám se, že i na dovolené „okukuju“, jak to 
či ono dělají ostatní hotely. Inspirativní jsou také kongresy Horeka*
112 a aktivity AHR ČR. Rovněž se ve volném čase inspiruji studiem 
leadershipu a osobního rozvoje.

Co je podle vás nejdůležitější, aby byl hotel hosty vyhledávaný a aby 
se vraceli?
Pro mě je nejdůležitější ochotný personál a čistota. Při výběru dám i na 
doporučení přátel či reviews na internetu. Krásný interiér či exteriér je 
bonus, mnohem raději se však vrátím do rodinného penzionu s přátel-
skými lidmi a čistými pokoji než do pětihvězdy s neochotným personá-
lem a prachem na oknech. Mnoho lidí také vybírá hotely podle značky/
řetězce, mají totiž jistotu, že dostanou to, co očekávají.

Jakou roli sehrávají v dnešním propojeném digitalizovaném hotelo-
vém světě přímé rezervace?
Hodnotnou. Nepřímé rezervace již nyní rapidně zvedají náklady spous-
ty hotelů. Zcela bez rezervačních systémů už to asi nepůjde, je ale třeba 
mít pevnou kontrolu nad planningem, tak aby hotel vydělal co nejvíce 
a zároveň se nezatížil zbytečnými poplatky. 

Myslíte si, že členství v AHR ČR může být hoteliérům prospěšné?
Určitě. Líbí se mi hlavně možnosti vzdělávání pro zaměstnance člen-
ských hotelů, oceňuji také akce pořádané AHR ČR a příležitost na 
nich svůj hotel zviditelnit. Kromě toho má takový členský hotel přístup 
k aktuálním informacím ze světa hotelnictví. Neocenitelné mohou být 
také kontakty, které členstvím v AHR ČR získá. 

Mnoho hostů jezdí do „svých“ hotelů za dobrým jídlem. Jste na 
cestách příznivcem moderních gastronomických trendů (raw strava, 
superpotraviny, smoothie), nebo máte spíše konzervativnější chutě?
To máte pravdu, někteří z mých přátel neváhají ujet desítky kilometrů 
třeba jen za dobrou kávou. Baví mě sledovat trendy a zkoušet nové 
chutě a kombinace surovin, nicméně cíleně takto do hotelů nejezdím, 
spíše do restaurací. Když ale například jedu na hory, očekávám klasická 
jídla, která v daném místě mají tradici. Kdyby restaurace v Tatrách 
neměly halušky nebo pirohy, byla bych zklamaná. Do restaurací se vra-
cím za chutí, kvalitou jídel a dobrým servisem, pak je mi vcelku jedno, 
jestli se jedná o tradiční jídlo a úpravu nebo o molekulárku, raw stravu, 
veganský pokrm atd.

Cestujete ráda? Co bychom měli v hotelech změnit?
Nejraději do sebe investuji právě cestováním, dodává mi potřebný relax 
a obohacuje mě. Letos mě nadchl hotel Horizont v Peci pod Sněžkou. 
Klasický příklad toho, že nemusíte mít supermoderní budovu a vybave-
ní, když máte čisto a perfektní servis. 
Možných vylepšení hotelových služeb v dnešní době jsou spousty, něko-
mu vyhovuje online check-in, někdo by si rád prohlédl menu na tabletu, 
někteří hosté kvitují možnost zapůjčení kola, někteří si rádi připlatí za 
přístup do business/privilege lounge atd. Myslím, že vnímaví hoteliéři 
se dnes úspěšně snaží požadavkům hosta vyhovět.
Co ale není vidět – a podle mě to ovlivňuje služby – jsou kvanta admi-
nistrativy, která bere zaměstnancům spoustu času. Je škoda, když jste 
dobří v provozu, a sedíte celé dny v kanceláři. Připadá mi, že některé 
zákony v poslední době práci hoteliérů zbytečně komplikují.

Hodně se v poslední době mluví o robotech v hotelnictví 
(na recepci, concierge). Co si myslíte o tomto trendu?
S hotelnictvím to dle mého názoru moc společného nemá. Je to sice 
způsob, jak předat informaci nebo poskytnout běžnou službu, pro mě je 

 Narodila se v Ostravě, kde vystudovala Gymnázium Olgy Hav-
lové a dále český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Ostravské 
univerzity. 
 V červenci 2008, během vysokoškolských studií, začala pracovat 
v době pre-openingu v hotelu Park Inn v Ostravě, kde setrvala dva 
roky na pozici Night Receptionist. 
 Od července 2010 působila na pozici Reservation Clerk v hotelu 
Park Inn Prague. 
 V prosinci 2010 obdržela nabídku pracovat jako Reservation 
& Revenue Manager v novém ostravském hotelu Mercure, a to ještě 
před jeho otevřením. V hotelu Mercure pak zastávala i funkci Front 
Office & Revenue Manager a nakonec Revenue Manager. Podílela 
se taktéž na projektech v oblasti housekeepingu a food & beverage. 
 V roce 2013 úspěšně absolvovala školení a zkoušky v programu 
RM Pass (sítě Accor). 
 V roce 2015 získala za profesní rozvoj a osobní nasazení v oboru 
hotelnictví cenu AHR ČR Mladý manažer roku 2015. 

LIVIA ABDUL 
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ale lidský faktor v hotelnictví důležitý, je fajn mít možnost se na cokoli 
doptat nebo si poslechnout osobní doporučení místního člověka. Robot 
vám sice neonemocní, ale taky neodpoví…

Co ráda děláte ve volném čase?
Nejraději mám turistiku, cestování, vaření a celkově gastronomii. 
O víkendech rádi jezdíme do hor, také se snažím běhat a více číst. 
Za hodnotně využitý čas považuji setkání s rodinou a přáteli nebo po-
moc někomu, kdo ji potřebuje. A někdy je třeba se uvelebit na gauči
 a pustit si dobrou komedii nebo oblíbenou hudbu.

Kam byste se ráda profesně „posunula“ dál? Má vaše vize konkrétní 
obrysy?
Vždy se snažím dělat svou práci, jak nejlépe dovedu, být užitečná 
a nápomocná. Když se člověku daří, většinou se další možnosti 
pootevřou samy. Žádnou konkrétní cílovou pozicí se tedy nesvazuji, 
sny ale mám…
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HOTEL / PENZION

Potřebujete získat více přímých rezervací 
Za posledních deset let jsme byli svědky výrazných změn v oblasti re-distribuce v delším 
časovém horizontu. Pro hoteliéry je to doba, kdy musí rychle získat nové dovednosti.

