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Jak se nám vedlo
v roce 2016?

STAROPRAMEN GRANÁT

Vybroušená chuť a jemná chmelová vůně jsou typické charakterové vlastnosti tohoto jedinečného
polotmavého ležáku s obsahem alkoholu 4,8% obj. Staropramen Granát má nejen unikátní
granátovou barvu, ale i široké spektrum jiskrných barev, kde zejména vyniká temně načervenalá.
Díky kombinaci sladu lze objevit neznámé kombinace starších chuťových tónu, u nichž zejména
uprostřed rozhraní sladové sladkosti a hořkosti vyniká hořkost chmelová.
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VYCHUTNÁVEJTE ZODPOVĚDNĚ. DĚKUJEME. URČENO POUZE OSOBÁM STARŠÍM 18 LET.
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Odpovědné podnikání

žijeme v rychlé a poměrně nestabilní
době, kdy jedinou jistotou je neustálá změna. Přestože se podnikání v
hotelnictví a v určité části gastronomických služeb poměrně daří, neuvědomujeme si důsledky některých
změn, které před námi jsou a možná
za pár let budou hrát velmi významnou
roli. Zároveň je však tato doba velkou
příležitostí, pokud budeme tyto změny
sledovat a přemýšlet o tom, jak je využít ve prospěch našeho oboru.
Právě to je také důvod, proč organizujeme naše konference a snažíme se přinášet nová témata, trendy a možnost diskuse Vás všech
s lidmi, kteří se vývojem technologií, chováním i potřebami zákazníků,
ale také společenskými změnami zabývají. Na jedné straně stojí dříve
netušené možnosti komunikace a nabídky našich služeb. Možná také
jiný pohled na jejich tradiční podobu. Na straně druhé pak skutečnost,
že pravidla, která jsou dlouhodobě nastavena pro ochranu spotřebitele
a podmínky v podnikání. jsou vždy minimálně jeden krok pozadu za
vývojem v reálném životě a světě obchodu.
Žijeme tedy v době náročné, rychlé, ale zároveň fascinující. Jedno je
jisté, přes veškeré technologické možnosti a přes změny ve spotřebním chování našich hostů zůstává a zůstane vždy podstatou našich
služeb lidský přístup, vytváření pocitu příjemného a přátelského prostředí, které žádná technologie nenahradí. Na druhou stranu je mnoho
činností, které mohou našim týmům umožnit méně se věnovat rutinní
a monotónní činnosti a ušetřený čas věnovat hostům a jejich spokojenosti. Stejně tak v obchodních aktivitách nemusíme nutně trávit čas
složitým přepočítáváním tabulek s cenami, ale nic nenahradí osobní
kontakt a vztahy s našimi obchodními partnery.
V letošním roce jsme zaznamenali zatím rekordní zájem o naši konferenci, což nás vede k názoru, že naše práce na ní je smysluplná.
Snažili jsme se právě zde tyto otázky otevřít, zamyslet se nad netradičním přístupem k službám, nad tím, jak vést naše týmy a jak si stanovit
reálné cíle, jak pracovat s názory našich hostů, byť negativními, v náš
prospěch. Věříme tedy, že naše již jedenáctá konference bude úspěšná a v rámci naší valné hromady společně určíme cíle pro naše aktivity
v nadcházejícím roce.
Pro ty z Vás, kteří se letos do Karlových Varů nedostali, připravíme
souhrn přednášek a hlavních myšlenek, které naše konference přinese. Stejně tak jsme se v tomto čísle snažili přinést stručný přehled naší činnosti v letošním roce. Přejeme Vám pěkný zbytek podzimu a těšíme se na naše setkání na konferenci, která je tradičně příjemným
vyvrcholením celoročních aktivit naší organizace a příležitostí se vzájemně setkat.

Partneři AHR ČR
Generálním partnerem AHR ČR

Exkluzivní partner

Exkluzivní partner

AHR ČR je členem

... první volba pro gastronomii
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ZE SEKRETARIÁTU

STALO SE...

REGULACE ODPADŮ:
DALŠÍ ZÁTĚŽ PRO RESTAURACE

jednání Sektorové rady pro pohostinství
– projednání plánu činnosti na rok 2017

AHR ČR opakovaně vyzvala poslance Evropského parlamentu k podpoře svých stanovisek ve
věci předložených pozměňovacích návrhů Direktivy o odpadech. Ve dnech 7. - 8. 11. členové
výboru ENVI hlasovali o kompromisních návrzích. Na odvětví pohostinství České republiky,
jako na důležitou součást potravinového řetězce, mají přímý dopad Komisí navrhovaná opatření,
směřující k omezování potravinového odpadu. Přitom ze studií vyplývá, že restaurace vytvářejí
pouze malé procento celkového objemu potravinového odpadu v Evropě (stravovací služby se
podílí pouze 12 % na jeho celkovém objemu). Restaurační odvětví je pouze jednou z částí celého
sektoru stravovacích služeb, do kterého patří také jídelny ve školách, nemocnicích, podnicích,
podobně jako cateringové služby. V souvislosti s tím Asociace hotelů a restaurací ČR zastává
názor, že cíle zredukovat potravinové odpady na polovinu do roku 2030 by měly mít pro členské
státy podobu „povinnosti prostředků“ a nikoliv „povinnosti výsledků“, které, pokud dojde
k jejich nesplnění, často vedou k penalizaci odpovědných aktérů při současném zvýšení administrativní zátěže. Členské státy by proto měly mít za povinnost pouze přijmout opatření směřující
k omezení potravinového odpadu a dosáhnout (pokud to bude přiměřeně možné) těchto cílů.
Kromě toho je Asociace hotelů a restaurací ČR zásadně proti jakémukoliv zpřísňování povinnosti smluvně uložené členským státům v rámci Organizace spojených národů, zejména pak
proti zpřísňování jakéhokoliv zprostředkovaného cíle: termín 2030 je dostatečný a již sám o sobě
představuje náročnou celospolečenskou výzvu pro všechny aktéry potravinového řetězce. Jakýkoliv dřívější termín by byl pro všechny velké hráče v potravinovém řetězci téměř nesplnitelný.
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VÝKONY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ - ZÁŘÍ 2016

19. – 20. října

účast na VH HOTREC – Malta – více v tomto
zpravodaji

24. října

vystoupení prezidenta AHR ČR na Žofínském
Fóru

26. října

jednání s MMR ČR ve věci novely zákona
č. 159 – Travel Package

26. října

vystoupení na semináři pro Česko – čínskou
spolupráci – více v tomto zpravodaji

31. října

účast na jednání Podvýboru pro cestovní ruch
PSP ČR – Velké Losiny – více v tomto zpravodaji

Year to Date - September 2016 vs September 2015
Occ %
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jednání na Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ve věci novely autorského zákona

4. listopadu

– jednání s poslankyní Evropského parlamentu
paní Ditou Charanzovou – online komunikace
a sdílená ekonomika

9. listopadu

účast a organizace workshopu k EET
v Congress Hotel Clarion Prague

2016

2015

ADR
2016

Percent Change
from August 2015

RevPAR
2015

2016

2015

Occ

ADR

RevPAR

Prague

76,2

75,3

81,75

78,82

62,33

59,34

1,3

3,7

5,0

Vienna

73,0

72,4

96,93

100,17

70,80

72,48

1,0

-3,2

-2,3

Budapest

74,7

75,7

75,95

71,72

56,77

54,29

-1,3

5,9

4,6

Barcelona

78,4

77,6

140,19

130,11

109,89

100,94

1,0

7,8

8,9

Berlin

76,8

76,6

96,59

93,39

74,22

71,58

0,3

3,4

3,7

Paris

69,1

78,9

236,15

243,16

163,28

191,82

-12,4

-2,9

-14,9

London

80,7

82,3

174,95

196,04

141,13

161,29

-2,0

-10,8

-12,5

Warsaw

76,7

74,6

67,27

65,46

51,59

48,84

2,8

2,8

5,6

V hotelu Eliška ve Velkých Losinách se konalo 2. listopadu výjezdové zasedání Podvýboru pro
cestovní ruch. Jednání se zúčastnilo celkem 13 poslanců, zástupci SOCR, Fóra cestovního ruchu,
Svazu léčebných lázní a AHR ČR. Přítomni byli také zástupci některých destinačních společností
a starostové obcí z regionu Jesenicka.Václav Stárek na tomto jednání prezentoval zákony, které se
momentálně projednávají v PSP ČR a vysvětlil jednotlivé pozměňovací návrhy, které tato organizace iniciovala a podporuje. Zdůraznil zejména nutnost vytvářet stabilní legislativní prostředí
pro podnikatele a negativní dopady na neustálé přibývající zákonné regulace oboru. Konkrétně
vysvětlil potřebu zpřesnit stávající návrh novely autorského zákona, smysl navrhované novely
zákona o místních poplatcích, nutnost zabývat se seriózně změnou učňovského školství a popsal
současnou neudržitelnou situaci na trhu práce, kdy některá zařízení nemohou zajistit provoz
z důvodu nedostatku zaměstnanců. Zdůraznil také vliv šedé ekonomiky na nelegální zaměstnanost a odmítl jakékoli prohlášení některých politiků o zrušení EET v případě, že by se po
volbách dostali do vlády. Není možné, aby politici neustále měnili podmínky v podnikání
a znehodnocovali tím investice, které jsou s přípravou a zavedením některých zákonů spojené.
Zdůraznil, že by se vládní i opoziční strany měly soustředit spíše na zlepšení podnikatelských
podmínek, například formou postupného snižování daňového zatížení, jako akcelerátoru pro
další rozvoj hospodářství.

VÍTÁME NOVÉ ČLENY
Se zármutkem v srdci oznamujeme, že dne
6.listopadu nás opustil PhDr. Jaroslav Holoubek, básník, spisovatel, dlouholetý člen
naší redakční rady, ale hlavně kamarád a
skvělý člověk, který miloval život a uměl jej
užívat. Děkujeme alespoň touto cestou za
vše, co pro nás učinil. Vždy na něj budeme
s úctou vzpomínat.
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Black Tower, Praha 1; Bistro, Praha 1; Café Gallery, Praha 1; CafeCafe, Ostrava; Česká Hospoda,
Hlásná Třebaň; Hotel Národní dům, Podbořany; Hotel Vajgar, Jindřichův Hradec; Hotel VŠB
– TU Ostrava – Poruba; Hudební restaurace Stará Masna, Kroměříž; Krčma u svatého Václava,
Brno; Motorest Bonet, Slatiňany; Pension U Šrenků, Špindlerův Mlýn; Pod pergolou, Praha 10;
Restaurace a pivnice U Hudečků, Prostějov; Restaurace Na Rybárně, Letovice; Restaurace
Pohoda, Břeclav; Restaurace Topírna, Havlíčkův Brod; Ristorante Bianco e Nero, Praha 1; Rodinný hotel Slunečná louka, Lipno nad Vltavou; RS Královec,Valašské Klobouky; Spa Hotel Děvín,
Mariánské Lázně; Tvrz Krassa, Chrastná - Osečná; Victory hotel, Popůvky; We Deliver Taste,
Praha 10; Yamato Japanese restaurant, Praha 2, ERV Evropská pojišťovna, a.s. , Praha 8

TEXT: KLÁRA STÁREK ZACHARIÁŠOVÁ, VÁCLAV STÁREK, FOTO: ARCHIV

AHR ČR SE SETKALA S POSLANCI

ZE SEKRETARIÁTU

Z VALNÉ HROMADY HOTREC
Jednání podzimní valné hromady HOTREC proběhlo ve dnech 20. – 21. října na Maltě. Jednání
se zúčastnili zástupci Evropské komise (EK) a Evropského Parlamentu (EP). HOTREC i nadále
pokračuje v systematické komunikaci a předkládání argumentů a stanovisek na evropské úrovni.
Do této aktivity je trvale zapojena také AHR ČR, která komunikuje a projednává jednotlivá stanoviska se zástupci Evropského parlamentu z České republiky. Díky naší iniciativě se již podařilo
několik změn, jejichž cílem je převážně zmírnění dopadů regulací, připravovaných na evropské
úrovni. Prezident AHR ČR Václav Stárek zdůraznil, že je nutné vytvořit společný tlak na představitele EP a EK, kteří by se měli soustředit na podstatné ekonomické otázky, jako je např. sdílená
ekonomika, než na neustálé regulace ubytovacích a stravovacích služeb, které obor ani zákazník
nepotřebuje. Mezi témata, o kterých se diskutovalo, patřilo například úspěšné zastavení snahy
EK vytvořit směrnici k eliminaci akrylamidů v gastronomických provozech, zmírnění požadavků na regulaci plýtvání s potravinami, která by ve svém důsledku opět znamenala jen zvýšení
administrativní a finanční zátěže podnikatelů. Součástí konference byl také seminář na Online
distribuce, který se zabýval kroky k zákazu požadavků některých OTA´s na paritu cen. Dalším
tématem semináře byla otázka sdílené ekonomiky. Semináře se zúčastnil také Carlo Corazza,
který má tuto agendu v rámci DG Grow EK na starosti. HOTREC dále připravuje studii, která
by podpořila snahu o snižování daňové zátěže podnikatelů v cestovním ruchu. Tento dokument
bude obsahovat také konkrétní data z některých členských zemí na pozitivní vliv snižování
daňové zátěže na národní hospodářství a zaměstnanost. Dokument a společná iniciativa budou
významnou podporou také pro naše jednání s představiteli vlády na národní úrovni. Naše členství v HOTREC je poměrně nákladnou záležitostí, ale jeho význam se ukazuje právě ve společných postupech, které nám umožňují ovlivňovat některé změny v podmínkách podnikání ještě
na evropské úrovni, ale zároveň je využívat pro úspěšnou argumentaci také na národní úrovni.

