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Prosinec 2016

je období Vánoc a prosincové mrazy 
neúprosně svírají naši krajinu. Na 
náměstích, provoněných svařeným 
vínem a punčem září vánoční strom-
ky. Období, kdy prožíváme vzácné 
chvilky společně se svými blízkými 
a čas, kdy se zamýšlíme nad smys-
lem všeho, co nás v letošním roce 
potkalo a z čeho máme radost. 
Chvíle radosti a chvíle pokory. 
Mnoho z nás pomáhá jiným. Ať už je to v rámci naší pracovní činnosti 
nebo v osobním životě. To je okamžik, který právě o Vánocích může 
každému přinést příjemný pocit a vnitřní pohodu. Radost, že jsme ma-
linko přispěli jiným k jejich vlastnímu pocitu štěstí. Jen málokdo ví, kolik 
toho dělají hoteliéři a provozovatelé restaurací pro ostatní. Snažíme 
se o tom psát a budeme rádi, pokud se s námi rozdělíte i Vy o Vaše 
radosti.
Chtěli bychom Vám předat jeden krásný vánoční vzkaz. Všichni z Vás, 
kdo jste našimi členy, se podílíte na mnoha dobročinných aktivitách 
také prostřednictvím našeho spolku. A protože Vánoce jsou za dveřmi, 
dovolte mi jen krátkou rekapitulaci toho, co mi letos uvízlo v mysli. 
Naše Nadace podporuje již léta děti v dětských domovech. Mnohým 
z nich jsme umožnili studium za podmínek, na které by jinak asi ne-
dosáhly. Některé z našich členských škol se jich ujaly, hotely vybírají 
finanční příspěvky od hostů a každý přispívá svým dílem. Pomáháme 
také realizovat přání těchto dětí a přispíváme k jejich naplnění, ať se již 
jedná o poznávací cesty, sportovní vybavení a mnohé další.
Od letošního roku jsme v kontaktu s Domovem sv. Vincenta de Paul. 
Domov matek, které by jinak nejspíše přišly o své děti a skončily samy 
někde na ulici. Skromnost těchto lidí a těch, kteří se domov snaží udr-
žet v chodu, je až dojemná. Dává nám dar rozeznávat, co je v životě 
důležité. Naše zvláštní poděkování patří společnosti Winterhalter 
Gastronom, která věnovala domovu zařízení v hodnotě 120 tisíc 
korun. Naše asociace přispěla částkou 150 tisíc korun, kterou domo-
vu v příštím roce pomůžeme s dalším vybavením. To vše se děje také 
díky Vám.
Děkujeme tedy touto cestou všem, kdo pomáhají kdykoli a kdekoli. 
Děkujeme Vám všem za podporu naší činnosti a přejeme Vám krásné 
svátky, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v nadcházejícím roce. Prožijte 
krásné chvíle v kruhu těch, které vždy rádi vidíte.

Krásné Vánoce 2016 přeje za celý tým AHR ČR 

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
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14. listopadu 
jednání se zástupci Úřadu Vlády ČR ve věci 
účasti AHR ČR na přípravě doporučujícího 
materiálu pro řešení problematiky tzv. 
„Sdílené ekonomiky“.

15. listopadu    
jednání s JUDr. Královou, novou ředitelkou 
Odboru cestovního ruchu MMR ČR, ve věci 
řešení problematiky tzv. „Sdílené ekonomiky“

15. listopadu   
jednání Komory cestovního ruchu SOCR ČR

23. listopadu 
jednání prezidenta AHR ČR s ministrem 
financí Andrejem Babišem ve věci stanoviska 
AHR ČR k dalším výjimkám z EET. 
Více v tomto zpravodaji.

24. - 25. listopadu  
11. konference a Valná hromada AHR ČR 
v Karlových Varech. Více v tomto zpravodaji.

28. listopadu  
jednání s předsedkyní Odborů v pohostinství 
JUDr. Gavlasovou – předběžné vyjednávání 
Kolektivní smlouvy vyššího stupně na další 
období.

STALO SE...

OdpOVědnOst 
zaměstnanců 
V sOuVislOsti s EEt 
Elektronická evidence tržeb přináší, mimo 
jiné, jedno riziko pro provozovatele restaura-
cí a ubytovacích zařízení. Může totiž dojít k 
úmyslnému (někdy i neúmyslnému) poškození 
podniku z důvodu, že tržba není řádně zaevi-
dována, případně host neobdrží účet, jak je zá-
konem uloženo. Vzhledem k sankcím, které se 
mohou vyšplhat až na půl milionu korun, jsme 
opakovaně upozorňovali na nutnost úpravy 
Zákoníku práce. To je však velmi složitá cesta, 
která může trvat ještě poměrně dlouho. Proto 
jsme ve spolupráci s advokátní kanceláří 
Holub&David vypracovali vzorovou šablonu 
vnitřního předpisu, který stanovuje povinnosti 
zaměstnance při vyúčtování s hostem. Šablonu 
jsme rozeslali našim členům letos v listopadu.
V případě způsobení škody zaměstnancem se 
může zaměstnavatel odpovědnosti zprostit, 
prokáže-li, že učinil maximum pro to, aby 
zabránil správnímu deliktu. Doporučujeme 
vám proto, abyste seznámili s povinnostmi 
při zajištění EET vaše zaměstnance a nechali 
je podepsat tento předpis, který vám může v 
případném prokazování pomoci.
Pokud jste tedy tuto zprávu a doporučení za-
tím nezaznamenali, seznamte se s ní. Věříme, 
že vám tento metodický materiál pomůže 
k vyšší ochraně před rizikem škod, které by 
v této souvislosti mohly nastat. Dokument 
je také uložen v členské části webu.

usnEsEnÍ ValnÉ HROmadY aHR ČR Č. 11 
Valná hromada na své schůzi dne 25. listopadu 2016 přijala usnesení 
č. 11 v následujícím znění:
I. Valná hromada bere na vědomí: 
       1. Přednesené příspěvky v rámci Valné hromady 

II. Valná hromada schvaluje:
 Zprávu o činnosti AHR ČR v roce 2016 
  Zprávu o hospodaření a řádné účetní závěrce za rok 2015 
 Zprávu Kontrolní a revizní komise za období 1. 11. 2015 - 31. 10. 2016
  Plán činnosti AHR ČR na rok 2017 
 Rozpočet AHR ČR na rok 2017 
 Návrh na úpravu Stanov AHR ČR
 Výsledky voleb členů Rady a Kontrolní a revizní komise AHR ČR

III. Valná hromada ukládá
Radě AHR ČR 
 Zajistit vyhotovení úplného znění Stanov AHR ČR a založení do Sbírky listin ve spolkovém 
rejstříku 

Výše uvedené dokumenty byly předloženy všem přítomným členům v písemné podobě (Zpráva 
KRK ústně) a jsou přílohami tohoto usnesení.
V Karlových Varech dne 25. listopadu 2016, Ing. Václav Stárek, prezident AHR ČR.

přEdstaVEnÍ RadY aHR ČR 
na ObdObÍ 2016 – 2018 
Na Valné hromadě AHR ČR byli na další dvouleté období zvoleni jednomyslně členové Rady. 
Až na několik jmen bude Rada pracovat ve stejném složení jako doposud. Touto cestou bychom 
chtěli ještě jednou poděkovat za spolupráci Lukáši Limprechtovi a Petru Zachovi, kteří již do dal-
šího období nekandidovali. Jejich osobního přispění k činnosti naší organizace si velice vážíme a 
těšíme se, že budeme mít příležitost se s nimi i nadále setkávat na našich akcích.