Mnoho hotelů ale bohužel tento klíčový přechod od krátkodobého 
taktického přístupu k dlouhodobému strategičtějšímu, který je v sou-
časnosti nezbytný, nezvládlo. Podle zkušeností společnosti Bookassist 
se hotely stále nezaměřují na podstatu problému – jak prodat správ-
ně naceněný produkt té správné osobě správným kanálem přesně ve 
správný čas. A pokud tak činí, pak se obvykle zaměřují na jeden nebo 
maximálně dva měsíce dopředu. Když se těchto hotelů zeptáte, co se 
stane s cenami nebo výnosem za 6 měsíců, je to často relativní nezná-

má. Je zřejmé, že online cestovní agentury (OTA) svou bitvu o zákaz-
níky přesouvají do dlouhodobého horizontu, v čemž pro nepřipravené 
hotely spočívá skutečné riziko. Dobu, kdy je dané datum ubytování 
(tzv. booking window) blízko, již na internetu ovládají OTA a pro jejich 
růst u jednotlivých hotelů zbývá málo prostoru. Pokud ovšem OTA 
tuto dobu neprodlouží. Když ji prodlouží, objeví se pro OTA zajíma-
vé příležitosti, protože řada hotelů je vůči dlouhodobé perspektivě 
svých obchodních příležitostí relativně slepá. Jejich dlouhodobé přímé 
rezervace jsou ve stále rostoucí míře polykány OTA, aniž by si to hotely 
uvědomily. OTA nyní aktivně hotely vyzývají, aby jim poskytly více 
pokojů pro budoucí měsíce. I když hotely díky této strategii pochopitel-
ně získají více rezervací, jejich možnost získat více přímých rezervací, 
maximalizovat zisk a snížit závislost na OTA se rychle oslabí. Jak všich-
ni víme, na zjištění, že je hotel plně obsazen na 6 měsíců dopředu, není 
nic úchvatného. Je to jen promarněná příležitost využít situace správně 
„yieldovat“ a získat více přímých rezervací a vyšší zisk na pokoj. Přesně 
tímto směrem ale OTA míří, aby ze situace vytěžily co nejvíce. 
Naše rada je přesně opačná – nedávejte OTA k dispozici tolik pokojů, 
dokud nemusíte! Pokud své podnikání od nákladných online cestovních 
agentur nasměrujete k přímému prodeji tzv. „DIRECT BOOKING“ 
na vlastním webu, můžete dosáhnout vyššího zisku i při nižších ce-
nách. Současně vám přímý prodej samozřejmě poskytne nejlepší data 
o zákaznících, která můžete využít k up-sellingu před příjezdem hosta 
anebo marketingu po odjezdu. Schopnost zvýšit počet přímých rezer-
vací, maximalizovat ceny a zároveň získat výnos adekvátní k distribuč-
nímu kanálu je novou výzvou. Může být poměrně obtížné tuto strategii 
správně nastavit, ale skutečně se vyplatí. TE
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CESTUJTE S HOTELSTARS KATALOGEM 
Plánujete letos dovolenou v České 
republice a nevíte, kde se ubytovat? 
Doporučujeme vybírat ze seznamu 
certifikovaných hotelů a penzionů, které 
najdete na online katalogu www.hsuka-
talog.cz. Najdete v něm kontaktní údaje 
jednotlivých zařízení. Jako pomoc-
ník může sloužit praktické rozdělení 
podle krajů ČR, kategorií ubytovacích 

zařízení, a také dvojjazyčný popis zařízení s piktogramy. Jezděte tam, kde mají Hotelstars - „hvězdy, kterým můžete věřit“. Pro více informací 
kontaktujte hajkova@ahrcr.cz .

POHÁDKOVÁ SOUTĚŽ PRO MALÉ CESTOVATELE 
Léto pomalu začíná, prázdniny se blíží, a tak jsme se rozhodli uspořádat soutěž pro malé hosty certifikovaných 
hotelů a penzionů.Pohádku „Hotel Dračí komnata“, která byla napsána speciálně pro Hotelstars, najdete ve 
vybraných certifikovaných zařízeních. 
Na její poslední stránce mohou děti namalovat svůj vysněný hotel. Obrázky nám pak mohou poslat na email 
hajkova@ahrcr.cz nebo na adresu AHR ČR, Revoluční 13, Praha 1 (spolu se jménem a kontaktem). 
S prvním školním dnem vylosujeme 20 dětí, které od nás obdrží ceny. Hrát budeme o rodinné víkendové po-
byty nebo malá plyšová překvapení. Pohádka je ke stažení na www.hotelstars.cz v české i anglické verzi, 
v případě zájmu vám můžeme pár kusů tištěné verze zaslat. 

8 
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Nová lifestylová hotelová značka Vib
Nová lifestylová hotelová Best Western Hotels & Resorts značka Vib - zkráceně ze slova 
„Vibrant“ je zcela nový výrazně standardizovaný produkt, zaměřený na urbanisticky styl, 
technologii a ekologickou udržitelnost.  

Reagujeme na rostoucí 
poptávku po hotelech 
v urbanistických destina-
cích a změněné potřeby 
moderních cestovatelů, 
takzvanou generaci Y, kteří 
mají blízký vztah k techno-
logiím, vyrostli s internetem 
a mobilními komunikač-
ními zařízeními, a řídí se 
urbanistickým a ekologicky 

udržitelným životním stylem. Podle výzkumů právě tito hosté v násle-
dujících letech utratí asi 75 %  z celkových výdajů na cestování. Mají ná-
roky, kterým naše nynější hotely jen těžko vyhoví. Vib koncept je určen 
pro urbanistické trhy. Průměrný hotel má 130 pokojů, z nichž každý 
má cca 18m² a reprezentuje střední až vyšší střední třídu. Vib zajistí in-
vestorovi vysokou poptávku a investiční jistotu a budoucí Vib-hoteliéři 
budou profitovat z nových, dosud jedinečných možností, protože reali-
zace těchto budov je cenově efektivní, jejich provoz výhodný a zároveň 
garantuje vysoký obrat. Toto je vzorec, podle kterého se chce společnost 
na trhu prosadit. Koncept je založen na moderním stylovém designu, na 

state-of-the-art technologii, stejně tak jako na sociální a ekologické
angažovanosti. Hotely nabízejí prostorné, interaktivní lobby, která je 
místem setkání pro mladé cílové skupiny a místních obyvatel. Komu-
nikace je největší prioritou v lobby prostorech. V nich budou vedle 
příjemného posezení u krbu nebo v baru také místa pro interaktivní 
hry a zábavu, velkoplošné obrazové stěny, komfortní sedací soupravy, 
zóna ZEN,  stanice „Grab-n-go“ (vezmi a jdi) s malým občerstvením. 
Tyto stylové prvky obsahují také moderní a multifunkční zařízení 
pokoje: smart televizory se stream-on-demand, dekorativní LRD mood 
osvětlení až po moderní pracovní plochy a různé připojení USB. Navíc 
budou mít nové Vib hotely moderní fitness prostory.První hotelové 
projekty se již staví v Severní Americe, Jižní Koreji a Thajsku, v městech 
Chicago, Los Angeles, Miami, Soulu, Bangkok, atd. a budou otevře-
ny koncem roku 2016 / počátkem roku 2017. Další v jednání jsou:                                                 
v Atlantě, Dallasu, Houstonu, New Yorku, atd.Tento nový, urbanistický, 
hotelový koncept je dobrou možností jak expandovat, prorazit na nové 
trhy a hlavně oslovit nové cílové skupiny. V Evropě společnost začátkem 
tohoto roku úspěšně dokončila fázi vývoje. Momentálně probíhají první 
konkrétní jednání s investory a provozovateli, stejně jako průzkumy 
vhodných lokalit. S otevřením prvních hotelů Vib ve střední Evropě se 
počítá v roce 2018. TE
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Provozní slepota je přirozený jev
Provozní slepota je lidský, zcela přirozený jev. Pokud se člověk vyskytuje stále dokola na 
jednom místě či opakovaně používá stejné věci, začne trpět tzv. provozní slepotou. 