CESTUJTE S AHR
- PROGRAM PRO
ČLENY A JEJICH
ZAMĚSTANCE V NOVÉM

Asociace ve spolupráci se společností Contech,
která je novým majitelem portálu CzechAdvisor, připravuje spuštění loajálního programu
pro členy AHR ČR a jejich zaměstnance. Projekt s názvem Cestujte s AHR ČR jsme zkoušeli
představit již před dvěma roky. Bohužel se ukázalo, že k efektivitě projektu je bezpodmínečně
nutný systém online rezervací. Na portálu
CzechAdvisor bude spuštěn rezervační systém,
jehož interní rozhraní bude sloužit členům
AHR ČR. Do něj budou moci hotely a penziony
pod administračním kódem otevírat data
a ceny pro zaměstance jiných členských
subjektů. Zaměstanci pak v tomto rozhraní
budou moci rezervovat. Detaily systému budou
představeny začátkem roku 2017.

SLOŽENÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY AHR ČR
61 15

54

259

61 15

hotely,
penziony a ostatní ubytovací zařízení
hotely
a penziony

hotely,
penziony a ostatní ubytovací zařízení
hotely
a penziony

ŽOFÍNSKÉ FÓRUM

24. října se ve Velkém sále paláce uskutečnilo
již 203. Žofínské fórum na téma Prezentace
školy
školy
partneři
partneři
České republiky doma i v zahraničí, ekonoostatní
ostatní
partneři
997
partneři
mický pohled, příležitosti pro úspěšný byznys
a cestovní ruch. Na tomto tradičním setkáostatní
ostatní
997
ní vystoupili Klára Dostálová, náměstkyně
MMR, Monika Palatková, ředitelka agentury
CzechTourism, Jan Závěšický, generální ředitel
SEMINÁŘ K ČESKO – ČÍNSKÉ SPOLUPRÁCI
Českých center, Václav Řehoř, předseda předV pražském hotelu InterContinental proběhl 26. října seminář, pořádaný ve spolupráci s Čínstavenstva Český Aeroholding, a.s. a Václav
skou asociací mezinárodních kontraktorů a SOCR ČR za přispění MMR ČR. Seminář se věStárek, viceprezident Svazu obchodu a cesnoval česko-čínské spolupráci v oblasti investic do cestovního ruchu. Za SOCR ČR a AHR ČR
tovního ruchu a prezident Asociace hotelů
vystoupil na semináři Václav Stárek viceprezident SOCR a president AHR ČR. Seminář otevírala
a restaurací ČR.V rámci diskusního bloku
ministryně pro místní rozvoj paní Karla Šlechtová a velvyslankyně Čínské lidové republiky její
vystoupila také Nora Dolanská, ředitelka Praexcelence paní Ma Keqing. Cílem semináře bylo poskytnout platformu pro setkání mezi českými
gue City Tourism. Zástupci státních institucí
a čínskými podnikateli, investory a projekty, a posílit infrastrukturu cestovního ruchu.
prezentovali způsob a zacílení marketingových
Seminář si dále kladl za cíl prohloubit česko – čínské obchodní a ekonomické vztahy a představit
aktivit na propagaci ČR jako turistické destipotencionální investiční projekty, které by přilákaly další investice do České republiky. Na seminace. Z prezentace vyplynul společný faktor,
náři měly své zastoupení a prezentace mimo jiné Ministerstvo průmyslu a obchodu, Magistrát
kterým je nedostatek finančních prostředků
hl. města Prahy, z regionů kraje Jihomoravský, Ústecký, Jihočeský, Olomoucký, Zlínský, Jihočespro podporu cestovního ruchu. Václav Stárek
ký a kraj Vysočina. Doplnili je zástupci projektů z oblasti sklářství, lyžařské turistiky a využití
se ve své prezentaci zaměřil na nevyužité
historické památky pro cestovní ruch. Z čínských hostů se mimo pořádající Čínskou asociaci
zdroje finančních prostředků pro jeho podmezinárodních kontraktorů představily také společnosti CEFC, pražská pobočka Bank of China
poru a potřeby systémového financování.
a CITIC Construction.
Znovu zopakoval nutnost vytvoření zákonné
normy, která by jasně definovala nejen tvorbu
PROTINÁVRH AHR ČR AUTORSKÝM SVAZŮM 2016 strategie cestovního ruchu a její koordinaci, ale
také vytvořila motivační program pro využití
Od počátku tohoto roku probíhají jednání AHR ČR s autorskými svazy ve věci uzavření hrofinančních prostředků pro destinační managemadné kolektivní smlouvy na rok 2016. Ceníky svazů na rok 2016 o 24 % překračují zákonem
ment. Upozornil, že zatímco hledáme zdroje
stanovený strop. O této skutečnosti je informováno Ministerstvo kultury ČR, které jsme vyzvali
financování, faktem, že ubytování v soukromí
ke sjednání nápravy. Ačkoli svazy překračují zákonem stanovený strop od r. 2012, Ministerstvo
je osvobozeno od místních poplatků, přichází
kultury ČR nečinně přihlíží. AHR ČR na tyto ceny nepřistoupila a pro její členy budou výchozí
jen hl. město Praha až o 100 mil. korun ročně.
ceny do sazby přípustné zákonem (tzn. 90,- Kč). Oproti loňskému roku však oba kolektivní
správci nastavují pásmovou obsazenost, která je velmi nevýhodná pro provozovatele ubytovacích Proto AHR ČR a SOCR připravují s MMR
návrh na změnu zákona o místních poplatcích.
zařízení. Hotely podle pásmové obsazenosti platí více než podle zohlednění tzv. obsazenosti
Novela zákona by měla zajistit spravedlivé
lineární. Kolektivní správci využívají silnějšího postavení a jsou velmi zatvrzelí ve svém postoji
prostředí ve výběru poplatků, zefektivnění
v aplikaci pásmové obsazenosti. AHR ČR prozatím nemá zákonnou oporu ve zřejmém výkladu
kontroly a odstranění poplatku z kapacity,
pojmu obsazenost. Tento pojem jsme tudíž přesně definovali v návrhu novely autorského zákona. Ve světle výše uvedeného jsme svazům navrhli dvě alternativy vedoucí k uzavření hromadné jako skryté daně pro provozovatele ubytovacích zařízení. Stejně tak upozornil na rezervy
smlouvy: členskými subjekty dojde k úhradě odměn ve výši částek zohledňujících lineární
v odvodech daní, které unikají díky absenci
obsazenost se slevami, rozdíl pásmové obsazenosti se slevami a lineární obsazenosti se slevami
by byl předmětem soudního sporu. Druhá alternativa spočívá v jednorázové slevě z výše odměn. jasných kontrolních mechanismů v tzv. sdílené
ekonomice.
O dalším vývoji vás budeme informovat.
259

samostatné
restaurace
samostatné
restaurace restaurace
samostatné
samostatné
restaurace
školy
školy

3

TEXT: KLÁRA STÁREK ZACHARIÁŠOVÁ, VÁCLAV STÁREK, FOTO: ARCHIV

54

AKTUÁLNĚ

Jak se nám vedlo v roce 2016
Jako každoročně jsme vám předložili výroční zprávu za rok 2016, která je zároveň
k dispozici všem členům na našich webových stránkách. Protože samotný dokument
je poměrně obsáhlý, dovolte nám, abychom jen stručně shrnuli některé hlavní informace
v následujícím příspěvku.