VýkOnY ubYtOVacÍcH zařÍzEnÍ - řÍjEn 2016
Current Month - October 2016 vs October 2015

Occ % ADR RevPAR

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Prague 86,5 84,2 89,33 89,17 77,30 75,04

Vienna 83,0 77,9 105,93 105,37 87,93 82,09

Budapest 87,7 76,0 90,21 82,13 79,15 62,41

Barcelona 87,2 86,7 159,82 145,01 139,44 125,71

Berlin 84,5 85,0 97,56 98,98 82,41 84,10

Paris 77,8 85,9 245,44 264,03 191,07 226,83

London 84,9 88,3 164,90 224,65 139,93 198,34

Warsaw 81,8 83,5 74,47 71,90 60,93 60,03

ZE SEKRETARIÁTU

Zvolení členové Rady AHR ČR:

VICEPREZIDENT KRAJSKÉ SEKCE - Vlastislav ŠOS
VICEPREZIDENT HOTELOVÉ SEKCE - Ing. Jiří MILSký
VICEPREZIDENT GASTRONOMICKÉ SEKCE - Jiří kRÁL

UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ DO 20 POKOJŮ - Blanka HLAVÁČkOVÁ
UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ DO 100 POKOJŮ - Ing. Petr BERÁNEk
UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ NAD 100 POKOJŮ - Ing. Otakar JOHN

GASTRONOMICKÁ ZAŘÍZENÍ - Jan ŠkRLE
GASTRONOMICKÁ ZAŘÍZENÍ - Věra BAUEROVÁ

SEKCE DODAVATELŮ - Libor VÁVRA
SEKCE ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ - Ing. karel DOUBEk

VZDĚLÁVACÍ SEKCE - Ing. Pavel HLINkA
KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE - předseda - Josef BÁRA

KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE - Václav TONCAR
KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE - Bc. Jaroslav VACULkA
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ÚmluVa unWtO 
O OcHRaně tuRistů 
a O pRáVEcH 
a pOVinnOstEcH 
pOskYtOVatElů 
služEb V cEstOVnÍm 
RucHu 

Světová organi-
zace cestov-
ního ruchu se 
statutem OSN 
- UNWTO - 
vyzvala všech-

ny členské státy UNWTO k účasti na otevřené 
konzultaci věnované textu nové mezinárod-
ní Úmluvy o ochraně turistů a o právech
 a povinnostech poskytovatelů služeb v cestov-
ním ruchu. Úmluva je velmi důležitá, neboť 
záměrem jejích Příloh je také regulovat smlou-
vy o poskytování turistického ubytování, nebo 
prázdninové balíčky. AHR ČR spolu 
s HOTREC je však toho mínění, že rozsah 
této Úmluvy UNWTO je příliš široký, a že 
by se měl soustřeďovat výhradně na práva 
a ochrany garantované spotřebitelům. 
Přílohy Úmluvy jdou bohužel za rámec těchto 
aspektů a navrhují regulovat některé vybrané 
smlouvy uzavírané mezi organizacemi 
v sektoru cestovního ruchu zrušením kontrak-
tační svobody. Jsme toho názoru, že tento 
krok zachází příliš daleko a kontrakty B2B
v cestovním ruchu by neměly být do rozsahu 
Úmluvy začleňovány.
Jelikož hotelové odvětví je jedním z mála, kde 
se navzdory nesnadnému hospodářskému 
kontextu  každoročně vytvářejí nové pracovní 
příležitosti, adresovali jsme naše stanovisko 
k Úmluvě MMR. 

aHR ČR nOVě 
na instagRamu
Sociální sítě jsou čím dál více využívané, 
proto nás nově najdete i na Instagramu.
Téměř každý den se dozvíte, co nového 
chystáme, na jakých akcích se zrovna 
nacházíme, novinky o Hotelstars, předsta-
víme vám náš tým, můžete s námi soutěžit, 
dozvíte se informace ze zákulisí např. 
z příprav konference, a mnoho dalšího. 
Pokud máte Instagram, sledujte nás na 
www.instagram.com/ahrcr/ a používejte 
hashtagy #ahrcr, #hotelstars a další. Fotky 
si můžete prohlédnout i v případě, že Insta-
gram ještě nemáte. 

ZE SEKRETARIÁTU

EEt a dOdaVatElÉ it tEcHnOlOgiÍ
V souvislosti se zaváděním elektronické evidence tržeb evidujeme řadu dotazů ke 
stávajícím nebo připravovaným smlouvám s dodavateli technologií. To se negativně 
projevuje zejména tehdy, pokud technologie nefunguje tak, jak by měla a jak bylo 
původně domluveno. Navíc některé smlouvy obsahují skryté poplatky, které navyšují 
náklady na samotný servis systému. 
Proto jsme v listopadu rozesílali členům informaci s nabídkou naší advokátní kance-
láře Holub&David na pomoc při revizi smluv, případně s jejich úpravou. Pokud byste 
potřebovali službu využít i nyní, případně jakkoli pomoci, obraťte se prosím přímo na 
Mgr. Martina Holuba, e-mail martin.holub@hdlegal.cz. 

sOutěž mladý REcEpČnÍ ROku 2016  
Dne 12.11.2016 v hotelu ANDEL´S  
BY VIENNA HOUSE PRAGUE pro-
běhl  již 21.ročník národního kola soutě-
že Mladý recepční roku 2016. Poslední 
2 roky čelí organizátor soutěže velikému 
zájmu soutěžících ze strany řetězcových 
i nezávislých hotelů. Ještě 24 hodin před 
zahájením soutěže bylo do letošního 
ročníku přihlášeno 16 soutěžících nejen 
z pražských hotelů kategorie 4**** 
a 5*****.  Nakonec jsme přivítali 14 sou-

těžících. Zkušená porota složená z řad odborníků, které předsedala slečna Kateřina Lenková, 
Resident Manager hotelu Andel ´s,  po osmihodinovém maratonu v anglickém jazyce vybra-
la letošního vítěze. Stala se jím Kateřina Chocholoušová z hotelu Boscolo Prague, Autograph 
Collection. Na druhém místě se umístila Barbora Klimeková, Hotel Hilton Prague. Třetí místo 
obsadil Jakub Flíček, hotel Century Old Town Prague. Vítězka nás bude reprezentovat v mezi-
národním finále soutěže konaného dne 22.02. – 26.02. 2017 v hotelu Le Méridien Etoile v Paříži. 
Držíme palce!