Co to vlastně znamená? Člověk přestane vidět a vnímat určité věci, 
detaily, souvislosti. Bere je totiž jako automatickou samozřejmost a jeho 
schopnost vnímání a uvědomění otupí. 
Baví mě pozorovat, co v provozech provozní slepota dokáže vytvořit za 
nesmysly. Bydlel jsem v jednom 4**** hotelu, kde měli na pokoji velmi 
výrazně umístěno heslo na wi-fi. Žádné heslo jsem však při připojování 
nepotřeboval a žádná jiná síť nebyla v dosahu. Když jsem se na tento 
drobný detail druhý den ze zvědavosti zeptal, ukázalo se, že zaheslování 
sítě bylo více než půl roku předtím zrušeno. Mám i jiné příklady: 
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Who is who
GABRIELA ŠPŮROVÁ 
V Hotelu VEBA, který je součástí hotelového resortu VEBA v Broumově pracuje na pozici vedoucí provozu. Je absolventkou 
Střední hotelové školy v Hronově a Vinařské akademie ve Valticích. Svou dosavadní praxi získala nejen v české gastronomii, 
ale i během dvouletého působení v Bavorsku v rekreační oblasti Garmisch-Partenkirchenu a roční práce v USA. Její srdcovou 
záležitostí je kuchyně a nedělá jí problém obléknout rondon a ujmout se pozice šéfkuchaře. Při organizování svatebních i ji-
ných akcí v areálu hotelu uplatňuje svou kreativitu a zkušenosti z oboru. Služba hostům pro ni není povinností, ale posláním. 
Jejími zálibami jsou turistika, cyklistika a plavání. 

PAVLA MELANOVÁ 
Do TOP HOTEL Praha nastoupila jako kalkulantka loni v srpnu. Díky svým organizačním schopnostem byla již po devíti 
dnech jmenována do funkce Deputy F&B Director. Nyní je novou provozní ředitelkou.Vystudovala obor obchodní podnikání 
se zaměřením na cestovní ruch na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Po studiích pracovala jako Section manager 
pro oděvní firmu Marks & Spencer. Nyní má ve spolupráci s výrobní ředitelkou na starosti všechny provozy hotelu – 5 re-
staurací, 3 bary, wellness centrum, kongresové prostory s kapacitou až 5000 osob a také cateringové služby. ,,Mou prioritou je 
rozšíření cateringových služeb a zvýšení celkového povědomí o široké škále služeb, které náš hotel poskytuje,“ říká. Za jejího 
působení se podařilo dojednat například spolupráci s Pražským hradem nebo s několika českými ambasádami v zahraničí. 
I na takto prestižní místa nyní dodávají catering.

SIMONA MAXOVÁ 
V dubnu byla jmenována do funkce ředitelky čtyřhvězdičkového Clarion Hotelu ve Špindlerově Mlýně. Má více než dvaceti-
leté zkušenosti z oblasti hotelnictví, působila například na pozici obchodní manažerky Hotelu Hilton, F&B manažerky Hotelu 
Axa a Hotelu Step. Praxi s vedením hotelu získala v Hotelu Starý Pivovar v Praze. Na novou pozici přešla v rámci skupiny CPI 
Hotels, kde doposud zastávala post Training & Control Manager na generálním ředitelství společnosti v Praze. Clarion Hotel 
Špindlerův Mlýn disponuje kapacitou 207 lůžek, součástí jeho služeb je hotelová restaurace Benada. Hotel je členem mezi-
národního hotelového řetězce Choice Hotels International. „Ráda bych naplno využila nabité profesní i osobní zkušenosti, 
novou pozici beru jako velkou výzvu.“ Má ráda přírodu a hory, mezi její záliby patří kultura a sport.

V jednom ubytovacím zařízení stál v pokoji stojánek se žádostí, aby 
hosté rychlovarnou konvici na pokoji po použití vytahovali z bezpeč-
nostních důvodů ze zásuvky. Žádná rychlovarná konvice tam ale již 
několik měsíců nebyla. 
V jedné restauraci jsem se v úvodu jídelního lístku dočetl, že všechny 
pokrmy jsou připraveny výhradně z českých surovin. No, ten mořský 
vlk a losos, které jsem našel v nabídce, byly asi výjimky potvrzující 
pravidlo. 
Jaké jsou nejčastější oblasti, kde se provozní slepota projevuje? 
V tiskovinách a informacích všeho druhu poskytovaných zákazníkům, 
v nepraktických umístěních spotřebních položek a doplňků, v nastavení 
nejrůznějších procesů, v poškozeních či opotřebeních, v provizorních 
dočasných řešeních, která se postupně stanou trvalými. První den člo-
věk často nedostatek vidí, poukazuje na něj, další dny si ho uvědomuje 
a připomíná, pokud však zůstane déle, už ho přestane vidět a bere jej 
jako samozřejmost a součást celku.  
Jak s provozní slepotou bojovat? Je to poměrně jednoduché. Je třeba 
si čas od času zrekapitulovat jednotlivé procesy a postupy, vyzkoušet 
si občas vlastní produkt a snažit se ho co nejvíce vnímat pohledem 
zákazníků. Ale ani toto zdaleka není stoprocentní recept a zaručený 
návod, neboť stále jsme přece ve vlastním zařízení, které důvěrně známe 
a vyznáme se v něm i poslepu. Jediným zaručeným prostředkem a 
funkčním nástrojem, jak v mnoha směrech odhalit provozní slepotu, je 
čas od času si nechat udělat tzv. mystery shopping, tzn. zcela nezávislé 
posouzení produktu očima externího odborníka. TE
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AKCE

Pozvánka pro členy AHR ČR na workshopy 
k tématu „Elektronické evidence tržeb“ 
Pro poskytovatele služeb v oblasti ubytování, stravování či pohostinství je EET zavedeno 
od 1. 12. 2016. Autentizace a žádosti o závazné posouzení od 1. 9. 2016 (autorizační 
údaje a certifikáty). Od 1. 11. 2016 pak bude spuštěno testovací prostředí pro zasílání údajů.

Proto neváhejte a zúčastněte se workshopu 
AHR ČR „vše o EET“. 
Workshopy jsou plánovány na 12. července 
v Praze a 23. srpna v Brně od 9:30 do 13:00 
hodin. O místech konání budete včas informo-
vání adresnou pozvánkou.
V rámci workshopu se budeme věnovat těmto 
oblastem:
 základní prvky systému elektronické eviden-
ce tržeb; vymezení předmětu EET (jaké příjmy 
podléhají elektronické evidenci tržeb)

 způsob fungování EET (co potřebuji, technické řešení)  defino-
vání evidované tržby, povinnosti poplatníka (kdy vzniká povinnost 
evidovat tržby a jaký je postup; postup před a po zahájení evidence) 
 storna a opravy evidované tržby  evidování tržeb v případě 
zastoupení (pověření k evidování pro jiný subjekt)  základní a zjed-
nodušený režim evidování tržeb  tržby vyloučené z EET  autenti-
zační údaje a certifikát pro evidenci tržeb, doba odezvy  povinnosti 
poplatníka v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb (evidenční 

Děkujeme za Vaši 
spolupráci a přízeň!
Společnost Bidvest je hrdá, že mohla přivítat bezmála 
8 000 gastronomických profesionálů z celé 
České republiky na svém veletrhu.