Předně bychom chtěli poděkovat všem našim kolegům, kteří se na
naší činnosti v tomto roce podíleli. Je to jednak pracovní tým AHR
ČR, členové Rady, ale také mnoho členů, kteří s námi během roku
aktivně spolupracovali. Chtěli bychom touto cestou vyjádřit, že si
podpory všech našich členů velmi vážíme. AHR ČR má za sebou
první dekádu svého působení. Od svého založení naše organizace
roste, a to nejen počtem svých členů a rozpočtem, ale také stále
významnějším postavením vůči našim politikům, vládě, zákonodárcům a také získává své pevné postavení ve vztahu k veřejnosti, díky
veřejným vystoupením v médiích. Členská základna v současné
době čítá 1386 členů.
V letošním roce jsme díky naší činnosti pro obor hotelnictví a gastronomie získali od počátku roku 171 nových členů. Ve stejném období
bohužel došlo k ukončení členství 95 společností. Systematicky vyhodnocujeme důvody ukončení členství, abychom zjistili, zda je ukončení
členství způsobeno neovlivnitelnými skutečnostmi, jako například
ukončení podnikání daného subjektu nebo jinými faktory. Většina
zařízení, která v letošním roce členství ukončila, tak učinila na základě
ukončení své působnosti v podnikání.
Druhým významným faktorem byl náš postoj k rovným podmínkám
podnikání, hlavně pak zavedení elektronické evidence tržeb, kterou
naše organizace podpořila za podmínek minimalizace výjimek a změny
sazby DPH pro pokrmy a nealkoholické nápoje v restauracích ze sazby
základní do sazby snížené. Tento úbytek členů je celkem logický, protože samotný krok zavedení EET pro některé podnikatele může představovat snížení jejich vlastních příjmů. Naše organizace však již od svého
vzniku sleduje jeden zásadní strategický cíl a tím je podpora poctivých
podnikatelů a jejich ochrana před nekalými praktikami. Jinými slovy zavedení stejných podmínek pro celý obor.
Naše organizace je velmi aktivní v oblasti připomínkování a tvorby
nové legislativy. Jsme přesvědčeni, že to, co opravdu naši podnikatelé
potřebují, je stabilní legislativní prostředí, takže se v mnoha případech
snažíme, aby nedocházelo k dalším zákonným regulacím a pokud tomu
tak již je, aby se nestávalo, že krátce po přijetí zákona je již pracováno
na jeho novelizaci.
Naše stanoviska vycházejí z potřeb a názorů všech členů. Legislativní
změny komunikujeme s naší členskou základnou
a součástí každoročního průzkumu je také požadavek na vyjádření
k jednotlivým stanoviskům organizace. Proto můžeme tvrdit, že nehovoříme pouze za vedení naší organizace, ale zastáváme názor celé členské základny, která reprezentuje dnes již polovinu ubytovací kapacity
naší země a zhruba 80 tisíc míst u stolů v restauracích.
Podpořili jsme zákon o elektronické evidenci tržeb při samotném
vzniku a udělali hodně nejen v oblasti osvěty, ale také metodiky a poradenství pro naše členy. Naší podmínkou bylo, mimo jiné, také to,
aby byl tento systém zaveden pro všechny plošně. Podařilo se prosadit
vypuštění některých sporných částí, hlavně hranice dvou milionů korun
v tržbách pro povinnost elektronické evidence tržeb, definování pevného zákonného rámce pro zapojení všech oborů do elektronické evidence tržeb. Přesto se nemůžeme smířit s faktem, že Ministerstvo financí
bez jakékoli předchozí dohody ve své metodice vyňalo z povinnosti
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elektronické evidence tržeb provozovatele stánkového prodeje. Sice dočasně, avšak na dobu více než jeden rok. Bohužel mnoho podnikatelů ve
světle EET nevnímá velmi podstatnou změnu, které se podařilo dosáhnout jen díky intenzivním jednáním AHR ČR s vládou a zákonodárci
a naší systematickou argumentací. Jedná se o historicky zásadní změnu
sazby DPH pro pokrmy a nealkoholické nápoje v restauracích. Ta se po
mnoha letech (od roku 2005) přesouvá ze základní do snížené sazby.
Úspěšně jsme absolvovali poměrně složitá jednání o podobě místních
poplatků a podařilo se nám přesvědčit všechny významné instituce
a organizace, aby podpořily náš návrh, který bude společně projednáván
ještě v letošním nebo počátkem příštího roku v PSP ČR.
Hlavní změnou je zavedení místních poplatků také na ubytování
v soukromí (tedy také poskytování ubytování v rámci sdílené ekonomiky), zrušení poplatku z kapacity, který byl pouze skrytou daní
pro provozovatele ubytovacích zařízení a nastavení podmínek, které
zabrání obcházení platby poplatků. Důležitým krokem je také fakt, že
poplatníkem místních poplatků z ubytování bude pouze turista a nikoli
ubytovací zařízení.
Podařilo se nám prosadit pozměňovací návrhy k autorskému zákonu, ty
jsou zatím ještě v jednání PSP, ale věříme, že se nám opět podaří nastavit jasná pravidla pro rovnocenné vyjednávání o sazbách kolektivních
správců. Prosadili jsme zrušení sporných částí protikuřáckého zákona,
který přenášel odpovědnost za konzumaci alkoholu mladistvými mimo
provozovnu na provozovatele restaurací.
Zahájili jsme postupné kroky pro zavedení jasných pravidel pro tzv.
sdílenou ekonomiku, která umožňuje za současné situace ubytovatelům v soukromí obcházet daňové povinnosti a tím konkurovat
ostatním ubytovacím zařízením cenou. Rozdíl v cenách je až 30 %
a to právě proto, že se na ubytování v soukromí nevztahují prakticky žádná pravidla a není možné je kontrolovat. Chceme prosadit
v jednotlivých městech vyhlášky o povinné registraci těch, kteří
pronajímají krátkodobě své byty, požadujeme upřesnění obsahu
živností tak, aby do živnostenského podnikání jasně spadalo také
ubytování v soukromí, chceme, aby portály, které toto ubytování
nabízejí zpřístupnily seznamy ubytovatelů relevantním kontrolním
orgánům. Věříme, že tyto kroky budou mít pozitivní dopad na
podnikání v ubytovacích službách. Zároveň hledáme cesty k využití
těchto nových trendů. Je nepochybné, že například portál Airbnb,
bude silným konkurentem například pro Booking.
Když hovoříme o OTA a konkrétně společnosti Booking, dlouhodobě
kritizujeme právě smluvní podmínky, vyžadující paritu cen a produktů, které silně znevýhodňují provozovatele ubytovacích služeb. V této
záležitosti jsme podali podnět Úřadu na ochranu hospodářské soutěže,
který v této záležitosti v letošním roce zahájil další šetření. Z výše
uvedeného je tedy patrná naše snaha ve všech oblastech razit strategii
rovného přístupu, spravedlivého tržního prostředí a poctivosti v podnikání. Pomoci jsme se snažili také našim členům.
V letošním roce jsme spustili poradenství a horkou linku pro zajištění
hygieny při přípravě pokrmů. V rámci tohoto programu také nabízíme
bezplatnou pomoc při průběhu kontrol a poradenství v oblasti stále
složitějšího potravinového práva. Připravili jsme kampaň na podporu →
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rozhodli pomoci Domovu sv. Vincenta De Paul v Dolním Podluží. Zde
pomáháme se stavbou nové kuchyně, která by měla umožnit handicapovaným matkám uplatnit se v aktivním životě.
Být členem se vyplatí, heslo, které jsme zvolili již v minulém roce, je
pravdivé i v letošním. Naše organizace může mimo jiné svým členům konkrétně vyčíslit úspory finančních prostředků, které vznikají
členům díky aktivitám AHR ČR. Od roku 2009, kdy jsme zastavili
návrh na 100% zvýšení místních poplatků, který nebyl podložen
konkrétními návrhy na reinvestici takto získaných prostředků do
podpory cestovního ruchu, šetří jen naši členové cca 250 mil. korun
ročně z tohoto titulu. Díky kolektivní smlouvě k autorským
poplatkům, kde plně zastupujeme naše členy, jsme snížili jejich
náklady o cca 30 - 40 % ročně. Vzhledem k celkem vybírané částce
to jen pro členy představuje úsporu kolem 19 miliónů korun ročně.
Se zavedením EET se sníží DPH pro služby F&B o 6 %, což je jistě
další zajímavá částka, kterou podpoříme hlavně ty, kdo daně platí
a dosud dopláceli těchto 6 % většinou ze svých zisků.
V naší výroční zprávě přinášíme více detailů a informací také o dalších
aktivitách. Naším hlavním smyslem práce je vytvářet činnost, která
bude prospěšná pro naše členy. Budeme tedy velmi rádi, pokud nám
i vy zašlete své náměty a samozřejmě uvítáme jakoukoli aktivní spolupráci z řad našich členů.
Přejeme Vám hodně úspěchů ve Vaší činnosti a já osobně bych chtěl
touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kdo nás po celý letošní rok
podporovali. Stejně tak mé velké díky patří celému pracovnímu týmu
AHR ČR a všem kolegům, kteří pro nás během roku nezištně pracovali
a obětovali této aktivitě svůj volný čas. Vaší činnosti a pomoci si velice
vážíme.
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přímých rezervací pod značkou Book Direct, kterou jsme vytvořili
v rámci 19 zemí v Evropě a kterou podporují všechny asociace v jednotlivých zemích. Tato značka má právě díky tomu velkou šanci získat
přízeň zákazníků z celé Evropy.
Na projektu budeme pracovat také v příštím roce. Vzdělávání je tradičně velmi důležitou prioritou naší činnosti. Od loňského roku se nám
podařilo rozjet nový projekt Akademie AHR ČR, který si již tento rok
získal přízeň mnoha našich členů.
Naše akademie má nové webové stránky, využívá komunikace prostřednictvím sociálních sítí, ale hlavně také nabízí nová témata, která
reflektují současné potřeby našich členů.
Podařilo se prosazení zavedení Mistrovských zkoušek, podpořili jsme
jednotné maturitní zkoušky, které by měly zajistit nejen motivaci, ale
také úroveň absolventů odborných středních škol a dlouhodobě pracujeme na změně našeho učňovského školství. Uskutečnili jsme setkání
s řediteli našich členských škol a konferenci ke vzdělávání, jejímž cílem
mělo být nejen informovat naše členské školy o činnosti organizace
a samotné sekce ve prospěch odborného školství, ale také zjistit jejich
reálné potřeby a náměty na naši společnou činnost.
Také v letošním roce jsme významně podpořili mediální obraz naší
organizace. Výstupy ve veřejnoprávních médiích ČT24, Český rozhlas,
ale i tištěných a online mediích jsou k dispozici na našich webových
stránkách.
Tato činnost nám významně pomáhá v prosazování našich stanovisek
při tvorbě nové legislativy. Vytváříme nové projekty, které by měly
postupně také měnit negativní image našeho oboru. Novým projektem
je Noc hotelů, který se připravuje od poloviny letošního roku a jehož
první ročník se uskuteční příští rok v lednu v Praze.
Smyslem projektu je přiblížit veřejnosti život hotelového provozu a význam cestovního ruchu pro životní standard obyvatel. Stejně tak jsme se

Sdílená ekonomika
Téma, které je velmi diskutované zvláště v posledních měsících, je problematikou, kterou
AHR ČR systematicky řeší již druhým rokem.
formulovat v této vyhlášce, následně nabídneme také zastupitelům
jiných měst a obcí prostřednictvím našich krajských sekcí.
Zároveň připravujeme některé aktivity také na národní úrovni. V první
řadě jde o prosazení současných zákonů a povinností. Nechceme tedy
větší regulaci pro ubytování v soukromí, ale jde nám především o prosazení dodržování současných zákonů ve všech oblastech podnikání
v cestovním ruchu všeobecně. Jedná se především o plnění daňových
povinností, odvody místních poplatků, hlášení o pobytu cizinců
a ochranu spotřebitele.
Vše uvedené musí každé klasické ubytovací zařízení splňovat a na
provozovatele je vyvíjena velmi důsledná kontrola. To samozřejmě také
znamená, že veškeré odvody musí být zakalkulovány do ceny ubytování
a tudíž není možné, konkurovat tak nízkou cenou, jako v případě ubytování v soukromí, kde jsou tyto povinnosti momentálně velmi těžko
kontrolovatelné a tudíž také vymahatelné.

Co chceme dosáhnout:
 Registrace poskytovatelů ubytování v soukromí na municipální
úrovni  Zpřesnění rozdílu mezi pronájmem a krátkodobým ubytováním za úplatu  Povinné zpřístupnění seznamu ubytovatelů ze strany zprostředkujících portálů pro sdílené ubytování  Dodržování
pravidel pro registraci cizinců na území České republiky
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V první řadě je třeba říci, že sdílená ekonomika přestala být dávno sdílenou. Myšlenka sdílení vychází především ze situace, že mám něco,
co sice používám, ale částečně jsem připraven to nabídnout také druhým. Konkrétně v případě ubytovacích služeb tedy například mám byt,
z něhož jeden pokoj občas nabízím k ubytování turistům, umožňuji jim
zažít několik dní v místní komunitě, mnohdy i ve své vlastní rodině.
Je samozřejmé, že s rozvojem internetu a online komunikace, se tato
nabídka stává stále dostupnější pro širší okruh potenciálních zákazníků.
Je však smutné, že se mnozí lidé a bohužel i naši politici domnívají,
že tato oblast vlastně nepotřebuje žádná pravidla.
To, co se z této myšlenky vyvinulo, už nemá se sdílením v původním
slova smyslu nic společného a jedná se o prostý obchod s ubytovacími
službami. Pokud by všichni, kdo takto podnikají, byli živnostníky a splňovali všechny podmínky pro živnostenskou činnost včetně registrace
a označení provozovny, pak bychom mohli hovořit o spravedlivé
a zdravé konkurenci a tržním prostředí. Realita je ovšem opět zcela
jiná. Již v minulém zpravodaji AHR Fórum jsme podrobněji informovali o aktivitách, které AHR ČR prosazuje v rámci Hl. m. Prahy, jako místa, kde zatím dochází k prodeji ubytování v soukromí v největší míře.
Dobrou zprávou je, že díky této iniciativě vznikla pracovní skupina,
která v současné době pracuje na přípravě návrhu popisované vyhlášky.
Další dobrou zprávou by mohlo být, že principy, které se nám podaří

PROFIL

Skleněný slon přinesl štěstí hokejistům
v Naganu
Na slavnostním večeru každoroční konference AHR ČR se udílí Mimořádná cena v podobě
skleněného Oskara, který pochází z dílny zkušeného karlovarského skláře pana Milana Mottla.
Jaká byla vaše cesta k práci se sklem?
Otec pracoval ve sklárně v Jihlavě a od roku 1964 v Moseru v Karlových
Varech, kam se celá naše rodina přistěhovala. Po ukončení základní
školy jsem se vyučil v Moseru a začal pracovat v dílně u svého otce, který byl sklářský mistr. Ten mne naučil velmi brzy získat krásný vztah ke
sklu a ke sklářskému řemeslu, což se projevilo i ve skutečně neobvykle
brzké nabídce na pozici mistra v této světové sklárně.
V roce 1989 se otevřely možnosti k podnikání a já jsem se rozhodl, že
zkusím rozvinout svoje myšlenky na nové věci v úplně nově postavené
sklárně. A v roce 1993 jsme skutečně utavili první vlastní sklovinu.
Spolu s partou lidí odborných profesí, bez kterých by sklárna fungovat
nemohla, jsme se pustili do výroby svých vlastních tvarů a uskutečňování krásných nápadů. Výsledkem naší práce je mnoho úspěchů při
získávání nových zákazníků.
Jaké projekty ve vaší sklářské kariéře považujete za zásadní?
Nejvíce si ceníme získání patentu „pětihranného brusu nožky skleniček“ pro Českou republiku, který nám dodal opravdu punc jedinečnosti
v nápojovém skle.
Další velký úspěch jsme dosáhli při získání zakázky do Kremlu na
20 stolních souborů pro tehdejšího prezidenta B. Jelcina, který čítal
20 tisíc kusů různých tvarů a velikostí. Vše bylo ručně foukané, broušené, zlacené a každý kus měl vyrytý ruský státní znak. Tato zakázka
pro nás znamenala velký závazek v termínech pro dodání, protože
jsme samozřejmě souběžně vyráběli i pro další zákazníky.
Dodnes vzpomínáme na velký úspěch hokejistů na OH v Naganu, kam
si vezli pro štěstí skleněného slona, který jsem jim vyrobil a daroval.
Takže jejich úspěch je i naším úspěchem. Po jejich senzačním vítězství,
jsme se rozhodli vyrobit a věnovat tento „talisman“ všem členům týmu
(navíc s vyrytým jménem).
V roce 1997 při příležitosti návštěvy papeže Jana Pavla II. v České
republice se na nás obrátil papežský nuncius Giovanni Coppa s přáním
vyrobit skleněný talíř. Obraz Madonna z Veveří se pak stal námětem
pro náročnou rytinu.
Sklo je křehký materiál, míváte obavy, že při výrobě v tu nejnevhodnější chvíli praskne?
Samozřejmě, že k takovým případům dochází poměrně často a opravdu někdy i v tom nejméně vhodném okamžiku. Vše musí tedy začít
znovu.
Jaké vlastnosti by měl mít dobrý sklář?
Nejdůležitější v každé profesi je, aby tu práci člověk chtěl dělat. Pak
si cestu k úspěchu najde. Ale samozřejmě, že má výhodu ten, kdo je
manuálně zručný.
Jste tvůrcem Mimořádné ceny Oskar, která se udílí každoročně na
slavnostním večeru konference AHR ČR. Jak se vám na ceně pracovalo? Kde jste se inspiroval?
Spoluautorem je pan Dalibor Nesnídal, který je po celou dobu naším
externím spolupracovníkem na modelech, které jsou vyráběny v kombinaci sklo a další jiné materiály. Při tvorbě jsme vycházeli ze zadání
AHR ČR, takže vytvoření sochy už bylo jen otázkou našich představ
a fantazie.
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Jak dlouho výroba trvala?
Nelze přesně sdělit dobu výroby, protože každý výrobek má několik
procesů a fází. Každý skleněný výrobek se musí po vytvoření vložit do
chladící pece a teprve po zchladnutí se na něm může dále pokračovat.
Stejně tak při dotváření dalších dílů z jiných materiálů je nutno počítat
s dobou pro vyschnutí a vytvrdnutí těchto použitých materiálů. Při
výrobě úplně prvního kusu se nejdříve vyrábí plastika z vosku, abychom
viděli, jak návrh vypadá a co je nutno upravit nebo změnit.
→

PROFIL
Setkal jste se během zrodu Oskara s nějakými překážkami?
Nepovažuji běžné výrobní nástrahy za překážky. Se svými zkušenostmi
jsem schopen si vždy se sklem poradit.