VÍtězOVÉ HOtElstaRs pOHádkY HOtEl 
dRaČÍ kOmnata 
První kolo výtvarné soutěže s Hotelstars pohádkou Hotel Dračí komnata už zná své vítěze.
Jak jste se mohli dozvědět i z našich stránek nebo sociálních sítí, v létě jsme pořádali výtvarnou 
soutěž s Hotelstars pohádkou Hotel Dračí komnata, kterou najdete v certifikovaných hotelech 
a penzionech. Ubytovací zařízení tuto pohádku rozdávají svým malým hostům, a ti mají jako 
bonus možnost nakreslit svůj vysněný hotel a zařadit se do soutěže o zajímavé ceny. 
Vítěze prvního kola soutěže již známe, jsou jimi Viktor,Verunka, Eliška a Anička. Byli ubytováni  
v certifikovaných hotelech Bukovanský mlýn a Hejtmanský dvůr. Moc všem gratulujeme a jako 
odměnu jsme zaslali plyšové hvězdy a pobytové vouchery do certifikovaných hotelů (které nám 
poskytl Hotel Resort Green Valley, Hotel AGH, Hotel Sepetná, AV ČR a Hotel Veba Broumov). 
Máme velkou radost, doufáme, že další kolo soutěže bude také úspěšné a těšíme se na další ob-
rázky. Více informací o zimním kole soutěže najdete již brzy na Facebooku www. hotelstars.cz:-)     
Flíček, hotel Century Old Town Prague. Vítězka nás bude reprezentovat v mezinárodním finále 
soutěže konané 22. 02. – 26. 02. 2017 v hotelu Le Méridien Etoile v Paříži. Držíme palce!
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AKTUÁLNĚ

Stanovisko AHR ČR k dalším výjimkám z EET

První zkušenosti z EET 

AHR ČR zásadně nesouhlasí s úpravami již schváleného zákona o EET. Nový návrh ministra Andreje 
Babiše, aby byly ze zákona vypuštěny e-shopy, ale především stanovena maximální hranice tržeb 
250 000,- Kč, je pro poctivé podnikatele neakceptovatelná. 

AHR ČR sleduje pozorně vývoj jednání o dalších úpravách EET v Poslanecké sněmovně
Parlamentu České republiky a stejně tak zavádění systému do praxe v jednotlivých restauracích 
a ubytovacích zařízeních.

Toto stanovisko zároveň sdělil prezident AHR ČR na svém jednání 
ministru financí 23. listopadu a následně předal všem poslancům 
v PSP ČR spolu s výzvou, aby pro navrhované změny nehlasovali. 

Prakticky 3 dny před spuštěním evidence tržeb a již podruhé, mění 
Ministerstvo financí podmínky evidence tržeb. Systém, který měl 
narovnat podmínky na trhu, spíše prohlubuje diskriminaci poctivých 
podnikatelů. Jakákoli maximální hranice tržeb otevírá další cesty pro 
obcházení daňových povinností. Navíc přichází chaoticky těsně před 
účinností zákona. Podnikatelé opět nevědí, jaké podmínky musí naplnit 
od prosince tohoto roku. Návrh spíše komplikuje a tím dále oslabu-
je kontrolu dodržování zákona. Před měsícem si stejným způsobem 
vyložilo Ministerstvo financí již schválený zákon tak, že z něj na celý rok 
budou vyjmuty stánkové prodeje občerstvení. Tedy podnikatelé ve stej-
ném oboru podnikání mají mít rozdílné povinnosti. Tato diskriminace 
je nepřípustná. Podnikatelé, které zastupujeme od počátku, podporovali 
EET jako nástroj k narovnání podmínek na trhu, které musí být stejné 

Na výše uvedená témata jsme se opakovaně vyjádřili, mediální výstupy 
obdrželi členové emailem a jsou k dispozici na našich webových strán-
kách. První den zavedení evidence se prezident AHR ČR Václav Stárek 
vyjadřoval v celkem pěti mediálních vstupech, konkrétně v Radio Zet 
v 8:00 hod., Zpravodajství ČT24 ve 13:00 hod., Českém rozhlase Radio-
žurnál v 17:00 hod., večerních zprávách zpravodajství TV Prima a ČT 
24 a v Událostech a komentářích ve 22:00 hod.
Na toto téma dále proběhla diskuse v rámci pořadu Radioforum Čes-
kého rozhlasu Plus 29. listopadu od 12:30 hod. a vstup do TV Zpravo-
dajství Seznam.cz 28. listopadu ve 14:00 hod. Stanovisko AHR ČR bylo 
rovněž vydáno ČTK a některými online zpravodajskými servery 
a publikováno v odborném tisku. 

V souhrnu lze konstatovat následující:
AHR ČR se stále domnívá, že EET by měla být šancí narovnat podni-
katelské prostředí, ale pouze za předpokladu, že nebudou aplikovány 
žádné výjimky. Změny, které navíc přicházejí několik dní před spuš-
těním systému opět vnáší do podnikání pouze chaos a někteří podni-
katelé, kteří  již investovali své prostředky do EET mohou teoreticky 
spadat do skupiny podnikatelů, kteří mají být z EET vyjmuti. AHR ČR 
vidí jakoukoli hranici pro výluku z elektronické evidence jako cestu k 
dalšímu obcházení zákonů. 
Pokud by měly tyto výjimky platit, pak nedojde k slibovanému narovná-
ní podmínek pro podnikání, jejíž součástí měla být, mimo jiné, také eli-
minace zaměstnávání „na černo,“ a obcházení povinné registrace plátců 
DPH. První zkušenosti se zaváděním EET ukázaly, že odhady AHR ČR, 
které predikovaly zvýšení cen a úbytek cca 15 – 20 % provozů, hlavně 
malých restaurací, se naplňují. AHR ČR opakovaně odmítá tvrzení 

pro všechny. Výjimky, vytvořené výkladem již schváleného zákona, jdou 
proti všem poctivým podnikatelům. Pokud nebude chtít někdo platit 
daně, pak udělá vše pro to, aby prokázal, že nedosáhne v tržbách na 
stanovenou hranici 250 000,- Kč. Pokud se bude chtít alespoň částečně 
vyhnout evidenci, pak zahájí i stánkový prodej. Za těchto podmínek 
ztrácí EET svůj původní smysl a tím i naši podporu. AHR ČR na Valné 
hromadě v Karlových Varech projednala se svými členy další postup 
na ochranu podnikatelů. Ministerstvo tvrdí, že se toto opatření nebude 
týkat například pohostinství, které má spustit evidenci již od prosince. 
Ve skutečnosti zvláště venkovská pohostinství otevřená omezeně a za-
měřená hlavně na prodej piva již dnes do tohoto limitu pravděpodobně 
spadají. 
Znamená to, že si mají pořídit pokladny a pak žádat o paušální daň? 
Není ani jasné, jakým způsobem bude finanční úřad jednotlivé případy, 
kterých mohou být tisíce, posuzovat. V závěru tato povinnost dopadne 
opět jen na poctivé podnikatele a bude představovat pouze další admi-
nistrativní zátěž. 

ministra financí, že ke zdražování se uchylují pouze ti podnikatelé, kteří 
krátili tržby. Je to zcela nepodložené, zjednodušené a populistické tvrze-
ní. Veškeré vstupy se po mnoho let zvyšují při dlouhodobě neudržitelné 
hladině cen v restauracích.  Za posledních několik let rostla úroveň 
regulací, které mají přímý dopad do provozních nákladů provozovatelů 
restaurací. Jmenovat můžeme například změny potravinového zákona, 
povinnost značení alergenů, zákon o značení lihu a dále změny již při-
pravované, které přenášejí další odpovědnost na zaměstnance, 
a nepřípustnou cenovou regulaci (protikuřácký zákon) a mnohé další. 
AHR ČR se zásadně ohrazuje proti propagaci, kterou spustilo MF na 
podporu EET a která staví pohostinství do světla oboru, jenž se nejvíce 
podílí na krácení tržeb v naší zemi. 
Navíc je třeba konstatovat, že šedá ekonomika v ČR stále klesá a v sou-
časné době je na úrovni nižší než 13 %. AHR ČR se zasadila o snížení 
DPH za pokrmy a nealkoholické nápoje do snížené sazby a tento návrh 
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AKTUÁLNĚ

Názory členů k stanoviskům AHR ČR 
Průzkum potřeb a hodnocení činnosti AHR ČR probíhal v říjnu 2016 a online anketou byla 
oslovena celá členská základna. 