Děkujeme všem za příjemné a přátelské setkání 
nad gastronomickými novinkami a při zajímavých 
kuchařských show.

www.bidvestfs.cz

Inzerce_do_AHR_Forum_210x146mm.indd   1 6/8/16   4:25 PM
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a informační povinnosti – způsoby evidence tržeb, označení místa atp.) 
 právo kontroly ze strany správce daně a kroky k vymožení nápravy  
správní přečiny v oblasti elektronické evidence tržeb (sankce za přestup-
ky; správní delikty)  sleva na dani z příjmů související s pořízením 
potřebného technického vybavení (související změny v zákoně o DPH 
– aplikace snížené sazby u stravovacích služeb)  řešení problémů, 
které mohou nastat (problematika oprav, nefunkčnost komunikačních 
prostředků apod.)  odpovědi na dotazy
Workshopů se zúčastní i vybraní dodavatelé pokladních systémů a tak 
budete mít možnost získat cenné informace přímo od nich. 
Program workshopu: 
Úvodní slovo prezidenta AHR ČR p. Václava Stárka
Diskuze se zástupci Ministerstva financí a Finanční správy
Prezentace dodavatelů pokladních systémů
Prezentace daňového poradce
Prezentace zástupce HotelTime

Více informací a evidence přihlášených u Mgr. Jany Šturmové, 
sturmova@ahrcr.cz. 



VZDĚLÁVÁNÍ

Veletrh studentských produktů na VŠOH

Soutěž o nejlepší studentskou práci

Otázka „jak ještě lépe umožnit studentům zažít realitu podnikání, do které se dostanou 
po ukončení studia na vysoké škole“, byla premisou myšlenky konání pravidelných 
Studentských veletrhů nových produktů na Vysoké škole obchodní a hotelové Brno (VŠOH).  

AHR ČR před několika lety založila tradici soutěže o nejlepší studentskou práci za daný 
rok. Výsledky i té letošní budou vyhlášeny na listopadové Výroční konferenci AHR ČR.

Práce, která se do soutěže přihlásí, se musí zabývat řešením problémů 
hotelnictví, stravovacích služeb, prodeje služeb v cestovním ruchu, 
případně cestovním ruchem jako takovým. V každém případě musí 
být práce zaměřena na Českou republiku a povoleno je i srovnání se 
zahraničím, ale česká problematika musí v práci převládat. Do soutěže 
nebude přijata práce, která je pouze popisná a jejíž závěry nelze efektiv-
ně využít v praxi. 

náročnější, než obvyklá výuka, ale má svůj význam. Probíhá po celý se-
mestr. Studenti jsou již na začátku semestru seznámeni s nestandardní 
koncepcí předmětu Marketingový management. Pracují skupinově 
a každá skupina představuje jednu imaginární firmu přicházející na trh 
s novým výrobkem. Studenti mají za úkol výrobek vymyslet, vyrobit 
a propagovat na veletrhu pořádaném VŠOH. Vítěz je určen na základě 
hlasování přítomných návštěvníků a získává hodnotné ocenění. 
V letošním roce již proběhl 3. ročník této „soutěžní akce“ na VŠOH 
s rekordním počtem návštěvníků. 

Soutěže se mohou zúčastnit tyto práce:
 Diplomová práce  Bakalářská práce   Závěrečná práce VOŠ
Vítěz bude pozván na slavnostní večer a galadinner, která je součásti 
Výroční konference AHR ČR a kromě diplomu obdrží i hodnotnou 
cenu, kterou věnují členové AHR ČR. 
Ta rovněž zajistí, aby vítěz byl zviditelněn v odborných médiích.
Uzávěrka soutěže je 30. 6. 2016.

NOVÁ KNIHA O HOTELNICTVÍ NA ČESKÉM TRHU
Aktuální trendy v hotelnictví, moderní přístupy hotelového developmentu, inovační řešení 
optimalizace podnikových procesů hotelů, vybrané pohledy hotelového marketingu, ekonomika 
hotelů, hotelové informační systémy atd., to je jen část témat, která předkládá nová publikace 
autorského kolektivu složeného z odborníků Vysoké školy hotelové v Praze a praxe. Kniha je 
k dispozici ve vybraných knihkupectvích nebo na vyžádání na Vysoké škole hotelové v Praze.
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Prostřednictvím situační metody se studentům ještě lépe podaří rozvi-
nout svůj osobní profesní potenciál, který pak mohou uplatnit 
v oborech gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch. Fakultativní veletrh 
připravují studenti 2. ročníků oborů Management hotelnictví a cestov-
ního ruchu a Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch. Veletrh je orga-
nizovaný v rámci předmětu Marketingový management a jeho cílem je 
vytvořit imaginární firmu, která přináší nový produkt z oblasti služeb. 
Pomocí marketingových nástrojů mohou studenti  korektně ovlivnit 
návštěvníky, aby jejich firmu zvolili za nejlepší. Příprava veletrhu je 

Výroční cena AHR ČR Škola roku 2016: 
Nezapomeňte nominovat! 
Kandidátem může být odborné učiliště, střední škola, vyšší odborná či vysoká škola, 
která je řádným členem AHR ČR. 

Kandidáta může navrhnout příslušná krajská sekce AHR, zřizovatel školy, partneři školy, absolventi apod. Nomi-
novat se může i škola samotná. Hlavní podstata a cíl udělení ceny ŠKOLA ROKU spočívá v ocenění profesionali-
ty výuky, sledování a aplikace aktuálních trendů, profesní angažovanosti pedagogů i studentů či učňů, sbližování 
teorie s praxí a využití marketingových nástrojů pro propagaci jak školy samotné, tak i celého oboru. ŠKOLA 
ROKU tyto přístupy praktikuje na dlouhodobé bázi, průběžně je vyhodnocuje a operativně reaguje na změny 
v oboru. Svým zodpovědným přístupem pozitivně stimuluje pověst oboru i kvality profesního vzdělávání.
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Salátové variace aneb zelená pro hosty 
Nabídka nejrůznějších salátů by měla být celoroční záležitostí, v jarní a letní sezoně 
však nesmí chybět pořádná nabídka těch mladých listových. 

Nastávající období je pro saláty jako stvořené. Hosté mají pocit, že by 
před začínajícím létem měli něco udělat pro svůj organismus, ozdravit 
ho, shodit nějaké to kilo, a saláty jsou najednou vyhledávané jako přílo-
ha i jako samostatný hlavní chod. Neomezujte se ale pouze na salát Ca-
esar, který snad už dneska nabízí každý (i když dobře a správně udělaný 
je prostě výborný). Zkuste při přípravě letních salátů vyzkoušet pestrou 
škálu odrůd listové zeleniny. K dispozici máte mladý špenát, polníček 
s lehce oříškovou příchutí, nahořklé radicchio – červenou čekanku, 
salát římský, který obsahuje víc hořčin než náš hlávkový a podobá se víc 
čínskému zelí, hodně křehký ledový, ostřejší rukolu či o něco jemnější 
roketu, kterou od rukoly odlišíte podle oválnějších listů, nebo zkuste 
salát ze svěžího, kadeřavého lollo bionda či lollo rossa.

Co možná nevíte…
Velké množství existujících odrůd salátu se dělí na tři skupiny – ledový, 
listový a římský. Můžeme jej pěstovat po celý rok. 
Salát sice nemá žádnou výživovou hodnotu, ale okysličuje buňky, svým 
obsahem vlákniny podporuje trávení, je zdrojem vitaminů (C, B, A) 
a minerálů (draslík, hořčík, kyselina listová) a působí příznivě na imu-
nitní systém. Pro kuchyni vybírejte jen čerstvé saláty, kontrolujte listy, 
musí být tuhé, nepovadlé. Hned ho uložte do chladu, bez plastového 
obalu. Ideální je listový salát spotřebovat co nejdříve, skladování mu 
nesvědčí, a na stůl by měl přijít vždy křupavý. 
Před přípravou salát rozeberte, důkladně omyjte a také dobře osušte 
pomocí odstředivky, aby zálivka dobře přilnula k listu. Listy trhejte na 
menší kousky, nekrájejte je, protože při styku s kovem se ničí vitaminy. 
Zálivku přidáváme do salátu až těsně před podáváním, aby nezvadl 
a neztratil křehkost.