TEXT: MICHAELA ŠULCOVÁ, FOTO:ARCHIV

Jaká je teď pozice českého skla na světovém trhu?
Myslím, že ve světovém měřítku jsme hodně vysoko. Světový trh ale
není bohužel otázka pro mne.
Spojení slov „české sklo“ je vyjádřením kvality, tradice... Jak byste
pojem „české sklo“ popsal vy?
České sklo bylo, je a vždy bude pro každého zákazníka zárukou hlavně
kvalitního provedení. A samozřejmě, že velkou roli zde hraje tradice.
Velmi důležitá je stále ruční výroba, kterou nikdy nelze nahradit strojovou výrobou, pokud chcete mít „české sklo“.
Jak vidíte budoucnost českého sklářství?
Budoucnost je trochu nejistá. Je to velmi smutné, protože „sny malých
kluků se změnily“ a už se moc nedodržují ta pravidla, že syn jde ve
šlépějích svého otce. Toto není novinka, ale už je to několik let a umění
dobrých sklářů nemá moc pokračovatelů.
Strojová výroba určitě odčerpala mnoho zákazníků, protože ceny
v současné době velmi ovlivňují trh a samozřejmě, že ručně vyrobené
výrobky nemohou cenově konkurovat.

MILAN MOTTL
Narodil se v roce 1951 v Jihlavě. V roce 1964 se celá rodina přestěhovala do K.Varů, protože otec obdržel nabídku na post mistra ve
sklárně Moser. Milan se po ukončení základní školy rozhodl jít ve
šlépějích svého otce, takže se pod dohledem svého otce vyučil sklářem
a v Moseru pracoval až do roku 1990. Aby mohl tvořit svoje vlastní
návrhy, rozhodl se pro nelehkou cestu, postavit svoji vlastní sklárnu.
To se také stalo. Současně však byl i úspěšný hokejový trenér, vybojoval s A mužstvem postup do národní ligy. Ale dělat náročnou práci
skláře, dohlížet na chod celé výroby a ještě trénovat hokej bohužel
nemohl. Rozhodl se pro svoje řemeslo a až do roku 2014 se práci skláře věnoval. Sport provozoval jen rekreačně, kromě hokeje hrál fotbal,
tenis a několik roků golf. Při tomto sportu se seznámil s lidmi, kteří si
u firmy dodnes objednávají trofeje pro vítěze turnajů.
Od roku 2014 vytváří spolu s dalšími umělci (návrhář, sochař,
umělecký kovář, rytec) originály objektů, kde se kombinuje sklo
s jinými materiály (kov, dřevo, kůže apod) a vznikají tak opravdu
velmi unikátní výrobky.

INZERCE
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VZDĚLÁVÁNÍ

„Investice do vědění nesou nejvyšší úrok“
(Benjamin Franklin)

Akademie AHR měla po
ukončení projektu OP LZZ
s názvem „Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí
pracovníků v cestovním
ruchu“ nelehký úkol navrátit
zpět nabídku odborných placených kurzů v oblasti hotelnictví a gastronomie. Zmiňovaný projekt, realizován
Českou centrálou cestovního
ruchu – CzechTourism v období od 1. listopadu 2011 do
října 2015, nabízel bezplatné
vzdělávání pro mimopražské
podniky a jejich zaměstnance. Poskytovatelem dotace
bylo Ministerstvo práce
a sociálních věcí. V rámci 1 270 kurzů bylo proškoleno téměř
20 000 osob. Z větší části vedli tyto kurzy lektoři AHR ČR. Hlavním
cílem projektu bylo přispět k rozvoji kvalifikační úrovně a kompetencí
zaměstnavatelů a zaměstnanců v oboru cestovního ruchu a k posílení
udržitelnosti pracovních míst prostřednictvím vytvoření uceleného
vzdělávacího systému.
Od tohoto cíle jsme nehodlali odstoupit ani my později a zvolili v rámci
nabídky kurzů Akademie AHR témata poptávaná a kladně hodnocená,
ale i témata zbrusu nová, vycházející i z přání a z aktuálních potřeb
členů AHR ČR. Naše vzdělávací aktivity zůstávají zaměřeny primárně
na oblast specifického vzdělávání, které je doplněno o vybrané druhy
nejžádanějších oblastí tzv. měkkých dovedností. Všechny oblasti vzdělávání jsou zaměřeny na oblast hotelnictví a gastronomického provozu. Stěžejní součástí vzdělávacích aktivit je zapojení odborníků
z praxe, jakožto lektorů Akademie AHR, kteří nabízí cílové skupině

AKADEMIE

AHR CR

8

vedle odborných znalostí i široké praktické zkušenosti.
V nabídce Akademie AHR najdete jak jednodenní otevřené kurzy,
tak kurzy na „klíč“- ušité na míru danému podniku kopírující přání,
požadavky a potřeby školení. Věnujeme se i aktuálním tématům a uspořádali jsme během roku několik workshopů. Zde byla možnost setkat
se se zástupci státní správy, s odborníky a samozřejmě se samotnými
kolegy a v rámci „best practise“ vyzvědět co se povedlo, ale i projednat
palčivé body. V měsíci lednu a únoru to byly dva workshopy se zástupci
cizinecké policie, kterých se účastnilo 120 osob. Během měsíce července
a srpna v Praze a Brně pak workshopy na téma: vše o EET. Vzhledem
k velkému zájmu přidáváme i termín třetí v listopadu. Celkem se tak
diskuze se zástupci Ministerstva financí a finanční správy, daňové oblasti zúčastní 250 osob.
S velkým zájmem se setkala exkluzivní celodenní přednáška pana Ladislava Špačka na téma: Etiketa a společenské vystupování pro hotely
a restaurace. I v součtu 70 osob, které se jí v únoru účastnily, jsme
obdrželi velice kladné hodnocení a hodláme v tomto směru pokračovat.
Jméno osobnosti a téma exkluzivní přednášky, kterou plánujeme na
začátek roku 2017 je však ještě opředeno tajemstvím.
Mezi stěžejní činnosti AHR ČR zcela jistě právem patří spolupráce
s odbornými učilišti a školami. Zde pořádáme krátké přednášky
o činnosti, o jednotlivých projektech AHR ČR (jako je kupříkladu HSU,
jednotná certifikace ubytovacích zařízení) a samozřejmě o vzdělávacích aktivitách Akademie AHR. V rámci podpory odborného školství
mají možnost pedagogové účast na kurzech zdarma, tak aby si neustále
rozšiřovali vědomosti a praktické dovednosti.
V rámci blogu Akademie se můžete dozvědět zajímavé informace nejen
z oblasti činnosti AHR ČR a jejího programu vzdělávání, ale i různorodé informace které se prostě váží k našim oborům. Budeme rádi za vaše
připomínky, návrhy a diskuze v rámci komentářů. Můžeme i komunikovat společné nápady a podněty, které oživí spolupráci, podpoří sdílení
myšlenek, nápadů, „best practise“. Budeme rádi za zaslané podněty,
nápady, co vám se povedlo, čím chcete své kolegy ohromit.
Nově nás najdete i na LinkedIn:
https://cz.linkedin.com/in/akademieahr.
A jaká byla nejoblíbenější témata kurzů tohoto roku? Evergreeny jako je kurz: recepční
profesionál, blok kurzů Housekeeping (jehož
třetí modul bude připraven pro rok 2017), řešení obtížných situací se zaměstnanci, emoční
inteligence, time management, profesionální
obsluha, optimalizace ubytovacích zařízení,
řízení úseku FB atd. Od ledna do konce října
tohoto roku se našich vzdělávacích aktivit zúčastnilo 839 z vás. Pro rok 2017 připravujeme
témata nová, včetně speciálních bloků manažerských kurzů (manažerská akademie AHR)
či elearningů. Rádi bychom kurzy a semináře
organizovali mimo Prahu a byli tak blíže ke
všem zájemcům. Samozřejmě zde záleží jaké
podmínky a finanční náklady se nám podaří
vyjednat v členských hotelech či restauracích
mimo hlavní město. Děkujeme za vaši důvěru
a podporu. Zůstaňte s námi i nadále.

TEXT: JANA ŠTURMOVÁ, FOTO: ARCHIV

O činnosti, agendě a výsledcích Akademie AHR v roce 2016 si můžete přečíst
v následujícím článku.

SPOČÍTEJTE TO EET
Hledáte jednoduché mobilní zařízení pro elektronickou evidenci tržeb?
T-Mobile Kalkulačka má intuitivní ovládání tlačítky, které zvládne každý
i v rušném gastro provozu. Navíc používá PLU kódy jako běžné pokladny,
takže se vaši zaměstnanci nemusí učit nové technologie.
Chcete vědět víc? Rádi vám poradíme na T-Mobile.cz/eTrzby nebo v naší nejbližší prodejně.

AKCE

Czech Specials:
Povědomí o české kuchyni se zlepšuje
O projektu Czech Specials a o spolupráci s AHR ČR jsme si povídali s Monikou
Palatkovou, ředitelkou agentury CzechTourism.

Co se vám dále povedlo v poslední době a co plánujete?
Navázali jsme například spolupráci s mezinárodním webovým portálem
Zomato, který je jakýmsi rozcestníkem na poli restaurací. Na jejich
stránkách nyní můžete vybírat restaurace i podle toho, zda se pyšní
certifikací Czech Specials.
Do konce roku plánujeme uskutečnit mediální kampaň, která opět
rozšíří povědomí o této značce mezi veřejností. A také jsme nedávno
zaktualizovali a proměnili web Czech Specials, který nyní nabízí více
atraktivních a čerstvých informací.
Jak konkrétně probíhá v takových případech komunikace
s restauracemi?
Restaurace oslovujeme podle itinerářů a tematického zaměření jednotlivých influencerů, kteří se do České republiky chystají. Běžná komu-

nikace pak probíhá klasicky prostřednictvím elektronické pošty nebo
newsletterů. Restaurace mají možnost informovat nás o svých aktualitách, které můžeme propagovat na webu i sociálních sítích.
Bohužel někdy narážíme na malou ochotu pravidelně nás informovat,
což vyžaduje vlastní iniciativu. Chápeme ale naši roli jako svým způsobem „didaktickou“, čili snažíme se restaurace informovat o tom, jak
marketing v gastronomickém segmentu funguje, jaké jsou jeho kanály a
čeho všeho je v něm možné využít.
Jak probíhá spolupráce s AHR ČR?
Jako profesní asociace nám AHR ČR nabízí především odborné zázemí
ve fázi certifikace. Ze strany AHR ČR dostává náš projekt praktický
rozměr, zpětnou vazbu a pomáhá nám „mobilizovat“ restaurace ve
chvíli, kdy je potřeba, aby se zapojily do marketingových aktivit, které
je zviditelní. Scházíme se na pravidelné bázi a komunikujeme naši
strategii do budoucna.
Dalším partnerem v projektu, který nám poskytuje odborné zázemí
i zpětnou vazbu, je Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Také bez jejich
odborné pomoci bychom se jen těžko obešli.
Proměnilo se za léta existence projektu Czech Specials vnímání české
kuchyně?
Aniž bych to chtěla připisovat výhradně našemu projektu, věřím, že
povědomí o české kuchyni a obecně gastronomii je v Česku stále lepší.
Lidé vyžadují kvalitnější služby, mají v oblasti gastronomie více znalostí
i možnost srovnání se zahraničím a stále více restaurací jim dokáže
vyhovět.
Gastronomie je dnes zkrátka pro mnoho lidí velkým tématem. Znamená to vyšší nároky na restauratéry a jejich kuchaře ve smyslu sledování
nových trendů, inovací a vzdělávání se. Také z toho důvodu se snažíme
nabízet maximální množství informací o české kuchyni, kvalitních
surovinách a hledáme příklady hodné následování.