Do průzkumu se zapojilo celkem 211 členů, jejichž skladba byla tvořena 
z 88 % provozovateli ubytovacích a stravovacích zařízení. Konkrétně 
hotely 56,4 %, penziony 19,91 % a restaurace 12,32 %. Z ostatních 
členských subjektů tvořily členské školy 6 % respondentů. Mezi hlavní 
důvody členství patří získávání informací, zastupování zájmů podnika-
telů a společné postupy – lobbing, rozvoj a udržitelnost oboru a úspora 
nákladů. Více než 90 % respondentů vnímá zvýšenou mediální komuni-

byl prosazen a je aplikován od 1. prosince 2016. Nejedná se o snížení 
DPH pro restaurace, ale narovnání diskriminačních podmínek v sou-
ladu s ostatními obory a praxí v zemích EU. AHR ČR dále prosazuje 
snížení sazby DPH ze současných 15 % na 10 – 12 % tak, jak tomu bylo 
i v Chorvatsku. Ministr financí po jednání s prezidentem asociace pí-
semně přislíbil, že se tímto návrhem bude zabývat po spuštění EET. 

První zkušenosti se zaváděním EET:
První zkušenosti z bleskového průzkumu provedeného 1. 12. 2016:
 Náklady na zavedení EET pro malou restauraci na venkově 
s omezenou kuchyní a cca 30 místy u stolu tvořily více než 15 000,- Kč. 
V restauraci v krajském městě postavené na gastronomii, s celotýden-
ním provozem a 90 místy u stolu, se pohybují náklady na zavedení 
EET na úrovni 35 000,- Kč.  V některých místech je nutné posílit 
internetové připojení, což přináší další náklady.  Stovky restaurací již 
ukončily provoz. Například z Havlíčkova Brodu hlásí podnikatelé, že 
v samotném městě ukončilo provoz k dnešnímu dni 6 restaurací, 
v okolních pěti obcích ukončila činnost další 4 pohostinství.  Důvo-
dem uzavírání provozů není samotná EET, ale všechny další regulace 
a náklady – jen provoz jedné televize stojí ročně 8 000,- Kč, připravuje 

se zákaz kouření, pro provozovatele restaurací těžko pochopitelná a pro-
veditelná pravidla z novely potravinového zákona, silná konkurence ze 
strany spolkových kluboven – Sokolové, požární zbrojnice a další, které 
fungují jako neoficiální a zcela neregulované restaurace.  Samotný 
systém EET funguje bez problémů, problémy nastávají spíše s připoje-
ním.  Zkušenosti z hotelového provozu – pražský hotel s více než 
200 pokoji testoval bez problémů systém již v listopadu, dnes hladký 
průběh do 8:45, s přibývajícími hosty se však systém začal zpomalovat, 
důvodem může být nárůst transakcí a síla připojení k internetu. Náklady 
na zavedení EET přesahují 300 000,- Kč.  Nevyřešený je problém se 
zaměstnanci – pokud zaměstnanec záměrně neeviduje tržbu, současný 
zákoník práce nedává moc možností, jak následně vymáhat způsobenou 
škodu – například sankce za porušení povinnosti evidovat tržby. AHR 
ČR v této souvislosti vytvořila pro své členy vzor vnitřního předpisu, 
který zavazuje zaměstnance k větší odpovědnosti v případě porušení na-
řízení, hotely prováděly školení zaměstnanců k EET.  Řada restaurací 
zvyšuje ceny a promítá do nich náklady spojené  s EET a dalšími regula-
cemi, restaurace v jižních Čechách očekávají přesun turistů ke stánko-
vému prodeji, kterému byly uděleny výjimky a ceny zvyšovat nebudou 
– markantně se to bude týkat například vodácké klientely podél řek, 
kde je mnoho restaurací, ale také stánků s občerstvením. 
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Jaký je Váš názor na níže uvedené směry a stanoviska AHR ČR?

 Přijatelná / počet členů Nepřijatelná / počet členů nevím / počet členů

Souhlasím se zavedením EET, jako nástroje pro snížení šedé ekonomiky a nekalé 
konkurence. 130 56 22

Jako reakci na diskriminační výjimku udělenou stánkovému prodeji do roku 2018, 
bude AHR ČR usilovat o další kompenzace pro provozovatele restaurací formou 
snížení daňového zatížení našeho oboru nebo jiných úlev.

177 7 21

Souhlasím se zákonným zákazem kouření v restauracích bez jakýchkoli výjimek. 133 59 17

Současná úprava zákazu kouření v restauracích - je dostatečná a s plošným zákazem 
kouření nesouhlasím. 94 89 22

Sdílená ekonomika a ubytování v soukromí - za současného stavu je zdrojem šedé  
ekonomiky. Je nutné zajistit zefektivnění kontroly daňové disciplíny. 173 8 25

Místní poplatky – navrhujeme snížení počtu poplatků na jeden, bez výjimek, placený 
přímo zákazníkem a zrušení poplatku z kapacity. 176 8 21

Stravenky –  AHR ČR by měla vyvinout úsilí za zrušení stravenek a jejich nahrazení fi-
nančním příspěvkem zaměstnavatele se zachováním současného daňového zvýhodnění 
pro zaměstnance i zaměstnavatele.

129 20 56

Stravenky – AHR ČR by měla spíše podpořit elektronickou formu stravenek 
a přísnější kontrolu jejich využití. 104 26 76

Zákon o cestovním ruchu – podporujeme vznik zákona o cestovním ruchu, který by 
definoval jeho financování a systematický rozvoj. 164 3 37

Zaměstnanost – AHR ČR by měla požadovat větší otevření pracovního trhu pro 
sousední nečlenské země jako je například Ukrajina. 121 28 56

AHR ČR by měla před parlamentními volbami oslovit všechny politické strany s otázk-
ou, jak konkrétně chtějí podpořit cestovní ruch a podnikání v pohostinství. Odpovědi 
by měly být v předstihu zveřejněny a brány jako závazek politiků.

183 4 17

kaci AHR ČR v roce 2016 a je s ní spokojena. To představuje téměř 
30% nárůst oproti minulému roku.  Stejně tak 70 % členské základny 
má dostatečné informace o tom, jaké zákony právě AHR ČR připo-
mínkuje. Součástí průzkumu byla možnost, vyjádřit své postoje vůči 
stanoviskům AHR ČR. Názory členů k jednotlivým stanoviskům bu-
dou promítnuté do kroků, které budeme v příštím roce veřejně jménem 
AHR ČR prosazovat. 
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Snažím se, aby všude bylo dost světla 
Na loňské konferenci AHR ČR získala Mimořádnou cenu AHR ČR 2015 za přínos pro 
architekturu a hotelový design výjimečná architektka Eva Jiřičná. Povídali jsme si nejen 
o důležitosti světla v jejích projektech, ale také o tom, jak mocná je síla pohybu...