Chuť salátu stojí a padá se zálivkou 
Ať připravujeme jakoukoli salátovou zálivku, vždy je důležitá kvalita 
a vyváženost přísad. Základním požadavkem dobré zálivky je kvalitní 
ocet a olej. Kombinace různých octů a olejů nám umožňuje měnit chuť 
salátů. Přidáváme ale jen malé množství, aby svou chutí pouze zdů-
raznily chuť surovin v salátu, aniž by ji potlačily. Ocet může být vinný, 
ovocný či  balsamicový, z olejů se do zálivek nejlépe hodí olivový 
olej, ořechový nebo ochucené oleje, např. s bylinkami nebo chilli 
papričkami. 
Pro dochucení salátu se přidávají nasekané bylinky, česnek, ale také 
hořčice, med, jogurt, smetana, víno apod. Občas neškodí připravit 
hlávkový salát se zálivkou z kysané smetany (vytřít mísu česnekem, 
smetanu trochu osolit, pár kapek olivového oleje). Na zálivkách oprav-
du záleží, protože právě jimi se můžete odlišit od ostatních. Tak směle 
do experimentování, na různé zkušební vzorky vám stačí minimum 
surovin. 

Přidáme tam třeba…
Listový salát chutná dobře i sám o sobě, jak píšeme výše, jen s dobrou 
zálivkou. Jinak snese hodně kombinací jak mezi sebou – různé druhy 
salátů, s naklíčenými semeny, tak i s potravinami z jiné skupiny. 
Oblíbené je např. kuřecí či krůtí maso, rozmanité sýry, kdy čerstvé 
– např. kozí, se kladou na lůžko ze salátu, tvrdé se nejlépe uplatní 
v podobě hoblin nebo kostiček. 
Dále jsou to ryby – zejména kousky tuňáka či lososa, vejce, chuťově 
překvapivé bývá přidání ovoce, což je jinde ve světě obvyklejší než zatím 
u nás. Samozřejmé jsou kombinace s dalšími druhy zeleniny. Saláty 
můžete osvěžit například ořechy nebo populárním avokádem. 

ZKUSTE PŘIDAT KLÍČKY 
Klíčky se výborně snesou právě s listovými saláty a nabídka může být zajímavým vybočením 
vašeho podniku z průměrné nabídky okolí. Klíčky a výhonky jsou obrovskými zásobárnami 
vitaminů a vlákniny, Číňané je do své stravy běžně zahrnují více jak 5000 let. Samotná nena-
klíčená semena obsahují významné množství bílkovin, minerálních látek, vitaminů, enzymů
a stopových prvků a během klíčení stoupá obsah těchto prospěšných látek o 50 a více procent. 
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Bidvest TOUR 2016 opět příjemně překvapila
V polovině května v Praze a na začátku června v Olomouci proběhl již tradiční 
gastronomický veletrh Bidvest TOUR. Celá akce byla velmi zajímavá, a tak jsme 
vyzpovídali Radima Kopeckého, ředitele pro gastronomii společnosti Bidvest.

Kolikátý ročník vele-
trhu Bidvest TOUR 
jsme měli možnost 
letos navštívit?
Letošní Bidvest 
TOUR byla již 
12. v pořadí. Snaží-
me se pokaždé vele-
trh něčím vylepšit 

a ozvláštnit, aby i stálí návštěvníci byli příjemně překvapeni. Vzhle-
dem k obrovskému zájmu se nám to i daří. Dorazilo takřka 8 000 hostů 
z gastronomie.

Co je na Bidvest TOUR výjimečné? 
Jde o veletrh pouze pro registrované gastronomické profesionály, kteří 
jsou velmi nároční nejen na suroviny, ale i na jejich přípravu. Bidvest 
TOUR je unikátním spojením představení novinek na gastronomickém 
trhu a inspirace, jak se surovinami zacházet v podání známých a zají-
mavých kuchařských celebrit. Letos našim návštěvníkům předváděli své 
umění Zdeněk Pohlreich, Filip Sajler a Alessandro Tamburini, italský 
šéfkuchař, který během hodiny dokázal uvařit 6 zajímavých receptů. 
Navíc jsme návštěvníkům připravili panelovou diskusi s pány Sajlerem 
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a Pohlreichem, ve které se podělili o své názory a zkušenosti z různých 
druhů provozů a také zajímavou a aktuální přednášku o EET, na které 
se mohli dozvědět mnoho praktických informací. Bidvest TOUR je 
výjimečná tím, že je pouze pro gastronomické profesionály.Výhoda tkví 
v tom, že si na veletrhu můžete vyměnit své zkušenosti s kýmkoli. Na 
letošní TOUR se podílel Gastroteam 25 kuchařů.

Co všechno mohl návštěvník letošní Bidvest TOUR vidět?
Jde o to, co mohl vidět a co ochutnat! Jednou větou všechno!  
K vidění byly samozřejmě novinky pro nadcházející sezonu od Bidvest 
Burger Conceptu, ve kterém nabízíme celistvou nabídku burgerů pro 
restaurace od čerstvého masa na hamburgery až po servírovací papír, 
hranolky či nové koření naší privátní značky CORONET. Teď na léto 
je určitě aktuální projekt „ Jedu v ledu“ či ucelený italský sortiment se 
širokou nabídkou italských vín. Každý zákazník si našel své na více než 
60 expozicích Bidvest a našich partnerů. Letošní Bidvest TOUR byla 
nejen zajímavá, ale také velmi chutná. 
Na všech expozicích jsem měl možnost ochutnat vynikající produkty 
od chobotniček, steakového nebo zvěřinového masa přes zeleninu 
(dokonce zeleninového burgera) až po úžasné pečivo, pizzu, italské 
speciality a víno přímo od italských dodavatelů. Děkuji Bidvestu a tě-
 ším se na další ročník TOUR!

Děkujeme za Vaši 
spolupráci a přízeň!
Společnost Bidvest je hrdá, že mohla přivítat bezmála 
8 000 gastronomických profesionálů z celé 
České republiky na svém veletrhu.

Děkujeme všem za příjemné a přátelské setkání 
nad gastronomickými novinkami a při zajímavých 
kuchařských show.

www.bidvestfs.cz

Inzerce_do_AHR_Forum_210x146mm.indd   1 6/8/16   4:25 PM
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Elektronická evidence tržeb pro daňové účely 

Autorský zákon: Půjde o královy nové šaty?

Elektronická evidence tržeb je nově upravena zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. 
Proti původnímu návrhu odložila politická reprezentace spuštění první etapy (u ubytovacích 
a stravovacích služeb) na dobu po podzimních volbách, tedy na 1. 12. 2016. 

V současnosti projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu autorského 
zákona. Ta se týká zejména tzv. kolektivní správy, tedy tématu, které je stěžejním 
v postavení autorů a výkonných umělců vůči našim členům. 

O autentizační údaje bude možné žádat již od 
1. 9. 2016. Spolu se zákonem o evidenci tržeb byl 
přijat doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., který 
také zavádí slevu na dani z příjmů fyzických osob 
až 5.000 Kč (při splnění určité minimální výše 
dílčího základu daně ze samostatné činnosti) 
a dále snižuje sazbu DPH ze současných 21 % 
na 15 % u stravovacích služeb (k 1. 12. 2016). 
Evidenci tržeb bude podléhat široký okruh tržeb 
přijímaných v hotovosti (včetně tržeb platebními 
kartami či stravenkami). 