Český systém kvality služeb se zaměřuje
na „měkké“ dovednosti
Od 1. 1. 2016 převzala Český systém kvality služeb (ČSKS) agentura CzechTourism.
K jakým změnám došlo?
 Co se od ledna změnilo?
Agentura CzechTourism od začátku tohoto roku zastává funkci Specializovaného pracoviště ČSKS. Staráme se o realizaci většiny činností, tj.
zajišťujeme vzdělávací kurzy, realizujeme certifikační procesy prostřednictvím Hodnotitelského centra, zastřešujeme činnost regionálních koordinátorů, kteří poskytují metodickou podporu subjektům v
regionech, a máme na starosti marketingové aktivity. Samozřejmostí je
spolupráce s profesními asociacemi na dalším rozvoji systému. Ministerstvo pro místní rozvoj plní i nadále funkci věcného garanta projektu.
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 CzechTourism v současné době převzal realizaci školení, jak nyní
probíhají?
Školení ČSKS probíhají po celé České republice a jsou prozatím vypsána
do konce letošního roku. Kurzy pro příští rok budou vypsány v prosinci
či lednu a opět budou rozloženy po celé republice. Pozitivní ohlasy jsme
zaznamenali na aktualizační kurzy, což byla pro letošní rok novinka.
Těchto kurzů se účastnili zájemci o pomoc s provedením povinné roční
aktualizace a určitě v nich budeme pokračovat. Taktéž realizujeme
klasické kurzy pro Trenéry kvality I. stupně a II. stupně.
→

TEXT: MGR. MARTINA FIŠEROVÁ, FOTO: ARCHIV

Ve spolupráci Agentury Czechtourism a AHR
ČR a AKC ČR vznikl projekt Ochutnejte Českou
republiku aneb Czech specials. Jaké jsou novinky v rámci jeho fungování?
Cíl projektu zůstává stále stejný - rozšiřovat
povědomí o české tradiční kuchyni a zatraktivnit
ji v očích domácích i zahraničních turistů. K tomu
patří nejen propagace konkrétních restaurací,
které získaly naši certifikaci, ale také regionálních
surovin, bez kterých česká kuchyně přichází o
svůj švih a variabilitu. Způsoby komunikace se
rychle mění a my se jim musíme přizpůsobovat. Mnohem častěji proto
dnes využíváme sociální sítě a spolupracujeme s influencery (lidé, kteří
využívají sociální sítě ke sdílení svých názorů a šíří je ke svým následovatelům) v oblasti gastronomie. Běžnou součástí našich marketingových
aktivit se tak stávají návštěvy zahraničních food a travel blogerů, kteří
velmi efektivně oslovují cílové publikum.

AKCE
 Proč jsou do ČSKS zapojeny technické standardy profesních
asociací?
Český systém kvality služeb se zaměřuje pouze na měkké dovednosti,
tj. přístup k zákazníkovi, komunikaci se zákazníkem, práci se stížnostmi
apod. Tvrdé požadavky jsou zakotveny v technických standardech zapojených asociací. A aby byly splněny i tyto parametry, tak jsou do ČSKS
právě zapojeny profesní asociace.
Např. když chce získat certifikaci ČSKS hotel či penzion, musí mít platnou klasifikaci ubytovacích zařízení ČR, kterou vydává Asociace hotelů
a restaurací ČR.

 Jak se mohou zájemci do ČSKS zapojit?
Zájemci o certifikaci ČSKS musí nejprve zaregistrovat svou organizaci na webových stránkách www.csks.cz. Posléze absolvuje vybraný
pracovník kurz Trenéra kvality I. stupně a následně elektronicky odešle
požadovanou dokumentaci k posouzení.
Na Specializovaném pracovišti posoudí žádost o certifikát po formální stránce. Pokud je vše v pořádku, žádost je postoupena k věcnému
hodnocení na Hodnotitelské centrum ČSKS. Po kladném vyhodnocení
je certifikát udělen na 3 roky, přičemž je povinnost provést každoroční
aktualizaci certifikátu.
V případě jakýchkoliv dotazů k ČSKS se neváhejte obrátit na Specializované pracoviště ČSKS. Své dotazy můžete zasílat na info@csks.cz.

Co se dozvíte v novém newsletteru CzechSpecials? V srpnu tohoto
roku jsme navázali spolupráci s webovým vyhledavačem restaurací
Zomato. Na stránky Czech Specials přibydou zbrusu nové rubriky
jako je Glosa, která bude věnována aktuálním problémům restauračního byznysu z pohledu významných osobností české gastronomie.
Nově se začnou objevovat také rozhovory se známými šéfkuchaři,
majiteli restaurací i foodkritiky. Neváhejte nám posílat informace
o novinkách ve vašich restauracích, nové recepty nebo pozvánky na
speciální akce. Více informací se dozvíte na: www.czechspecials.cz.

ZAHRANIČNÍ NOVINÁŘI
A TOUROPERÁTOŘI
V RESTAURACÍCH CZECH SPECIALS
Agentura CzechTourism pravidelně zve
zahraniční novináře a touroperátory na
takzvané press a fam tripy. Během několika dní tak mají možnost seznámit se
s českými památkami, kulturou i místy vhodnými k aktivnímu turismu.
My chceme, aby poznali a dali svým čtenářům a klientům vědět, že na
mnoha místech v Česku se dá také skvěle najíst. Účastníci našich press
a fam tripů nedávno zamířili například do Zámecké restaurace Mělník
a Jakub Restaurantu v Českém Krumlově. Příště naše hosty pozveme
možná právě do vaší restaurace!

INZERCE

TEXT: MGR. MARTINA FIŠEROVÁ, FOTO: ARCHIV

 Již nějakou dobu se mluví o zpoplatnění. Kdy nastane?
Zapojení do Českého systému kvality služeb bude tento a příští rok stále
zdarma. Zpoplatnění je plánováno od roku 2018. Výši a typ poplatků
prozatím nemáme stanoven. Toto téma budeme diskutovat s profesními
asociacemi a dalšími zapojenými subjekty.

NEWSLETTER CZECH SPECIALS
V NOVÉ PODOBĚ

HOTEL / PENZION

Who is who
GORJAN LAZAROV
V září byl na pozici generálního ředitele hotelové sítě OREA HOTELS & RESORTS jmenován Gorjan Lazarov. Pochází
z Makedonie a do Čech přišel studovat v roce 1998. Pracoval v manažerských pozicích v Prague Marriott Hotel nebo Vodafone (dříve Oskar), od roku 2011 řídil Boscolo Prague Hotel a od letošního podzimu řídí OREA HOTELS & RESORTS.
Jeho vizí v nové pozici je postavit značce OREA takové základy, aby mohla úspěšně expandovat nejen v České republice, ale
výhledově i v zahraničí.

Na pozici PR & Marketing Manager pro Jalta Boutique Hotel a Plaza Alta Hotel nastoupila v polovině měsíce září Jana
Lukešová. Do hotelového světa se vrací po delší odmlce způsobené mateřskými povinnostmi. Je plná energie, elánu a chuti
do práce. Těší se na výzvy, které ji v novém působišti čekají. V minulosti zastávala post Public Relation & Guest Relation Manager v karlovarském hotelu Thermal. Svůj dosavadní profesní život strávila výhradně v hotelech. Působila jako Front Office
Manager, Reservation Manager i Event Manager. Na svou letitou praxi chce navázat a co možná nejlépe své zkušenosti využít
k prohlubování věhlasu hotelů Jalta a Plaza.

JAN STRNAD
Jan Strnad pracuje v hotelnictví souvisle již od roku 1994. Po absolvování Střední ekonomické školy a Vyšší odborné školy
hotelnictví a cestovního ruchu v Praze pracoval postupně na pozicích recepčního v Hotelu Karl-Inn, vedoucího recepce
a zástupce ředitele 1. hotelu Ibis v ČR - Ibis Hotelu Karlín, který se otvíral v květnu 1998. Následně pracoval po dobu 1 roku
jako generální ředitel Amber Hotelu Černigov v Hradci Králové, následující 4 roky pak jako GM Hotelu Seven Days, následující 3 roky pak jako GM Best Western Hotelu Páv v Praze. V létě 2013 jako generální ředitel francouzského hotelového řetězce
BB hotel otvíral 160 pokojový hotel v pražském Karlíně. Od léta loňského roku jako generální ředitel pracuje pro společnost
HOTEL VICTORY Brno, který se bude v nejbližších listopadových dnech otvírat.
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TEXT: MICHAELA PEŠKOVÁ, FOTO: ARCHIV

JANA LUKEŠOVÁ

DEN S...

DEN S...

...Markem Agnew

Tak, jak se chováte k ostatním, tak oni se pak
chovají k vám...
Mark Agnew, zkušený hoteliér, rodák ze Skotska, žije v Praze už 11 let. V hotelnictví
se pohybuje už více než čtvrt století. Ředitelem Panorama Hotel Prague / Corinthia
Panorama, s.r.o. je od ledna 2013.
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diskuse připojen i šéf Ingineeringu na Maltě. V hotelu Corinthia Hotel
také sídlí obchodní a část finančního oddělení. Takže Mark zůstává a
pokračuje v dalším jednání až do 16.00 hodin.  Pak se vracíme zpět
na Pankrác do hotelu Panorama. Doba je taková, že využívání nových
technologií je nezbytné a nevyhnutelné. I Mark tráví hodně času před
obrazovkou počítače, sleduje, jak si vedou ostatní hotely, jaká je jejich
obsazenost, ceny. Musí mít přehled o konkurenci.  K večeru se
vydává na obchůzku po hotelu.“Možná jsem trochu staromódní nebo
konzervativní, ale rád chodím mezi zaměstnance,“ říká Mark. Krátce si
popovídá s každým, kdo je v kontaktu s hosty a vlastně vytváří příjem
hotelu. Prochází všechna tato oddělení, každého pozdraví, ptá se, jak se
má. Zaměstnaci jsou podle Marka velmi důležití, protože jsou v přímém
kontaktu s hosty a ví, co potřebují, co je případně potřeba změnit, aby
byli spokojení. Přátelský způsob vedení má vyzkoušený a tvrdí, že
funguje. „Tak, jak se chováte k ostatním, tak se oni pak chovají k vám.
I já se každý den učím od mých kolegů,vždy se dozvím něco nového,
kolegové mě často inspirují,“ dodává Mark. Pracovní den vlastně nikdy
nekončí. Dokud hotel Marka potřebuje, je tam. Většinou je to minimálně deset hodin.  Večer jede Mark domů, za svou rodinou. Ale první,
co prý vždy po příchodu udělá, je spuštění počítače:-) Půl hodinku pak
věnuje jen sobě, bez počítače. A pak už je tu rodina, která je pro něj
hodně důležitá. Přesto mu to nedá a počítač nechává zapnutý celý večer.

5 otázek pro Marka Agnew:
1. Co mě v poslední době rozesmálo?
Když jsem nedávno sledoval se svojí šestiletou dcerou film Hledá
se Nemo, opravdu upřímně mě rozesmály její otázky a poznámky
při vnímání filmu. Její nevinný a nekomplikovaný pohled na život
je osvěžující!
2. Dárek, na který se nezapomíná?
Zlaté hodinky od krále Abdulláha II z Jordánska za moji spoluúčast při organizaci tří Světových ekonomických for, která se konala v Jordánském údolí.
3. Moje nejoblíbenější jídlo?
Určitě ne skotské:-) Miluji Křupavou voňavou kachnu s palačinkami a omáčkou. Upečené kachní maso se obere a zabalí
do palačinek. Vynikající!
4. Jaké tři věci nutně považujete za nutné k přežití?
Za prvé odhodlání, pak nadšení a ... křupavou voňavou kachnu:-)
5. Nezapomenutelná dovolená?
Odpovím vám takto: Pracoval jsem v šesti zemích například v Jordánsku, Floridě, Dubaji ... Pro mě to všechno byly takové pracovní
dovolené. Když jsem pracoval třeba na Floridě, ve volném čase
jsem si ji užíval, jako dovolenou. Potápěl jsem se, plachtil a užíval si
pláže, surfování a moře.