Vaší výraznou prací v oblasti hotelnictví je architektonický návrh 
prvního pražského designového hotelu Josef. Jak na realizaci projek-
tu vzpomínáte? 
Práce na tomto projektu byla tak složitá a zdlouhavá, že už bych ji 
nechtěla zažít:-) Na počátku bylo obtížné vůbec klienta přesvědčit, že 
může na Starém Městě postavit budovu, která bude moderní a  tudíž 
jiná, než historické budovy okolo. Pak následovala fáze získávání po-
volení pro realizaci. Ta trvala také poměrně dlouho, protože Praze 1
se nezdál záměr takového typu hotelu pro tuto městskou část vhodný. 
Po zdolání těchto překážek, kdy jsme už připravili návrhy interiérů 
a dalších prostor hotelu, majitel přišel s názorem, že provozování mo-
derní budovy s moderním interiérem je vlastně sebevražda. Opět se 
tedy dlouho nic nedělo. Po nějaké době nás majitel požádal, abychom 
zhotovili dva vzorové pokoje v jednom prázdném hotelu nedaleko. Po-
koje pro hosty jsme připravili, nakonec se všem líbili líbily a my jsme 
projekt dopracovali. Jenže pro realizaci si majitel vybral firmu, která se 
stavbou hotelu neměla zkušenosti. No, nebylo to vůbec jednoduché...

Čím jste se v případě hotelů Josef a Maximilián inspirovala?
U každého hotelu to probíhalo jinak. Hotel Josef byla novostavba. 
Shodou okolností z první části fasády, která směřuje do Masné ulice, je 
překrásný výhled na Prahu, kdy vidíte věže Týnského chrámu, a když 
vystoupáte výše, odhalí se vám z architektury Starého města ještě více. 
A tak jsme se snažili ten výhled umocnit. Udělali jsme velká okna, 
opravdu co největší a nejnižší, aby host, který přijde „domů“ viděl krásu 
Prahy, i když v pokoji sedí. Nemusí se dívat na špatné obrazy v místnos-
ti, ale třeba na večerní rozsvícené siluety města. S povolením velkým 
oken byla trochu potíž, ale podařilo se. Nemám ráda všechna ta zelená, 
modrá, hnědá skla, která sice odrážejí sluneční energii, ale vypadají 
příšerně. My jsme použili čirá skla, která mají minimální odrazivost, ale 
nad okny jsme udělali stříšky, což pomohlo i trošku artikulovat fasádu. 
Díky tomu nepůsobí vedle té dekorativní budovy z 19. století tak prázd-
ně. Pohled z druhé fasády jsme vyřešili zahradou, která pěkně roste a 
je příjemné se na ni dívat. V případě hotelu Maximilián jsme provedli 
jen menší přestavbu, nové zařízení přízemí, prostor pro snídaně, bar, 
v pokojích jsme vyměnili nábytek, zrealizovali jsme novou skleněnou 
střechu, trochu obměnili zahradu. 

Design hotel obecně musí určitě splňovat nějaká architektonická 
kritéria? 
Upřímně řečeno, já nevím. To si všechno organizoval majitel sám. My 
jsme udělali to nejlepší, co jsme v tu dobu a s rozpočtem, který jsme 
měli k dispozici, mohli podniknout. Vycházeli jsme hlavně z toho, co 
člověk potřebuje, když cestuje. Já už jsem alergická na všechny obrazy, 
na které se musím dívat v různých hotelech, kde přenocuji. Jsou větši-
nou jeden horší než druhý. A jako host se tomu nemůžete vyhnout. 
A člověk nejede do hotelu proto, aby se díval na špatné reprodukce, ale 
potřebuje především kvalitní postel, funkční koupelnu, klid a dobrou 
snídani. 

V čem je podle vás ta výjimečnost designového hotelu?
My jsme tohle vlastně vůbec neřešili. Naše zadání nebylo vytvořit 
designový hotel. Hotel byl původně tříhvězdičkový a my jsme měli za 
málo peníze, které do toho majitel tehdy investoval, zrealizovat projekt 
hotelu, který bude mít po architektonické stránce určitou úroveň. To, že 

si z něj nakonec majitel udělal designový hotel, pro nás bylo překvapení. 
Zjistil, že když se stane členem skupiny designových hotelů, bude z toho 
mít nějaké výhody.

S jakými materiály nejčastěji pracujete a proč?
Člověk by měl musí používat materiály, o nichž je přesvědčen, že 
jsou pro konkrétní účel vhodné. Já samozřejmě ráda pracuji se sklem 
a kovem, ale nevyhýbám se ani dřevu. V hotelu Maximilián i v Uni-
verzitním centru ve Zlíně je dřevěný nábytek. Nebráním se použití 
žádného materiálu, pokud vyhovuje funkčně očekávanému účelu. 
Obecně mám ale ráda barvy, které člověka pozvednou na mysli. Také 
se snažím, aby všude bylo dost světla. Když jsou budova nebo prostor 
hodně světlu otevřené, stačí, aby i v pošmourném dni na chvíli vysvitlo 
slunce, a hned je všechno veselejší. I v místnostech bychom si ho měli 
užívat a vidět i efekt stínů. 

když cestujete, ubytováváte se raději v designových nebo v řetězco-
vých hotelech?
Já o tom vůbec nepřemýšlím. Jezdím hlavně na pracovní cesty, takže mi 
hotel většinou někdo zarezervuje. Ale samozřejmě, kdybych měla mož-
nost vybrat si, ráda bych přenocovala v hotelu od nějakého známého 
architekta. Díky své práci jsem přenocovala ve spoustě dobrých, ale 
i špatných, hotelů.

které vás něčím zaujaly?
Tak třeba všechny hotely od Philippa Starcka, ať se vám líbí, či nikoli, 
vás zaujmou. Ve španělském Madridu jsem nocovala v hotelu Puerta 
America, kde byl každý pokoj navržen jiným architektem. Já jsem spala 
v interiéru Zahy Hadid, britské architektky, iráckého původu, což byla 
také velmi zajímavá zkušenost. V Monaku mě zaujal hotel Monte Carlo 
Bay, exteriér je postmodernistický, ta budova je vlastně ošklivá, ale inte-
riéry jsou designové, krásné. A je tam nádherná zahrada. Víte, ale když 
někam přijedu v půlnoci a v 9 ráno už z hotelu odjíždím, vyhrávají před 
stylem dobrá postel, koupelna a snídaně. To jsou priority:-)

PROFIL





Myslíte si, že služby v hotelnictví a nabídka gastronomie jsou v České 
republice kvalitní? Jaká je vaše osobní zkušenost?
Podle mě je možné se v České republice najíst a ubytovat velmi dobře, 
výběr restaurací se vyrovná jinému evropskému městu. Hotely jako 
Four Seasons, Kempinski mají perfektní servis i kuchyni. Praha si ne-
může na kvalitní hotely stěžovat a má co nabídnout. Jako velký problém 
vnímám  přetrvávající kouření v restauracích. 

Vnímáte nějaký rozdíl mezi britským a českým hotelnictvím?
Pokud se práce dělá dobře, je jedno, kde. Možná Britové mají více pro-
pracovanou schopnost zabývat se detaily. Třeba, že host dostane účet 
v krásné obálce, u zrcadla v pokoji je jedna čerstvá květina, která barev-
ně naprosto dokonale ladí s tóny pokoje... Pravdou ale je, že několik let, 
co mám v Čechách malý byt, už v hotelech nepřenocuji, a možná se to 
změnilo.