U osob samostatně výdělečně činných jde v podstatě o všechny příjmy 
z jejich běžného podnikání. Na jiné příjmy fyzických osob než z jejich 
podnikání nebude povinná evidence tržeb dopadat – např. jsou 
z režimu zákona vyjmuty příjmy z pronájmu podle § 9 zákona o da-
ních z příjmů. U poplatníka daně z příjmů právnických osob bude po-
vinná evidence dopadat na všechny příjmy z podnikání s vymezenými 
výjimkami. Náběh evidence tržeb je rozdělen na čtyři etapy, 1. etapa 
od 1. 12. 2016 do 28. 2. 2017- evidenci budou podléhat pouze tržby 
z ubytovacích a stravovacích služeb. 
Poplatník, na kterého se vztahuje povinnost evidence, musí požádat 
správce daně o autentizační údaje, pořídit si zařízení pro evidenci (včet-
ně zajištění přístupu na internet), stáhnout si ze stránek Finanční správy 
certifikát (k elektronickému podepsání odesílané datové zprávy s údaji 
o přijaté tržbě). Dále bude povinen v okamžiku tržby odeslat datovou 
zprávu obsahující údaje o konkrétní přijaté tržbě, vyčkat na obdržení 
kódu a konečně vydat účtenku s fiskálním identifikačním kódem. 

Proto se intenzivně věnujeme přednesu a prosa-
zení našich argumentů a snaze o narovnání po-
stavení uživatelů děl vůči kolektivním správcům 
(nejznámější OSA a INTERGRAM). 
Předložení novely není iniciativou Ministerstva 
kultury, ale nutností implementace evropské 
směrnice o kolektivní správě. Pokud jde o směr-
nici, ta zejména požaduje po členských státech 
změny v postavení kolektivních správců vůči 
autorům, ale také rozšiřuje povinnosti týkají-
cí se transparentního poskytování informací 

uživatelům. Zásadním se jeví nastavení procesu vyjednávání o výši 
odměn, což se doposud vůbec nedělo a odměny byly stanoveny pouze 
jednostranně správci bez jakékoli kontroly uživatelů. Tento proces není 
ovšem dotažen k dokonalosti a nechává otevřená dvířka pro vlekoucí 
se dohady mezi stranami. Naším cílem je nastavení takových pravidel, 
které povedou k jednoznačnému cíli v přiměřeném čase. 
Chceme tedy zejména zakotvit v zákoně maximální výši odměny v pří-
padě, že nedojde k dohodě a lépe nastavit proces dojednávání. Směrnice 

Technicky bude muset být prodávající vybaven hardwarem umožňu-
jícím provoz, softwarem a dále on-line přístupem na internet, je na 
každém podnikateli, od koho si vybavení pořídí. Každá datová zpráva, 
která bude odesílána k jednotlivé tržbě, se bude skládat z hlavičky, dat 
a kontrolních kódů. Zákazník bude moci si na základě obdržené účten-
ky následně ověřit, zda byla konkrétní platba skutečně zaevidována. 

rovněž umožňuje správcům nakládat s vybranými prostředky jinak, 
než je pouze rozdělit mezi autory. Je tedy nutné nastavit pravidla pro to, 
aby takové činnosti byly hospodárné a nevedly ke zvýšení vybíraných 
poplatků.
Kromě požadavku na precizaci procesu vyjednávání dále požadujeme, 
aby se kolektivní správci mohli dožadovat skutečného bezdůvodné-
ho obohacení a nikoli jeho dvojnásobku, což je důvodem pro erozi 
vzájemných vztahů a zohlednění tzv. skutečné obsazenosti ubytovacích 
zařízení, tedy ne v pásmech ani jinak upravené. 
Ministerstvo kultury spojilo s textem vycházejícím ze směrnice také 
některé svoje návrhy, konkrétně jde o vypuštění omezení plateb autor-
ských odměn pro hotely ve výši 50 % koncesionářských poplatků. Toto 
činí, aniž by bylo zřejmé, jak má být tento regulativ účinně nahrazen. 
Ačkoli se tedy jeví navrhované změny jako významný a pozitivní posun 
kupředu i ve vztahu k uživatelům, obáváme se, aby se výklad takového 
nového textu opět nezměnil v martýrium různých, tu více, tu méně 
účelových argumentů kolektivní správy. Obáváme se, že text novely 
může dopadnout jako onen nahý král s novými šaty a že se text ve své 
„nahotě“ ukáže až po jeho vstupu v účinnost. TE
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NEDOSTATEK VANILKY: 
POROSTOU CENY ZMRZLINY? 
Vanilka je po šafránu druhé nejdražší koření světa. Problémy s její sklizní 
na Madagaskaru, z něhož jí putuje na světové trhy nejvíce, způsobily, že 
cena prudce vzrostla. Jestliže před pěti lety stál kilogram vanilkových lus-
ků v přepočtu kolem 500 korun, teď se za něj platí kolem 5 500 korun.
Co to udělá s cenou nejoblíbenějších zmrzlin a krémů? Ceny vanilky 
se zvyšují už od roku 2012, odhady mluví o dalším propadu výnosů, 
farmá-ři také sklízejí vanilku předčasně, což její kvalitu a intenzívní 
vůni snižuje. V očekávání dalšího růstu cen drží dovozci část nakoupe-
ných zásob ve skladech. 
Kombinace vysokých cen a horší kvality může vést výrobce potravin a ná-
pojů  k hledání alternativ k přírodní vanilce. Zkušení odborníci však ozna-
čují vzniklou situaci za dočasnou. Ceny by se mohly opět začít snižovat 
v posledním čtvrtletí tohoto roku. 

BERLÍN ZAKÁZAL AIRBNB
Protiústavní zákon a omezení svobody podnikání? Berlín tvrdě zakročil proti Airbnb a jemu podobným serverům, které nabízejí byty ke krát-
kodobému pronájmu. 
Tvrdí totiž, že právě tyto společnosti mohou za zvyšující se ceny nájmů ve městě a činí tamní byty cenově nedostupné pro obyčejné Berlíňa-
ny. Od roku 2009 do roku 2014 narostly ceny nájmů o 56 %. Od 1. května proto německá metropole přijala zákon, na jehož základě hrozí za 
krátkodobý pronájem celého bytu pokuta ve výši 100 tisíc euro (v přepočtu 2,7 milionu korun), píše server The Local. Berlínští představitelé 
zdůvodnili, že se rostoucí trend v pronajímání bytů turistům přes Airbnb, server Wimdu nebo 9Flats odráží v rostoucích cenách nemovitostí 
a limituje Berlíňany, aby si pořídili vlastní bydlení. 
Od 1. května proto hrozí majitelům, kteří budou i nadále krátkodobě pronajímat své byty a domy, vysoká pokuta. Město apeluje na „občanské-
ho ducha“ a vyzývá své obyvatele, aby případné porušení tohoto zákona anonymně ohlásili.

HOTELY NA PRODEJ
KONTAKTUJTE NÁS PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI NEJEN V PRAZE,

ALE I OSTATNÍCH REGIONECH.