TEXT: MICHAELA ŠULCOVÁ, FOTO: ARCHIV

 S Markem se scházíme v 7.00
hodin ráno na recepci hotelu.
Usměvavý a plný energie přenáší
svoji dobrou náladu na nás.
Každý den, už mnoho let, vstává
jako první člen své rodiny okolo
6 hodiny (oženil se s Češkou, má
dvě dcery, a právě to ho přivedlo
do České republiky). Nesnídá,
sedne do auta a jede do práce.
 7.00 hodina ranní patří
v hotelu k těm výrazně rušným
a dynamickým. Zaměstnanci jsou
zcela zaneprázdněni, kromě toho,
že se připravuje více než tisíc
snídaní, ožívají všechny hotelové úseky. Obcházíme všechna oddělení
a Mark zjišťuje, jestli všechno běží tak, jak má. Každého pozdraví
a prohodí pár slov. Jeho přátelské chování evidentně zaměstnance těší.
Kontroluje, zda je všude dostatek personálu, někdo třeba neonemocněl
a teď chybí do počtu. Mark je respektovaný profesionál, takže případné
problémy okamžitě řeší. Dnes je ale všechno v pořádku, zaměstnanci
práci zvládají výborně.  V 7.30 hodin přichází Mark do kanceláře.
Vyhodnocuje údaje a informace z předchozího dne, například, kolik lidí
bylo nově ubytováno, finanční záležitosti, zkrátka bilancuje včerejšek.
 V 9.00 hodin v jeho kanceláři začíná ranní setkání vedoucích oddělení. Kolegové např. z food and beverage, recepce a dalších úseků hotelu
si sdílejí informace o tom, co je dnes v plánu, co je potřeba zařídit napříč hotelem, aby bylo dobře postaráno o hosty i zaměstnance. Porady
se účastní také ředitelka HR, která ostatní informuje o změnách, které
se týkají zaměstnaneckých poměrů a také nejbližších školení. Tato
porada je rychlá, trvá pouhých 15 minut. „Je to takový „moment“, který
je určený k tomu, aby si všichni ve velmi krátké době sdělili navzájem
maximum informací,“ vysvětluje Mark. Přesto porada nakonec trvá
další půlhodinu. Každý chce s Markem ještě aspoň chvilku mluvit,
poradit se, vyslechnout si jeho názor...  V 9.30 hodin si Mark Agnew
sedne na půl hodiny do kanceláře se svojí asistentkou Radkou Kopčovou. Společně probírají mimo jiné komentáře od hostů a průbežné
plnění strategických plánů jednotlivých oddělení vytvořených na
základě průzkumu spokojenosti hostů.  Ještě před obědem, který,
pokud vůbec obědvá, si Mark dává v hotelové jídelně, se setkává „face
to face“ s jednotlivými manažery nejen hotelu Corinthia Panorama, ale
i Corinthia Hotel, osobně. Probírají důkladněji situaci a události v jejich
odděleních. Odpoledne odjíždí Mark právě do hotelu Corinthia Hotel,
kde má schůzku se zástupcem majitele celé společnosti, který má zodpovědnost za budovy hotelů, jejich technický stav. Probírají plánovanou
investici do klimatizace celého hotelu Panorama.  Přes skype je do
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International Chain:
Nová kategorie
Hotelstars

11. MEZINÁRODNÍ VELETRH GASTRONOMIE A ZAŘÍZENÍ PRO HOTELY A RESTAURACE

souběžně s veletrhem cestovního ruchu

V rámci spolupráce mezinárodních
asociací v organizaci Hotrec jsme se
inspirovali u švýcarské asociace, která
úspěšně zavedla novou kategorii hotelové
certifikace „International Chain“.

16. - 19. 2. 2017
Výstaviště Praha - Holešovice

Jak to bude fungovat?
Hotely se zapojí do systému certifikací Hotelstars. Při úspěšném dosažení podmínek pro určitý počet hvězd na svých webových stránkách,
ve svých materiálech, na znacích, na certifikátech atp. budou moci
prezentovat označení pouze jako Hotelstars – International Chain.
Podmínkou hotelu spadajícího do tohoto programu certifikace
je, že se jedná o řetězec s celosvětovou nebo celoevropskou působností, s jasně definovanými a rozsáhlými standardy značky.

INZERCE
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www.top-gastro.cz

Nejde o oficiální kategorii, ale pouze o specifickou kategorii pro účely
Hotelstars Union.
I my jsme reagovali na
poptávku v České republice působících mezinárodních hotelových
řetězců, které se,
z pohledu svého podnikání, nepreferují prezentovat konkrétní třídou (počtem hvězd).
Mezi hlavní přínosy této nové certifikační kategorie jistě patří fakt,
že pro obchodní partnery, cestovní kanceláře či pro profesionální
organizátory konferencí s hotely spolupracujícími je na straně jedné
nutná oficiálně uznaná vysoká kvalita ubytovacích, restauračních
a konferenčních služeb jako i profesionalita služeb, bezpečnost hotelu
a jeho hostů, nicméně na straně druhé již není tolik podstatné samotné rozlišení 4 či 5 hvězd.

Vyřešte EET už nyní:
Poskládejte si jednoduchou ePokladnu sami
Pokladní řešení nemusí být jeden přístroj. Podnikatel si ani nemusí kupovat všechno nové.
ePokladna od Vodafonu se skládá z aplikace, chytrého telefonu nebo tabletu, tiskárny
a případně platebního terminálu. Ve variantách levnějších i dražších. Ať už se podnikatele
Elektronická evidence tržeb (EET) týká, nebo ne, ePokladna pomůže zjednodušit systém,
udělá pořádek v účtenkách a v evidenci zásob.

www.vodafone.cz/epokladna
Jak začít?

Tiskárna

První krok spočívá ve výběru vhodné varianty mobilní aplikace. Poté si
podnikatel zvolí vhodnou mobilní termo tiskárnu a přidá tablet nebo
chytrý telefon. V případě nízkého počtu vystavených účtenek, může
zasílat účtenky přímo do emailu zákazníka. V ten okamžik není nutné
pořídit mobilní termo tiskárnu. Pokud navíc potřebuje přijímat platby
kartou, může si pořídit mPOS platební terminál.Díky řešení Vodafone ePokladna získá podnikatel vše na jednom místě a poskládá si své
řešení na míru.

Zákazníci budou vyžadovat účtenky a k tomu potřebuje podnikatel
tiskárnu. Vodafone nabízí mobilní tiskárnu, kterou jednoduše připojí
k zařízení s nainstalovanou aplikací. Účtenky využije i k promo účelům,
může na ně totiž tisknout adresu, webové stránky, nebo zajímavé zvýhodněné akce.

Aplikace

Tiskárna Bixolon

Tiskárna Rongta

Android, iOS

Android

Rychlost tisku
90 mm/s

Rychlost tisku
80 mm/s
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Aplikace Vodafone ePokladna je srdcem celého systému. Spravuje evidenci tržeb a zasílá zákonem požadovaná data. Na výběr je ze tří variant Tablet/telefon
licencí, které jsou přizpůsobené na různé typy podniků. Kromě češtiny Aplikace se může nainstalovat na zařízení, které už podnikatel vlastní.
komunikuje aplikace anglicky a vietnamsky.
Pokud chce mít celý balíček pohromadě v novém, může si u Vodafonu
pořídit i výkonný chytrý telefon nebo tablet. Zařízení Vodafonu jsou
ePokladna Mini
ePokladna Standard ePokladna Komplet
dostupná za zvýhodněnou cenu. Například chytrý telefon Vodafone
Automatická záloha Automatická záloha
Automatická záloha
Smart turbo 7 stojí jen 1 964 Kč a tablet Vodafone Tab speed 6 vyjde na
do Cloudu
do Cloudu
do Cloudu
2 956 Kč.
8 přednastavených
Neomezený počet
Neomezený počet
položek, které může- přednastavenýc h
přednastavených
Platební terminál
te prodávat
položek, které můžete položek, které můžete Platební terminál sice není povinnou výbavou řešení EET, ale podniprodávat
prodávat
katelům jistě přinese užitek. mPOS platební terminál připojí pomocí
Možnost tvorby slev
Skladové hospodářBlueTooth k telefonu nebo tabletu a ihned může přijímat platby kartou.
a promoakcí
ství
Možnost placení kartou přiláká více zákazníků, kteří více utrácí, a tak
Restaurační mód
platební terminál může znamenat zvýšené tržby. Od Vodafonu je plateb(tisk objednávek,
ní terminál zcela zdarma. Podnikatel platí jen paušální poplatek České
rozvržení stolů)
spořitelně a za každou platbu banka strhne jen 1,39 % z ceny platby.

ZE SVĚTA

AirBnB uznává
nutnost registrace
aktivit

T
TTG
Czech Luxury je jediný časopis v České red
publice, který je ve dvou
p
vvydáních ročně cílen přímo na profesionály v lum
xxusním turismu. Vychází
v angličtině v nákladu
9000 výtisků a dostávají
9
ho poskytovatelé a náh
kkupčí luxusních produktů
ccestovního ruchu předevvším na Blízkém východě
a v Asii. TTG Czech Luxury je rovněž distribuován na vvybraných mezinárodních
veletrzích luxusního cestovního ruchu. Časopis čtou
tisíce profesionálů věnujících se luxusnímu turismu,
a tak nabízí tu nejlepší platformu k představení luxusních produktů a destinací těm správným adresátům
po celém světě.
TTG Czech je informačT
n médiem pro profením
s
sionály
v oblasti cestovn
ního
ruchu, patřícím do
m
mezinárodní
sítě TTG
((T
(Travel
Trade Gazette).
V České republice vyc
chází
TTG již od roku
1
1991
a patří mezi neja
aktuálnější
a nejkomp
plexnější
média ve sféř turistického ruchu.
ře
TTG vychází šestnáctkrát ročně v nákladu 8100
výtisků. Jedná se o médium cílené, které dostávají
všechny subjekty působící v cestovním ruchu v ČR,
především cestovní kanceláře, agentury a touroperátoři, letecké společnosti, hotely, sdružení
autobusových dopravců, banky, pojišťovny, státní,
regionální a městské instituce zabývající se touto
sférou, mediální a reklamní agentury atd.
TTG Czech, Šafaříkova 5, 120 00 Praha 2
www.TTG.cz

TTGCzech

@TTG_Czech
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Brožura MICE představuje hotely a reprezentativní
prostory z hlediska jejich kongresového či incentivního využití, rovněž seznamuje s nabídkami jednotlivých
členů Czech Convention Bureau a službami organizátorů kongresů. Brožura vychází 1x ročně s platností
celého roku a je distribuována na zahraničních veletrzích cestovního ruchu.

A to těsně předtím, než byl s konečnou platností schválen legislativní
návrh zavádějící postihy pro hostitele, kteří využívají online platformy sdíleného ubytování ke zveřejňování nabídek, jež jsou v rozporu
s newyorskými předpisy týkajícími se krátkodobých pronájmů.
Aby zabránila přijetí nového legislativního návrhu, společnost AirBnB
sama přišla s návrhem, regulovat v budoucnu situaci v New Yorku.
Navrhla taková opatření, která mohou být všeobecně akceptována,
a po nichž konfederace HOTREC s členskými Asociacemi hotelů a restaurací volaly již dříve. Jedním z nich bylo zřízení registru hostitelů,
který by státu usnadnil prosazování ubytovacích pravidel. Registrace
krátkodobých pronájmů je klíčovým požadavkem HOTREC již déle
než dva roky. Navíc platforma také navrhla přísná opatření zaměřená
na hostitele prezentující vícenásobné nabídky, což představuje jasný
případ profesionální obchodní činnosti. Jednotlivé Asociace, které
HOTREC zastřešuje, vždy vyzývaly k jasnému rozlišování mezi privátní a profesionální činností, jejíž nejzřejmější formou je zveřejňování vícenásobných nabídek. Nicméně ve shodě s nedávnými metodickými pokyny Evropské komise by pravidelné pronájmy rovněž měly
být považovány za profesionální činnost, která má být uznána a nemá
profesionálům umožňovat vyhýbat se předpisům EU na ochranu spotřebitele. Pokus platformy však přišel příliš pozdě, radnice města New
York již schválila legislativní návrh, jenž má zaručit lepší prosazování
místního zákona o vícenásobném ubytování. Přesto je tato nabídka
jasným znamením toho, že platformy jsou schopny se na zodpovědné
spolupracující ekonomice podílet mnohem více.
„Konfederace HOTREC s uspokojením sleduje, že její zásadní požadavky na zodpovědnou spolupracující ekonomiku jsou nyní uznány
i jedním z nejsilnějších hráčů na trhu,“ uvedl Christian de Barrin,
CEO HOTREC. „Platformy mají jasnou zodpovědnost za zachování
čistoty trhu a ekonomiky, a tudíž za rovné podmínky pro všechny
investory,“ dodal pan de Barrin.
„Jelikož hostitelé jsou zanášeni do záznamů platforem v každém případě, povinná registrace aktivit na místních magistrátech je jediným
možným dalším krokem vpřed při potírání nelegálních aktivit
a tudíž i šedé ekonomiky,“ uzavřel Ramón Estalella, předseda pracovní skupiny HOTREC.

TEXT: KLÁRA STÁREK ZACHARIÁŠOVÁ, FOTO: ARCHIV

Největší platforma „sdíleného ubytování“
navrhla opatření ve shodě s požadavky
evropského odvětví pohostinství kladenými
na spolupracující ekonomiku.

GASTRONOMIE

Chuťový kontakt je nutný

Jaké trendy teď hýbou gastronomickým světem?
Posledních několik let je celosvětovým trendem „návrat k přirozené
potravině“. Lokální kuchyně, sezonní suroviny, klasická nebo přímo
historická a autentická úprava. Samozřejmě čisté, čerstvé suroviny,
jednoduše zpracované. Úzká špička michelinem pasovaných „hvězdných“ šéfů posunuje gastronomii do sféry „sci-fi food“, kdy kombinují
například nano chutě získané destilací nebo rozbitím aromatických
molekul ultrazvukem a dotvářejí je vizuálními efekty. Výsledkem je
naprostá gourmet nirvána.

Vy sám podléháte trendům a respektujete
je ve vaší restauraci?
Trendům nepodléhám, ale rád je využívám.
Příprava nových pokrmů je o kombinaci kvalitní
suroviny, zajímavého postupu a atraktivní prezentace. Každý nový trend přináší pozitivní, ale
i negativní prvky. Ty negativní se projeví trochu
později. Čím dříve je zaregistrujete, tím dříve
posunete gastronomii dál.