Co vám letos udělalo radost?
Nestalo se nic tak úžasného, že bych si pro to tento rok zapamatovala. 
Ale přežili jsme, a to je úžasné:-) Ale jednu letošní radost vlastně mám. 
Podařilo se mi najít nový kurz cvičení pilates. A pak jsem objevila je-
den bar, kde připravují různé sendviče z opečeného tenoučkého chleba 
a džus z čerstvého ovoce. Tak to jsou mé sobotní radosti – cvičení, toast 
a džus!

Jak ráda trávíte volný čas?
Moc času nemám, ale posledních deset let cvičím jógu a pilates. Moje 
práce obnáší i lezení po žebříku nebo do suterénu, občas musím něco 
přeskočit... A v určitém věku vás prostě tělo začne bolet. A cvičení 
pomáhá ve dvou rovinách. Jednak je dobré pro tělo a také vyžaduje 
soustředění, takže už nemůžu myslet na nic jiného. Všechny nedořešené 

INZERCE

problémy jdou stranou, a když se po několika hodinách do hlavy vrátí, 
už mám určitý odstup. Je dobré si uvědomit, že nechodíme cvičit, aby-
chom druhé ohromili, jak nám to jde či nikoli, ale děláme to pro sebe. 
Jsem vděčná, že se můžu hýbat. 

Cestujete ráda? Jaké jsou vaše oblíbené destinace?
Už dlouho jsem žádnou destinaci nevybírala. Když mám dovolenou, 
jsem doma. Je to pro mě úleva nemuset s taškou na letiště. Naposledy 
jsem byla před dvěma roky v Indii. Deset dní jsem prožila v ajurvéd-
ském centru cvičením jógy, masážemi, plaváním v moři a s vegetarián-
skou stravou.  

EVa jiřiČná

Architektka českého původu, již více než 45 let žije a pracuje v Lon-
dýně, kde v roce 1984 založila vlastní ateliér - Eva Jiricna Architects 
Limited. V roce 1999 spolu s Petrem Vágnerem založila v Praze 
ateliér AI - DESIGN. Výběr z Realizací a projektů v ČR:
Bytové domy Sky Barrandov, 2016, Polyfunkční dům v Revoluční, 
2016 (v realizaci), Výstava Jana Kaplického v Tančícím domě, 2016,
 Bytové domy v Holešovicích, 2015 (nerealizováno),  Rekonstrukce 
domu v Michli, 2014, Vila v Tróji, 2013, Lávka v Klatovech, 2012,
 Kongresové centrum Zlín, 2011, Cafe B.Braun, 2010,  Bytový dům 
Sněžka, 2009, Univerzitní centrum Zlín, 2008, Hotel Maximilian, 
2005, Kostel sv. Anny,  2004, The British Council, 2003, Hotel Josef, 
2002, Interiér bytu v Divadelní ulici, 1999, Byt ve Voršilské ulici, 
1999, Oranžerie na Pražském hradě, 1999 
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HOTEL / PENZION

Who is who
antOnÍn ŠmEjkal  
Již od roku 2000 z pozice prokuristy řídí administrativu a finance společnosti JULIA UNO Group, která provozuje Rodinný 
hotel SLUNEČNÁ LOUKA v Lipně nad Vltavou. Kromě profesního vzdělání na Hotelové škole v Českých Budějovicích získal 
doktorát na Masarykově univerzitě v Brně. V současné době rovněž působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích 
a specializuje se na hodnocení investičních projektů v cestovním ruchu. V roce 2014 v pozici manažera projektového týmu 
realizoval za přispění finančních prostředků  EU projekt na rozšíření ubytovací kapacity hotelu a zkvalitnění zázemí pro in-
centivní a business turistiku. Dále se spolupodílí na řízení firem, v jejichž portfoliu figurují služby jako housekeeping, facility 
management, účetní a daňové poradenství či sportovní a tělovýchovné služby. Ve svém volném čase rád cestuje za špičkovou 
gastronomií a adrenalinovými zážitky.

daVid kRatOcHVÍl  
V říjnu nastoupil na pozici Corporate Sales Manager pro Jalta Boutique Hotel a Plaza Alta Hotel. Obchodu na korporátní 
úrovni se věnuje více než pět let. Hlavní náplní jeho dosavadní práce byl finanční rozvoj několika start-up projektů. Díky své 
předešlé praxi si je dobře vědom toho, jak velmi je pro klienty důležitý osobní přístup navázaný na kvalitu poskytovaných slu-
žeb. Touto filosofií se řídí a chystá se ji rozvinout i v nově získané pozici. „Hotel Jalta je jedním z předních pražských hotelů. 
Mým cílem je udělat maximum, aby tomu tak zůstalo, a co víc, aby prestiž hotelu dále narůstala,“ říká David. 

lEnka bRutOVská
V říjnu 2016 nastoupila do obchodního a marketingového oddělení společnosti CPI Hotels na pozici E-commerce Coordina-
tor. Na starosti má především rozvoj online kanálů značky Clarion Hotels, Fortuna Hotels, Spa & Kur Hotels a agendu spo-
jenou s produkcí a analýzou webů a kampaněmi. Do CPI Hotels se vrací po rodičovské dovolené, dříve byla zodpovědná za 
vedení pražského Hotelu Fortuna West a Hotelu Fortuna Luna. Kromě hotelnictví má zkušenosti také z oblasti bankovnictví, 
pracovala v zahraničním oddělení a oddělení privátních zákazníků společnosti Commerzbank AG. Je absolventkou Podniko-
hospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Mezi její zájmy patří kromě rodiny skauting, četba, cestování a sport.
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Nejlepší penziony roku 2016
Také máte rádi cestování? V minulém roce nastal „boom“ v trávení dovolené zejména v tuzemsku. 
Vliv na to měla i naše bezpečnostní situace, která se řadí k nejlepším v Evropě. 

K plánování dovolené 
neodmyslitelně patří 
i výběr ubytování. Musí-
me konstatovat, že kvalita 
malých ubytovacích zaří-
zení se každý rok zlepšuje.
Asociace hotelů a restaurací 
České republiky vyhlašuje 
každý rok anketu Penzion 
roku. V letošním roce jsme 

vyhlašovali tuto anketu ve spolupráci se společností Previo a Hotel.cz. 
O kvalitě vítězného penzionu svědčí to, že hodnotit jeho služby mohou 
pouze hosté, kteří zde byli skutečně ubytováni. Do ankety se v letošním 
roce  zapojilo přes 300 penzionů. Anketa je postavena na kombinaci re-
cenzí a hodnocení odborné poroty. Zákazníci hodnotí kvalitu vybavení, 
poskytované služby i vstřícnost personálu. Cílem je zhodnotit kvalitu 
služeb zapojených penzionů právě z pohledu těch nejpovolanějších, tedy 
zákazníků. I díky tomu se mohou ubytovací zařízení neustále zlepšovat. 