HOTEL V ATRAKTIVNÍ LOKALITĚ STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
20 min do historického centra Prahy 

Kategorie: ****
Počet pokojů: cca 50

HOTEL NA PRAZE 5

Kategorie: ***
Počet pokojů: cca 50

HOTEL V HISTORICKÉM CENTRU JIHOČESKÉHO MĚSTA 

Kategorie: ****
Počet pokojů: cca 50

 Gastro provozy: Ano
 Konferenční prostory: Ano

 Gastro provozy: Ano

 Gastro provozy: Ano
 Konferenční prostory: Ano

15 LET 
ZKUŠENOSTÍ 

S ŘÍZENÍM 
HOTELŮ 

A RESTAURACÍ

SPECIALISTA 
Hotely

Gastronomické provozy

SLUŽBY
Koupě a prodej 

hotelů a restaurací
Konzultace

Odhad tržní ceny
Management contract
Partner AccorHotels 
pro rozvoj franšízové

sítě v ČR 

kontakt:
Václav Hříbal

+420 725 293 269
vaclav.hribal@jan-reality.cz

www.jan-hospitality.com
Václavské náměstí 43

110 00 Praha 1
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Video a jeho podpora přímého prodeje 
Za posledních několik let došlo k rapidnímu nárůstu sledování videí jako prostředku 
k získání validních informací v procesu vyhledávání destinací a hotelů. 

V tak nehmotném průmyslu, jakým cestovní ruch bezesporu je, kdy 
jsou klienti při výběru služby závislí pouze na zprostředkovaných 
většinou statických informacích, má video díky své dynamice značnou 
informační hodnotu a tudíž silný přesvědčovací potenciál. Právě z této 
myšlenky vychází Jan Kameníček ze společnosti TravelClick ve svém 
nejnovějším článku v měsíčníku COT business. Důvodů, proč vliv 
videa roste až nyní, je podle autora několik, za hlavní nicméně označuje 
především rozmach vysokorychlostního připojení k internetu a tedy 
minimalizaci doby stahování video souborů. „Dle odhadu vyplývající-
ho ze společné studie Cisco a Google bude do roku 2018 90 % veškeré 
návštěvnosti webu zahrnovat v určitém kroku vyhledávání také video,“ 
píše Jan Kameníček a dále uvádí, že již nyní se 60 % leisure cestujících 
dívá na video o destinaci a 55 % se na základě videa rozhoduje o výběru 
ubytování. „Role videa v rozhodovacím procesu turistů nadále poroste 
též s pokračujícím růstem alternativních zprostředkovatelů ubytování 
jako je AirBnB,“ píše autor. Význam videí podtrhuje graf 1 s ukázkou 
relevantnosti videa v různých stadiích spotřebního chování hosta 
v segmentu travel

Graf 1: Procesy ovlivněné sledováním videa

Zajímavý je podle autora fakt, že v procesu rozhodování, kde provést 
rezervaci, hraje ve více než pětině případů roli právě video. 
Z grafu 2 pak vyplývá, že uživatelé očekávají videa nejčastěji na hote-
lových stránkách nebo YouTube, tedy na asi nejběžnějších komunikač-
ních, případně distribučních platformách. A graf 3 pak dává návod, na 
které části hotelu by se video mělo zaměřit především. „Asi nepřekvapí, 
že jsou to v prvé řadě pokoje a poté wellness,“ komentuje graf Jan 
Kameníček.

Graf 2: Kde uživatelé očekávají videa

Graf 3: Na jaké části hotelového provozu by se 
mělo video zaměřit 

Video není podle Kameníčka nijak koncepčně těžko uchopitelným 
nástrojem, pro jeho správné využití stačí se vcítit do pozice potenciální-
ho hosta. Aktuální otázkou pak zůstává především samotná produkce 
videa. „Možností je celá řada od bezplatných aplikací umožňujících 
animování fotek jako jsou např. animoto.com, goanimate.com a další 
až po nejprofesionálnější placené produkční společnosti, jako např. 
tvtrip-media.com, které nabízejí kompletní servis včetně zakomponová-
ní videa do celkové e-commerce strategie včetně optimalizace videa pro 
vyhledávače,“ přidává autor v COT business pár užitečných tipů.  

Za jeden z klíčů k úspěšnému využití videí a podpoře celkové optimali-
zace webové stránky je podle Jana Kameníčka optimalizace pro vyhle-
dávače. Podobně jako obrázky, mapy apod. mají i videa svoji vertikálu 
v Google (viz obr. 1). „Pro účely demonstrování správně optimalizova-
ného videa jsem zadal do vyhledávače klíčové slovo ‚hotel in nyc‘. To je 
samozřejmě velmi široké klíčové slovo, a nelze tudíž předpokládat, že 
by se webové stránky nějakého hotelu mohly umístit na první stránce 
výsledků všeobecného vyhledávání (počet výsledků vyhledávání v tom-
to případě přesahuje 50 mil.). Pokud však hledáme hotel v sekci video, 
pak je počet výsledků vyhledávání výrazně nižší (zhruba 1,5 mil.). Jak 
je patrné z obr. 1, první pozici ve výsledcích přirozeného vyhledávání 
zaujímá hotelový web právě s kvalitním videem,“ vysvětluje autor. 

Obr. 1:
Ukázka 
výsledků 
vyhledávání 
v sekci Video
na Googlu
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Z REGIONŮ

Rok 2015, kdy Plzeň byla Evropským hlavním městem kultury, prověřil připravenost podniků na území Plzeňského kraje. Počet 
hostů, kteří Plzeň navštívili překročil i hodnoty před rokem 2008, který historicky patřil k těm nejúspěšnějším. Tento trend 
pokračuje a i v současnosti není o hotelové hosty ve všech kategoriích ubytovacích zařízení nouze. I restaurace, které mají tra-
dičně dobré jméno, jsou na tom obdobně dobře. Ty nově vznikající tvrdě bojují v raketově se zlepšující konkurenci o přízeň stále 
náročnějšího a vzdělanějšího hosta. V současnosti má velká část podniků velké (výhledově někdy i téměř likvidační) problémy 
s nedostatkem kvalifikovaného personálu. Velké rezervy jsou v dodržování hygienických pravidel při výrobě potravin. 

Vize směřování Plzeňské sekce AHR ČR

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ PLAKETY 
V ÚSTÍ NAD LABEM 
25.května se konala v Ústí nad Labem již 4. Roadshow. AHR 
ČR využila této příležitosti a věnovala plaketu ke 30. výročí 
otevření hotelu IBS Vladimir, který je naším dlouholetým čle-
nem. Po skončení poslední přednášky věnované EET plaketu 
slavnostně předal prezident AHR ČR Václav Stárek spolu 
s generálním sekretářem Klárou Stárek  Zachariášovou. 
Více informací o našich Roadshow naleznete zde: 
http://akce.ahrcr.cz/.

NA SLAVNOSTECH V ITÁLII 
PREZENTOVALA PŘÍMKA 
MORAVSKOU KUCHYNI  
Poslední květnový víkend se konaly ve městě Trento v Itálii dny part-
nerských měst. Tentokrát pod názvem Multietnické slavnosti. Setkání 
probíhala na zdejším hradě, součástí programu pak byla i komentovaná 
prohlídka všech hradních prostor. Obědy a večeře byly účastníkům se-
tkání servírovány v otevřeném místním centru oslav Sportivo Valnigra. 
Na slavnostech se podíleli i zástupci SOU a SOŠ na Přímětické, kteří tu 
servírovali pravou moravskou kýtu. Obsluhy ve znojemském stánku se 
bravurně ujal Adam Vařeka, student druhého ročníku oboru Hotel-
nictví a turismus. Pedagogickým rádcem mu byl učitel odborných 
předmětů František Matula.
V tělocvičně školy ,,Scuole Medie Pascoli“ proběhl také volejbalový 
turnaj s účastí ZŠ Prokopa Diviše Znojmo- Přímětice. Znojemský tým 
zvítězil a odvezl si pohár za první místo.
Své hudební umění předvedlo kvarteto klarinetistů ze ZUŠ Znojmo pod 
vedením Karla Fojtíka. Svými melodiemi rozezněli následně i zdejší 
kostel v rámci mše svaté a vilu Mersi, kde proběhl slavnostní večer 
u příležitosti dvacátého výročí družby mezi Znojmem a Trentem. 
Oficiální ukončení proběhlo v krásném prostředí historické radnice 
s hymnami obou států.