Kde a jak se o nich dozvídáte?
Sleduji světové gastronomické dění. V době internetu je k dispozici
obrovské množství informací. A to nejen vizuálně, ale i fyzicky. Tzv.
chuťový kontakt je nutný. Proto rád cestuji, ochutnávám a zkouším
chutě různých pokrmů. Letos na podzim proběhla v Německu největší
světová kuchařská soutěž – Olympiáda kuchařů a cukrářů „IKA 2016“,
která ukazuje směr a vývoj gastronomie v té nejvyšší kategorii. Účastní
se jí ti nejlepší kuchaři a národní týmy z celého světa. Je to úžasná
inspirace, vždy odjíždím na několik měsíců nabitý nápady a atmosférou. Další nádhernou inspiraci jsem zažil přímo v Praze. Tomáš Kalina
již potřetí zorganizoval Culinary Symposium. A dostal k nám šest
špičkových michelinských kuchařů. To byla obrovská dávka moderní
gastronomie až na hraně reálných možností kuchaře i techniky.

Co si myslíte o raw stravě, jste jejím
příznivcem?
Stravovat se pouze raw stravou tedy rozhodně ne! Ale některé myšlenky a filozofie přístupu k surovinám mne oslovují. Zachování vitamínů
a minerálů jde ruku v ruce s autentickou chutí čerstvé suroviny. A to
rád při práci využívám.
Jaká jídla si objednávají vaši hosté? Vnímáte v tom také jejich
souznění s moderními trendy?
Mí hosté si chtějí pochutnat na atraktivním pokrmu. Jsem zárukou
kombinace kvality a použití nových trendů. Myslím, že host „souzní“
už tím, že si vybral naši restauraci a očekává zážitek moderní gastronomie.

TEXT: MICHAELA ŠULCOVÁ, FOTO: ARCHIV

O trendech v gastronomii jsme si povídali s Jiřím Králem, šéfkuchařem Aureole Fusion
Restaurant & Lounge.
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Férově
pro všechny
Podnikatelé, přijímáte od svých
zákazníků platby v hotovosti, kartou
nebo stravenkami? Pak se i vás týká
elektronická evidence tržeb. K evidování
budete potřebovat pokladní zařízení
s internetovým připojením a tiskárnu.
Svá zařízení můžete testovat
od listopadu 2016.

Více informací na
www.etrzby.cz

LEGISLATIVA

EET v běžném a zjednodušeném režimu
Tento způsob evidence se v současné době týká
pouze okrajových případů vymezených zákonem
a dále lze o tento způsob evidence tržeb v odůvodněných případech požádat správce daně. Ten
má na vyřízení žádosti o povolení evidence tržeb
ve zjednodušeném režimu lhůtu 15 dní. Žádost je
nutné odůvodnit, čím by evidence tržeb běžným
způsobem v daném případě znemožňovala nebo
zásadně ztěžovala plynulý a hospodárný výkon
činnosti. Podle stávajících vyjádření daňové správy budou jako jediný důvod uznávat nemožnost
internetového připojení v daném místě. Žádost nepodléhá žádnému
správnímu poplatku a nemusí se vztahovat na veškeré tržby, ale jen na
vybrané tržby, např. poplatník provozuje více ubytovacích zařízení, ale
pouze u některého nelze bez vynaložení značných nákladů zajistit internetové připojení. Evidence tržeb ve zjednodušeném režimu je stejně
náročná jako evidence běžným způsobem. I ve zjednodušeném režimu
je poplatník povinen zákazníkovi vždy vystavit nejpozději při zaplacení účtenku obsahující všechny zákonem stanovené údaje s výjimkou
fiskálního identifikačního kódu. V tomto případě musí být na účtence
však uveden podpisový kód poplatníka. Tedy ani ve zjednodušeném
režimu nelze vytvořit účtenku bez technického zařízení, na kterém je
nainstalován software a certifikát pro evidenci tržeb. Oproti běžnému

režimu je rozdíl pouze v tom, že při evidenci ve zjednodušeném režimu
nemusí být zařízení vytvářející účtenku připojeno k internetu. Účtenku
lze vystavit předem, pokud jsou předem známy veškeré údaje odesílané
v rámci evidence tržeb. I ve zjednodušeném režimu musí být údaje
o každé jednotlivé tržbě odeslány do systému pro evidenci tržeb, rozdíl
je pouze v tom, že k odeslání může dojít až do 5 dnů od uskutečnění
tržby. Při evidenci tržeb zjednodušeným způsobem musí být vystavena
jedinečná účtenka, jejíž originalitu si bude moci zákazník následně
(s časovým odstupem až 5 dnů) ověřit. Jediným zjednodušením evidence tržeb ve zjednodušeném režimu je tak to, že není nutno vybavovat
místo, kde jsou tržby přijímány, připojením k internetu. Jinak je třeba
shodného technického vybavení jako při evidenci běžným způsobem.
Lze se tak domnívat, že pro mnohé poplatníky bude vhodnější vybavit
se přístupem k internetu a evidovat tržby v běžném režimu.

TEXT: MGR. ING. MILOSLAV HNÁTEK, DAŇOVÝ PORADCE,
WWW.DANEPORADENSTVI.CZ, FOTO: ARCHIV

Zákon o elektronické evidenci tržeb (EET) umožňuje poplatníkům evidovat tržby
v tzv. zjednodušeném režimu.

Daň z nabytí nemovitých věcí

5. srpna tohoto roku byl ve sbírce zákonů vyhlášen příslušný zákon č. 254/2016 Sb., kterým
se mění platnost zákonného opatření Senátu
č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
Po uplynutí tříměsíční legisvakanční lhůty tato
novela nabyla dne 1. listopadu účinnosti.
Jak již bylo uvedeno výše, daň v celkové výši čtyř
procent hodnoty převáděné nemovitosti bude
nově platit kupující, a nikoliv prodávající, jak je
doposud obvyklé.
Samotná výše daně, která se donedávna jmenovala „daň z převodu nemovitostí“, se nemění. Je však nutné zdůraznit, že
za nabývací hodnotu se vždy nepovažuje reálná kupní cena domu či
pozemku. Aby se stát vyhnul daňovým podvodům či únikům, dávka
se vyměřuje buď z ceny zjištěné na základě znaleckého posudku, nebo
z takzvané směrné (tabulkové) hodnoty nemovitosti.
Pozitivní očekávání této novely spočívá především v tom, že se ruší
institut ručitele, kterým byla druhá strana obchodu. Pokud jste kupovali
dům či pozemek, byli jste až dosud v nezáviděníhodné pozici takzvaného ručitele, tzn. že v souladu s dosavadní legislativou ručil nový majitel
za to, aby daň prodávající skutečně zaplatil, přestože neměl žádnou
možnost jej k tomu donutit. Jestliže prodávající svou povinnost nesplnil,
musel kupující uhradit daň státu za něj.
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Dále je nutné zdůraznit, že tato novela se dotkne všech kupních smluv
doručených katastrálnímu úřadu po 1. listopadu 2016 včetně. Jaké
konkrétní změny přináší?
Problémy mohou nastat zejména tam, kde je k financování využívána
hypotéka, neboť dle zákona je hypotéční úvěr určený pouze na nákup
samotné nemovitosti a banky nemají možnost nabídnout hypotéku na
vyšší částku, než je odhad ceny nemovitosti. Ten však odpovídá „pouze“
kupní ceně nemovitosti. V praxi to znamená, že ve většině případů bude
u hypoték nutné doplatit daň zvlášť.
Nově budou od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeny obce, kraje
a dobrovolné svazky obcí, a to včetně povinnosti podat daňové přiznání.
U inženýrských sítí bude předmětem daně pouze úplatné nabytí budov,
jež jsou součástí této sítě, a nikoliv už její další prvky.
Novela dále také mění možnost uplatnění osvobození od daně při
prvním nabytí nového rodinného domu či bytové jednotky. Osvobození
se nově vztahuje pouze na první úplatné nabytí stavby rodinného domu
nebo jednotky v bytovém domě, které jsou dokončené nebo užívané.
Osvobození se však nevztahuje na případy nabytí rozestavěné stavby
nebo rozestavěné jednotky. S tímto také souvisí počítání pětileté lhůty,
během které je první úplatný převod osvobozen. Zatímco dříve se lhůta
počítala od data, kdy stavební zákon umožňoval stavbu nebo jednotku
užívat, nyní se počátek této lhůty začíná počítat od data jejich dokončení nebo od data začátku jejich užívání dle toho, co nastane dříve.

TEXT: MGR. MARTIN HOLUB, HOLUB&DAVID, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ S.R.O.,
FOTO: ARCHIV

Od 1. listopadu 2016 připadá povinnost uhradit daň z nabytí nemovitých věcí vždy
kupujícímu, tedy nabyvateli nemovitosti. Česká republika tak nově zavádí koncepci,
která je již používána ve většině evropských zemí.
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Hostely jako kladivo na sdílené ubytování?
Většina hoteliérů nad konkurencí v podobě sdíleného ubytování lamentuje.
Menší část lobbuje za to, aby majitelé takto užívaných bytů museli plnit stejné
povinnosti jako oficiální ubytovatelé.
A někteří by byli nejraději, kdyby byly produkty sdílené ekonomiky postaveny mimo zákon. Těch, kdo
se k fenoménu „shared economy“ postavili čelem, je
jako šafránu. Jak se můžete dočíst v aktuálním vydání měsíčníku COT business, řetězec AccorHotels
například nově sází na vlastní hostelový produkt.

a pozitivní vazby mezi hosty a místními komunitami. V hostelech
JO&JOE se tak vždy bude dít něco, co přitáhne pozornost hostelových
hostů i lidí z okolí – koncerty, kurzy jógy, workshopy a další události. Vše
(včetně architektonického řešení) prý vyplývá z hluboké analýzy potřeb
generace Y.

Hostely na vlně zájmu

Hlavním prostorem, v kterém se budou družit místní s hostelovými hosty, bude v každém z budoucích zařízení bar s unikátním designem. Podstatné je, že bary budou situovány tak, aby byly dobře viditelné z ulice,
a lákaly tak i pasanty.
Gastronomie hostelů má být kvalitní, ale jednoduchá, sázet se bude na
příjemnou atmosféru. Čím se ale budou hostely JO&JOE stoprocentně
odlišovat od konkurence, to je koncept sdílené kuchyně. Každý z hostů
bude mít možnost využít hostelovou kuchyň a uvařit si vlastní jídlo, případně se svým kuchařským umem pochlubit ostatním. Čistě hostelovým
hostům bude sloužit zázemí pojmenované Happy House.
„V tomto soukromém prostoru budou moci odpočívat, pracovat, vařit
nebo třeba prát prádlo, stejně jako doma,“ uvádí firma.
(Celý text najdete v listopadovém vydání COT business).
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LUKRATIVNÍ HOTELY NA PRODEJ
HOTEL je situován
NA HLAVNÍ TŘÍDĚ
PRAHY 5, se snadnou

HOTEL je situován
přímo V HISTORICKÉM

dostupností jak do obchodního,

CENTRU JIHOČESKÉHO
MĚSTA. Je ve výborném

tak i historického centra.

stavu bez nutnosti rekonstrukce.

Kategorie: 3*

Kategorie: 4*

Počet pokojů: cca 50

Počet pokojů: cca 50

Gastro provozy: Ano

Gastro provozy: Ano
Konferenční prostory: Ano

CHCETE KOUPIT? CHCETE PRODAT?
kontakt | Václav Hříbal | tel. +420 725 293 269 | vaclav.hribal@jan-reality.com
Václavské náměstí 43, 110 00 Praha 1

SPECIALISTA
Hotely
Gastronomické provozy
SLUŽBY
Koupě a prodej hotelů a restaurací
Konzultace
Odhad tržní ceny
Zástupce (Partner) ACCOR Hotels
pro rozvoj franšízové sítě v ČR
Financování akvizic i provozu hotelů

ET
15 L OSTÍ
ŠEN
U
ZKU
BOR
O
V
www.jan-hospitality.com

TEXT: COT, FOTO: ARCHIV

Nejnovější počin AccorHotels je jedním z příkladů změn, kterými sektor s hostely a mládežnickými ubytovnami v posledních letech prochází.
Podle výzkumné společnosti KPMG se tento trh setkává s obnoveným
zájmem investorů. „V tomto tradičně neziskovém sektoru vidí investoři
nové vyhlídky na tvorbu zisku prostřednictvím změn kvality a nabídky
produktů,“ uvedla KPMG ve své nedávné zprávě, z které citovala ČTK.
Velký počet lůžek spolu s nižšími provozními výdaji umožňuje manažerům hostelů vytvářet atraktivní úroveň ziskovosti, dodala KPMG.
Řetězec se ve snaze přitáhnout mladší zákazníky, kteří dnes využívají
výhod Airbnb a dalších služeb sdíleného ubytování, rozhodl nabídnout
zcela nový hostelový produkt nazvaný JO&JOE. AccorHotels svojí novou
značkou cílí na segment „millennials“, tedy tzv. generaci Y.
Koncept je podle AccorHotels navržen tak, aby podporoval interakci

JO&JOE pod lupou

Z REGIONŮ

Členové Jihočeské sekce AHR ČR by měli i nadále spolupracovat v rámci rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji s orgány a organizacemi,
které se cestovním ruchem zabývají. Jsou to hlavně Jihočeská centrála
cestovního ruchu a její Koncepce rozvoje CR Jihočeského kraje
v letech 2015 – 2020.
Centrála se snaží o spolupráci se všemi podnikatelskými subjekty včetně
hotelů a restaurací. Dále je to Jihočeská hospodářská komora, jejíž

součástí je Sdružení pro cestovní ruch, které podporuje rozvoj CR,
zkvalitňování služeb a hájí zájmy svých členů a ostatních subjektů v
CR. Členům sekce se vstupem do těchto orgánů a organizací otevírá
možnost částečně ovlivňovat dění v regionu.
V rámci této strategie je též možnost účasti členů sekce v rámci
poradních skupin Krajského úřadu Jihočeského kraje, a v rámci nově
vznikajících turistických destinací.