Které byli nejlépe hodnocené penziony 
z TOP 20? Zde přinášíme jejich výčet: 
Penzion Jelen - Vranov nad Dyjí, Penzion Three – Františkovy lázně, 
Penzion Podhorní mlýn – kostelec nad Orlicí, Penzion Uko - Bed-

řichov, Pension Schaumannův Dvůr - Bruntál, Hotýlek u Hraběte 
Harracha - Harrachov, Penzion a bungalovy Vranovská Přehrada, 
Penzion Tereziiny lázničky – Nové Hrady, Pension Pohádka - Pra-
ha, Penzion Proneco - klentnice, Penzion U Candrů – Vyšší Brod, 
Penzion Grasel – Nové Syrovice, Pension Athanor – Český krumlov, 
Pension Baltazar - Mikulov, Chornitzerův dům - Telč, Penzion Willa 
- Jihlava, Penzion U kohoutka - Blatná, Pension Rossini – Františ-
kovy lázně, Penzion Jasmín - Liberec, Penzion Lesní Brána – Dolní 
Čermná. 
O absolutním vítězi rozhodla odborná komise složená ze zástupců 
AHR ČR, médií a držitelů loňského ocenění, kteří vybrané penziony 
z TOP 10 navštívili. 
Držitelkou ocenění Penzion roku 2016 se stala paní Gabriela Pelová 
z Penzionu Podhorní mlýn v Kostelci nad Orlicí, které byl na slavnost-
ním galavečeru AHR ČR v Karlových Varech předán zasloužený titul 
a soška z dílny novoborského skláře J.Kunce. Penzion Podhorní mlýn se 
může pyšnit čtyřmi hvězdami. Je totiž certifikován oficiální klasifikací 
HotelStars v této kategorii. Majitelka penzionu k tomu říká: „Členem 
asociace jsem se stala z důvodu zájmu o certifikaci našeho penzionu 
Podhorní mlýn a až později jsem zjistila, jaké možnosti asociace nabízí. 
Mrzí mne, že v současné době si mohou zařízení přidělovat „hvězdičky“ 
bez této certifikace a klamat tím hosty, kteří se absolutně neorientují 
v tom, které hodnocení je opravdové a které je jen představou majitele 
o jeho kvalitě a není objektivní. Já jsem pyšná, že jsem v našem oboru 
ušla velký kus cesty a po desetiletém provozu našeho penzionu jsem 
zhodnotila výsledky touto certifikací.“ 



9 

HOTEL / PENZION

Rekordní účast na konferenci AHR ČR: 
Bylo nás 300  
Grandhotel Ambassador a Grandhotel Pupp se ve dnech 24. 11. a 25. 11. 2016 staly 
hostiteli 11. Konference Asociace hotelů a restaurací České republiky. Pojďte se s námi 
podívat, jak vše probíhalo.

Začátek konference - GTG party v Kakadu 
baru
Neformálním úvodem celé konference byla GTG party v proslulém Ka-
kadu baru Grandhotelu Ambassador. Začátek večera zpříjemnila blue-
sová zpěvačka Kateřina Bodláková a krev všem zúčastněným rozprou-
dila skupina Milan Krajíc and Friends společně s kapelou Orandžáda.

Odborný program konference
Měl jednoho společného jmenovatele – DISRUPCI. Pozornost byla 
zaměřena na trend rozkladu stávajícího podnikatelského prostředí a na 
nové formy konkurence, které přicházejí ruku v ruce s disrupcí. „Svět 
se nemění, svět se již změnil“ oznamoval zúčastněným Ondřej Zukal, 
jehož přednáška byla věnována nově vzniklým trendům v očekávání 
zákazníků. Vizionář Manolis Psarros se zaměřil na sdílenou ekonomiku 
a změny, které s sebou přináší pro celý cestovní ruch. Řeč byla o nově 
vznikajících subjektech nabízejících ubytování v soukromí či fenoménu 
jménem mealsharing. Tim Unwin ze společnosti Rategain se svojí 
přednáškou „Zapomeňte na neobsazené pokoje“ seznámil hoteliéry 
s novými metodami revenue and yield managementu. Na jeho přednáš-
ku navázal Thomas Landen, který poskytl všem zúčastněným návod, jak 
poznat co nejvíce své hosty a nabídnout jim správný produkt. Restau-
ratéři měli na konferenci možnost diskutovat o současném stavu české 
gastronomie se Zdeňkem Pohlreichem který je známým bojovníkem 
za její neustálé zlepšování. Odborný program konference zakončil Jan 
Mühlfeit přednáškou „Máte na víc, než si myslíte“, která byla věnována 
možnostem odemykání lidského potenciálu.
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Valná hromada
Součástí konference byla Valná hromada AHR ČR, na které byly shrnu-
ty aktivity Asociace v roce 2016 a současně byl představen business plán 
na rok 2017. Valná hromada byla tento rok volební, což znamená, že 
členové AHR ČR si zvolili své představitele do Rady AHR ČR.  

Slavnostní galavečeře v Grandhotelu Pupp
Vyvrcholením 11. Konference AHR ČR byla slavnostní galavečeře 
s předáváním Výročních cen Asociace hotelů a restaurací České republi-
ky v Grandhotelu Pupp. Tato slavnostní událost se stala každoroční 
tradicí a přítomní hosté měli jedinečnou možnost dozvědět se jako 
první jména oceněných. Tým Grandhotelu Pupp si na úvod večera 
připravil překvapení v podobě adventně laděného setkání před hotelem, 
které hudbou doplňovali bubeníci a podávalo se svařené víno. V rámci 
čtyřchodového menu se pak podávaly speciality připravené pod taktov-
kou šéfkuchaře GH Pupp Radka Příhonského. Zážitek z celého večera 
umocnila skupina Ilusias se svou světelnou show. Po skončení galaveče-
ře pokračovali mnozí účastníci v afterparty v proslulém Becher´s Baru. 

Držitelé Výročních cen AHR ČR pro rok 2016
 Hoteliér roku (řetězcové hotely) Radim Beneš - Clarion Congress 
Hotel Ostrava
 Hoteliér roku (nezávislé hotely) Milena Šnajdrová - Hotel Zlatá 
hvězda, Litomyšl
 Restauratér roku (samostatné restaurace) Manželé Burdovi - Restau-
race Černý Orel, Osek
 Restauratér roku (hotelové restaurace) Krzysztof Sajdok- Vitality 
hotel, Vendryně 
 Mladý manažer Petr Glos- Hotel Hořec, Pec Pod Sněžkou
 Penzion roku Penzion Podhorní mlýn ****
 Škola roku Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turis-
mu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Poděbradech
 Odpovědný hotel roku Clarion Congress Hotel Prague
 Nejlepší studentská práce v oboru hotelnictví, gastronomie a cestov-
ní ruch v roce 2016 Petr Pičman - Vysoká škola obchodní v Praze
 Zvláštní cena JUDr. Vladimíra Štětiny Jan Filip - Za celoživotní 
přínos českému hotelnictví a gastronomii
 Mimořádná cena AHR ČR 2016 Jiří Bartoška - Za podporu cestov-
ního ruchu a dobrého jména České republiky v zahraničí

Mimořádné ocenění převzal pan Jiří Bartoška
Jiří Bartoška je osobností neoddělitelně spjatou s filmovým festivalem 
v Karlových Varech. Je její hlavní tváří a protagonistou v jedné osobě. 
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je jedním z nejprestižnějších 
filmových festivalů v Evropě a významnou měrou přispívá k propagaci 
samotného města Karlovy Vary, ale hlavně ke zvyšování dobrého jména 
České republiky jako zajímavé turistické a kulturní destinace. 