FOOD FESTIVAL KARLOVY VARY 2016 
Gastronomické provozy byly na minutu připraveny odklopit pokličky 
a servírovat talíře, zatímco hosté brali food festivalové pokladny úto-
kem. Letošních prodaných 16 420 Karlíků svědčí o stále větší oblibě 
akce. V hodnocení o nejlepší restauraci vyhrál jednoznačně nový 
účastník festivalu hotel Olympic Palace. Program doplnily muzikálové 
melodie z Noci na Karlštejně, barmanská show i soutěže pro veřejnost, 
např. v krájení chleba, v poznávání koření či šlehání bílků. Současně se 
v prostorách Thermalu odehrávala juniorská soutěž Food Cup. Mladí 
kuchaři a kuchařky dostali zadání na přípravu hlavního pokrmu na 
téma „Co se jedlo za vlády Karla IV.“. Nejlepšího výsledku u poroty 
dosáhl tým Domenico Campisano a Tomáš Vančura ze Středního 
odborného učiliště stravování a služeb Karlovy Vary - restaurace Luna. 
Více informací naleznete na: http://www.foodfestivalkv.cz/

HOLIDAY INN BRNO PŘIVÍTAL 
MILIONTÉHO HOSTA  

U brněnského 
Výstaviště se udála 
mimořádná slavnost. 
Ve středu 1. června 
přesně v 18:56 hod. 
přivítal hotel Holiday 
Inn Brno svého mili-
ontého ubytovaného 
hosta. Stala se jím 
paní Libuše Makovič-
ková. Služby hotelu 
využívá pravidelně 
už několik let pro 
pořádání pracov-
ních setkání svých 
kolegů. Velmi ráda 
se do této oázy klidu 
vrací. Byla velmi 
překvapena a mile 
potěšena, že právě 
ona se stala alespoň 
na chvilku celebritou 

a mohla být u překonání takového milníku. Svůj jubilejní pobyt si 
užila v nejlepším apartmá hotelu. Mezi známé osobnosti, které hotel 
v minulosti přivítal patří např. Bryan Adams, Hillary Swank, thajská 
princezna a další. Trvalo to 23 let, než stálice brněnského hotelnictví 
dosáhla tak významné mety. ZD
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NABÍZÍME NATOČENÍ
propagačních spotů,
reportáží, odborných seriálů,
oblíbených receptů z vaší kuchyně,
rozhovorů, prezentací výrobků a služeb
nebo pozvánek na nejrůznější akce.

100 mil. návštěvníků internetu sledují videa každý den

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

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

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

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

To vše jen díky videu!

CO NAPOVÍDAJÍ STATISTIKY?

Více na www.gastroahotel.cz

SLEVA PRO ČLENY AHR ČR 20 % NA VÝROBU VIDEA

JEŠTĚ NEMÁTE
NA SVÉM WEBU VLASTNÍ
VIDEOPREZENTACI?
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ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ

Summit GLOBAL COMPACT 2030 
Česká republika se na několik dní stala celosvětovým centrem společenské odpovědnosti 
firem (CSR) a udržitelného podnikání.

Na Summit GLOBAL COMPACT 2030, který se konal 4. května 2016 ve 
Veletržním paláci v Praze, se sjelo na 300 klíčových hráčů ovlivňujících 
budoucnost udržitelného podnikání. Účastníci i špičkoví řečníci z celé-
ho světa, kteří v ČR doposud nevystoupili, se setkali s cílem posunout 
do praxe vizi nových Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), jež mají ve spo-
lupráci soukromého a veřejného sektoru do roku 2030 vyřešit zásadní 
problémy pro naši planetu.Konferenci svým úvodním slovem otevřela 
Lucie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti 
a národní sítě UN Global Compact v ČR, náměstek ministra průmyslu 
a obchodu Jiří Havlíček a výkonná ředitelka United Nations Global 
Compact Lise Kingo. „Svět nikdy neměl tak jasnou představu o tom, 
kam chce jít, jako má nyní díky novým Cílům udržitelného rozvoje,“ 
pronesla mimo jiné Lise Kingo.

Jaká témata byla na největší CSR konferenci 
v České republice probírána? 
Na programu byly témata jako např. budoucnost udržitelného podniká-
ní, rovnost pohlaví v byznysu. Jeden z panelů byl věnován i  konkrétním 
společenským problémům: boji proti klimatické změně a sociálním 

inovacím. Andrea Hepnerová, výkonná ředitelka SAP BSCE hovořila 
o programu Autism at Work. Ten se snaží zapojit do společnosti 
zaměstnance s výjimečným talentem, kteří mají na pracovním trhu pro-
blémy s uplatněním a zároveň podporovat diverzitu zaměstnanců SAP. 
Společně s ČR je zapojeno do projektu dalších sedm zemí. Pražská 
pobočka zaměstnává lidi s poruchou autistického spektra (PAS). V sou-
časnosti je zaměstnáváno celkem 6 lidí s PAS, společnost by se však ráda 
přiblížila 1 % zaměstnanců s jinou pracovní schopností. Hvězdou dne 
se stala Dr. Tererai Trent, světoznámá bojovnice za kvalitní vzdělávání 
dětí a rovné postavení žen ve společnosti, která ve své energické řeči 
zdůraznila nutnost zapojení soukromého sektoru do řešení globálních 
problémů. „Podpora od byznysu neznamená dostat jeho peníze. Mám 
v Zimbabwe neziskovou organizaci a firmám říkám: nechci vaše peníze, 
chci vaše srdce,“ míní Dr. Trent, která sama vyrůstala v chudých pod-
mínkách na venkově v Zimbabwe, ale rozhodla se vzít osud do svých 
rukou. Díky své pracovitosti a vůli získala prestižní vzdělání v USA.

Koho jste dále na konferenci mohli vidět?
Karla Janečka, Ian Bogle - světoznámého architekta, Manoelle Lepoutre- 
viceprezidentkuTotal Group a další. Summit uspořádala národní síť UN 
Global Compact v ČR, jejíž hostitelskou organizací je Asociace spole-
čenské odpovědnosti, a to teprve rok od svého založení. Lucie Mádlová 
po summitu dodává: „Není potřeba vymýšlet nové a další věci týkající 
se udržitelnosti, důležité je chopit se toho, co je a uvést to do denního 
života.“ Více k proběhlému Summitu včetně fotogalerie a video zázna-
mu jednotlivých řečníků zobrazíte na www.globalcompact.cz/2030.
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EKO SAMOLEPKY DO KOUPELEN ZDARMA
Dovolujeme si připomenout, že na sekretariátu AHR ČR máme stále k dispozici 
EKO samolepky do koupelen, které jsou pro naše členy zdarma. 
V případě zájmu kontaktujte - hajkova@ahrcr.cz.
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