PŘÍMĚTICKÁ HOSTILA STUDENTY Z PĚTI EVROPSKÝCH ZEMÍ
V týdnu od 10. listopadu hostila SOU
a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. na Přímětické ulici v rámci programu Erasmus+ 21 studentů a 13 učitelů z pěti
evropských států - Bulharska, Finska,
Itálie, Slovinska a Španělska. Důvodem
návštěvy bylo již 5. projektové setkání
programu SM@RT s podtitulem Students Making an Enterprise in Real
Time. Týdenní program začal zajímavými seznamovacími aktivitami,

poté následovala prohlídka školy. Během ní byly návštěvníkům představeny jednotlivé obory, a to díky praktickým ukázkám studentů. Největší
úspěch sklidili žáci gastronomických oborů s flambováním a mícháním
nápojů. Nechyběl ani zajímavý praktický úkol, se kterým se museli
zahraniční studenti poprat. Jednalo se o soutěž v přípravě tradičního
českého pokrmu, kterým je vepřový vrabec, dušené hlávkové zelí a karlovarský knedlík. Zahraniční studenti byli v průběhu setkání ubytováni
v českých rodinách. Studenti si mezi sebou vybudovali kamarádský
vztah a mnozí plánují společná setkání i v budoucnu.

INTERNATIONAL CHRISTMAS FESTIVAL: DOBROČINNÝ ADVENTNÍ TRH
Diplomatický vánoční festival tradičně zahajuje sezonu adventních trhů. Každoročně vezme návštěvníky na pomyslnou cestu kolem světa, je pastvou
pro oči, přehlídkou barevných krojů, chutí, vůní,

umění, hudby a tanců. Především je to možnost, jak nákupem vybraných lahůdek či zajímavých vánočních dárků podpořit dobrou
věc – celý výtěžek je věnovaný českým charitám. Akce proběhne
27.11.2016 v Hotelu Hilton Prague.
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TEXT: MICHAELA PEŠKOVÁ, LIBOR HANZAL, JIŘÍ LUKEŠ, PŘEDSEDA JIHOČESKÉ SEKCE AHR ČR,
FOTO: ARCHIV

Vize směřování Jihočeské sekce AHR ČR

Komplexní servis v oblasti hotelového vybavení: nejedná se pouze o dodávky výrobků,
to je již třešinka na dortu a výsledek naší práce, tomu však předchází dlouhá cesta,
osobní návštěva, vyslechnutí představ hoteliéra, následný návrh z naší strany formou
doporučení, nabídek a následné vzorování.
Též zajistíme dopravu, školení, roznášku po hotelu, montáž i likvidaci obalů
a záruční i pozáruční servis je samozřejmostí. Někdy je to běh na dlouhou
trať, máme projekty, na kterých pracujeme i řadu let, ale výsledek mluví za
vše. Výhodou pro nás je, že můžeme čerpat z 25-ti letých zkušeností a také, že
máme široké portfolio a dokážeme uspokojit jak zákazníky s pensionem na
horách, tak pětihvězdičkový hotel (každé ubytovací zařízení je jiné, má jiné
požadavky s ohledem na polohu, nabízené služby a klientelu).
Pravidelně navštěvujeme světové výstavy a zajímavé výrobky zařazujeme do
naší nabídky, někdy s velkou odezvou a úspěchem, někdy s menší, ale snažíme
se. Díky širokému záběru je těžké říci, které výrobky jsou pro nás nosné,
stěžejní, o které je mezi hoteliéry největší zájem. V poslední době to jsou zámkové systémy španělské značky Gaudi, které svou vysokou kvalitou, estetickým
vzhledem a přijatelnou cenou splňují náročné požadavky našich klientů.
Zvyšují nejen komfort a bezpečnost hosta, ale umožňují managementu hotelu
pomocí auditu i jednoduchou kontrolu personálu.
Velkou oblibu pak u hoteliérů mají i laptopové trezory (s jednoduchým
ovládáním a vyčítáním informací), hotelové fény švýcarské značky Valera
(nabízíme v cca 20-ti modelech), vozíky značky Caddie a TTS či novinka
luxusní vozíky ViPush. Velice populární je vonný program řeckého výrobce
pod názvem SpringAir s výběrem z cca 90-ti druhů vůní na bázi esenciálních
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olejů, které vydrží v prostotu podstatně déle než běžné vůně na bázi vodní.
Když tak o tom přemýšlím, za dobu 14-ti let mého působení ve společnosti
Vector International jsem se nesetkal s hotelem (ubytovacím zařízením),
kterému bych neměl co nabídnout. Máte zámkový systém? To je dobře, mohu
Vám nabídnout kukátka, dveřní pojistky či brana na dveře a nerušenky na
kliky. Předěláváte koupelny? Dodáme fény Valera, koupelnové doplňky Geesa
(novinka také zlaté luxusní doplňky) či levnější variantu, dále belgický froté
program v pěti různých gramážích (i s vytkaným logem) včetně předložek, županů a obličejových ručníků a navíc pomůžeme s výběrem hotelové
kosmetiky. Na pokoje jsme schopni nabídnout absorpční minibary (Electrolux/Dometic, ISM – žádný čínský výrobce), postele, matrace (pro hotelový
provoz) včetně matracových chráničů Aire Bio, polštářů a přikrývek, ložního
prádla, ale také hotelové LED TV, rychlovarné sady, kufrboxy, žehlicí sety,
koše, telefony, osvětlení či ramínka. Do kongresových prostor pak kongresové
stoly a židle, pódia, taneční parkety nebo řečnické pulty a informační tabule
s lanovými sloupy. V neposlední řadě společné prostory budou potřebovat
informační systém, koše a popelníky, recepční zvonek, kvalitní čističe obuvi
(značky Heute) či vozíky bagážové, pro pokojské, na prádlo nebo pro room
service.Věřte mi, vybere si opravdu každý a uvidíte, že z obchodního vztahu
se stane vztah přátelský. Vy potřebujete nás a my zase Vás.

BC. KAMIL SASKA, OBCHODNÍ ŘEDITEL, WWW.MINIBAR.CZ
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Co může společnost Vector International spol.
s r.o. nabídnout hoteliérům?

ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ

Nadace AHR ČR
v roce 2016?

PROFESIONÁLNÍ PRÁDELNA

TO je TRadICe, PROFeSIOnalITa, IndIVIduální PříSTuP
a gaRanCe STaBIlní a VySOKé KValITy POSKyTOVanýCH SlužeB

Tento rok nebyl
pro naši Nadaci
zdaleka tak úspěšný
a veselý, jak jsme si
představovali a přáli,
ale k tomu později.
Nejprve mi dovolte poděkovat Vám, všem členům projektu „Start do
života“, kteří díky příspěvkům Vašich hostů podporujete již dlouhodobě děti z dětských domovů z celé České republiky. Také mi dovolte
přivítat v projektu nový hotel, a to hotel Casa Marcello, děkujeme
manželům Kotíkovým a těšíme se na spolupráci.
V letošním roce jsme díky projektu „Start do života“ mohli pomoci
se školným šesti dětem, nakoupit počítače pro děti z Dětského domova v České Lípě, myčku pro rodinnou skupinu v Dětském domově
v Aši, přispět na zařízení do dvou rodinných bytů v Dětském domově
v Humpolci. Největší příspěvek putoval do Dětského domova Nymburk na nákup kuchyňských linek do rodinných skupin. Celkem letos
činily dary nadace 244 tisíc korun. Děkujeme Vám a Vašim hostům za
to, že jsme pomohli studovat, zpříjemnit a usnadnit život dětem, které
osud zrovna nehýčká.
Smutná zpráva pro nás byla, když jsme museli zrušit pečlivě naplánovaný a připravený „Summer Camp“ pro děti z dětských domovů
z celé ČR. Během prázdnin přišla zpráva z Klánovické hotelové školy
o odstávce vody během srpna, což znamenalo, že nemohou ubytovat
a stravovat děti ze „Summer campu“. Byl to pro nás šok a věřte, že
jsme se snažili sehnat náhradní ubytování a stravování, ale o prázdninách a narychlo se pro 30 dětí a jejich vychovatele přes veškerou
snahu nalézt náhradu nepodařilo. A tak nám nezbylo, než camp pro
letošek zrušit. Bolelo nás to u srdce, ale dětem jsme slíbili, že se mohou těšit příští rok na stejně báječný program a letní pohodu v Praze.
Jak jsem Vás již před časem informovala, zapojil se do projektu „Start
do života“ významný řetězec. Očekávali jsme, že tato spolupráce díky
velkému počtu pokojů a hostů posune naši Nadaci z hlediska možnos-

CHRIŠTOF, spol. s r. o. je největší prádelenskou společností
v České republice s více než stoletou tradicí. Působnost v rámci
celé České republiky, a nově
také na Slovensku a v Rakousku, je zajištěna dvěma vlastními
provozy v Brně a Štětí.
INZERCE

TEXT: IVANA NĚMCOVÁ, PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY NADACE AHR ČR

Blíží se konec roku a, jak jsme již zvyklí,
začínáme s hodnocením naší práce za
uplynulý rok. Ani u nás tomu není jinak.

Kromě standardní služby„Praní hotelového prádla“ nabízíme efektivní
a moderní službu „Komplexního servisu a pronájmu hotelového
prádla“, která představuje propracovaný logistický systém kvalitního
pronajímaného hotelového prádla (ložní, froté, wellness, stolní...), které
je majetkem společnosti CHRIŠTOF. V rámci této služby půjčujeme
prádlo na základě aktuálních sortimentních i množstevních potřeb
zákazníků, a současně se o něj komplexně staráme. Zajistíme dovoz
čistého a odvoz použitého prádla, provádíme praní, čistění, opravy
a automatickou výměnu kusů na konci životnosti. Zákazník se nemusí
starat o nákup, evidenci, skladování, opravy ani distribuci prádla.

PROFESIONÁLNÍ PRÁDELNA

CHRIŠTOF, spol. s r.o.
Sportovní 39
682 01 Vyškov

Telefon: +420 517 307 111
e-mail: info@christof.cz
www.christof.cz
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tí významně vpřed. Bohužel, ani po roce se nám nepodařilo spolupráci
rozběhnout. Přesto věříme, že se vše nakonec v dobré obrátí a personál
těchto hotelů nám pomůže větší spoluprací s hosty plnit sny o lepším
životě dětí z dětských domovů.
Dovolte mi na závěr obrátit se na Vás, kteří s naší Nadací ještě nespolupracujete nebo váháte, zda se zapojit do projektu „Start do života“. Jsme
Vám k dispozici a budeme velmi rádi, pokud rozšíříte naši základnu
a budete s námi pomáhat, tak jak je to běžné i v ostatních evropských
hotelech, kde hosté považují pomoc potřebným za přirozené gesto sounáležitosti.
S přáním pohodového a úspěšného zakončení tohoto roku, s poděkováním všem, kteří jakkoliv pomáháte ostatním.
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MŮJ TELEFON
JE MŮJ
KLÍČ OD POKOJE
„Rezervuji si pokoj pomocí svého
telefonu a záleží na mě, zda půjdu
pro další informace na recepci nebo
půjdu rovnou na pokoj. Navíc už
nikdy neztratím klíč!“
JUSTIN JONES
HOST
—

www.saltosystems.cz

POUŽÍVEJTE SVŮJ
SMARTPHONE JAKO KLÍČ A
ZAPOMEŇTE FRONTY
NA RECEPCI A NA PROBLÉMY
SE ZTRÁTOU KLÍČE.
BEZPEČNOST
• Není možné vyrobit kopii jako u
mechanického klíče.
• Šifrovaná kumunikace mezi
telefonem a zámkem, tzn.
zabezpečená autentifikace.

SNADNÉ UŽÍVÁNÍ
Intuitivní SALTO aplikace umožňuje
koncovému uživateli přijímat jeho
klíče online, kdykoliv a kdekoliv.
KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI DVEŘMI
Rozsáhlá nabídka řady SALTO je
určená na všechny typy dveří.

SPRÁVA HOTELOVÉHO POKOJE
• Minimalizace nákladů za ztracené
klíče.
• Maximalizace zážitků pro hotelové
hosty.
• Chytré a moderní řešení
odemykaní hotelového pokoje.

LEPŠÍ ZÁŽITEK HOSTA
• Online check-in.
• Okamžité prodloužení pobytu.
• Okamžitá změna pokoje.
• Personalizace.

email: m.kopfstein@saltosystems.com - Telefon: 734 258882 - www.saltosystems.cz