Poděkování
Rádi bychom zpravodaj AHR Fórum využili také k poděkování. Moc dě-
kujeme vám, účastníkům konference, že jste se rozhodli účastnit se naší 
akce. Byli jste skvělí hosté. Doufáme, že jste si naši v pořadí 11. Kon-
ferenci užili po stránce odborné i společenské. Pokud to některým z vás 
letos nevyšlo, těšíme se, že budeme mít příležitost setkat se v příštím 
roce. Velké poděkování patří také našim partnerům, kteří zpestřili svou 
netradičně pojatou prezentaci  zpěvem vánoční písně a sklidili za to velký 
potlesk. Spolupráce s vámi si velmi vážíme. Doufáme, že s námi budete 
i příští rok. Nesmíme zapomenout poděkovat za perfektní organizaci 
akce ze strany hotelů Grandhotel Ambassador a Grandhotel Pupp, které 
se postaraly o skvělé prostředí a báječné gastronomické zažitky. 

Co jste o konferenci řekli?
 „Máte na víc, než si myslíte! (Jan Mühlfeit), nejúžasnější prezentace, 
na 150 % palec nahoru. Děkuji.“
 „Hodnotíme hlavně to, že byly vytvořeny cenové podmínky pro 
účast škol.“
 „Byl to jeden velký zážitek od začátku do konce.“
 „Celý organizační tým se po celou dobu konference usmívá a je 
v pohodě i přes to obrovské množství práce, kterou během konference 
musí dělat. Velké díky.“
 „Nejprve jsem se domnívala, že jste jedna velká rodina a já do ní 
nikdy nemohu zapadnout, protože nikoho vlastně osobně neznám, 
vlastním jen malý penzion a nemohu se nikdy rovnat velkým hotelům. 
Právě o to víc si svého ocenění vážím, protože až nyní vidím, že i my 
„malí“ do této rodiny patříme a za to Vám patří velký dík.“
 „Zúčastnili jsme se posledních šesti konferencí a tato byla jedno-
značně nejlepší. Je mi organizátorů trochu líto, protože překonat takto 
nastavenou laťku bude velmi těžké :-) Děkuji a držím palce.“
 „Výborný nápad - zkrácení konference x cena (early bird, balíčky). 
Konečně se na Konferenci dostali také zaměstnanci!!! Jedna z nejlepších 
konferencí:-)!“
 „Plus - krásné prostředí, opravdu luxusní, vstřícný a příjemný 
personál, minus - jednodenní konference, málo času na setkání, málo 
přednášek.“
 „Až příliš neformální.“  
 „Konference AHR je jednoznačně jedinečná, protože vrcholí krásným 
galavečerem s oceňováním těch nejlepších a tím dává neuvěřitelný im-
puls. Mohu říci, že jsem si přivezla nadměrné množství energie na další 
zlepšování a to je to, co si nikde nekoupíte.“
 „Byla to z mého pohledu nejlepší konference „ever“. Nový model 
kratší a intenzivnější konference je tou správnou cestou a oba hotely 
úspěch podpořily perfektní kvalitou služeb. Odvedli jste skvělou práci
 a velké díky Vám všem! Fakt jsem si to užil a těším se na další rok!“ T
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AKCE

Zapište si do diářů akce AHR ČR v roce 2017 

Společně s námi dorazí na tuto akci jako již tradičně naši partneři, kteří 
Vám představí své novinky a nabídku na rok 2017. Kromě ROAD-
SHOW nás můžete potkat na odborných veletrzích v České republice 
(Go a Region Tour, Holiday World, For Gastro & Hotel). Pro ty z vás, 
kteří jsou rádi na greenu, připravujeme již tradiční Bidvest Hotelier 
Golf Cup AHR ČR. 
Událost roku máme naplánovanou na listopad. Ano, hádáte správně, 

V příštím roce se můžete těšit na ROADSHOW hned v šesti krajích. Těšíme na Vás 
v Praze, Brně, Ostravě, Karlových Varech, Českých Budějovicích a Hradci Králové. 

máme na mysli KONFERENCI AHR ČR. O termínu konání vás bude-
me budeme informovat začátkem roku 2017. 
Nicméně již teď můžeme prozradit, že máme několik tipů na výběr 
hotelu a místa, a že konference bude probíhat ve stejném časovém 
harmonogramu jako ta letošní. Kromě výše uvedených akcí nás můžete 
v průběhu celého roku potkat jako partnery Garden Food Festivalu 
a Ostravování. Těšíme se na setkání na našich akcích!

AKCE AHR ČR V ROCE 2017

Bidvest Hotelier
Golf Cup 
 AHR ČR

AHR Roadshow
1.3.2017

České Budějovice Praha

AHR Roadshow
18.4.2017

Ostrava

Hradec Králové
Brno

Hradec Králové

24.5.2017
AHR Roadshow

Karlovy Vary

AHR Roadshow
11.10.2017

Brno

AHR Roadshow
20.9.2017

For Gastro a Hotel
Praha

Go a Region Tour 
Brno

19.- 22.1.2017

Holiday World 
Praha

16.-19.2.2 AHR Roadshow
26.4.2017

6.9.2017

5. - 8.10.2017 Konference AHR
bude upřesněno

www.akce.ahrcr.cz
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DEN S... ...Radovanem Sochorem

DEN S...

Den v trojúhelníku jižního Plzeňska

S Radovanem Sochorem jsme se sešli v adventní, prosincové Plzni, 
v sídle jeho firmy, která je jen o patro výše než byt, kde se svojí rodinou 
bydlí. Tak jako každý den je v kanceláři zhruba od 7.30 hodin, vyřizuje 
maily, dopisy, zkrátka řeší běžnou administrativu. Jeho den ale začal už 
mnohem dříve. Pravidelně vstává v 6.00 hodin, vypije bylinkový čaj 
a lehce posnídá. 
 V 8.30 hodin sedáme do auta a vyrážíme do terénu. Den Radovana 
Sochora je velmi často prostorově vymezen třemi lokalitami jižního 
Plzeňska: Plzní, Nepomukem a Železným Újezdem. Naším prvním 
cílem je Železný Újezd, kde už osm let pan Sochor provozuje vlastní 
rodinnou farmu. Jeho vize, že do svých restaurací bude dodávat vlastní 
hovězí maso, se naplňuje. Nyní je ve fázi, kdy se v dodávkách hovězí-
ho stává soběstačným. Míjíme místní rozhlednu, a pod ní už se rýsují 
pastviny farmy. „Dneska budeme oddělovat telata od „matek“. Dosud 
byla na „mateřském“ mléce. Zvířata je potřeba roztřídit a připravit jejich 
karty pro odběratele,“ vysvětluje pan Sochor. 
 V 9.15 hodin se schází se zaměstnanci farmy ke krátké poradě. 
Vysvětluje, co je potřeba udělat, celý prostor obchází a kontroluje. Práce 
na farmě je různorodá. Jednání s odběrateli dnes tříděných zvířat už 
proběhla dávno předtím. Teď je nutné k odběru vše perfektně připravit. 
 V 11.15 hodin odjíždíme z Železného Újezdu zpět do Plzně. 
 Ve 12.00 hodin se pan Sochor setkává s ředitelem Komerční banky, 
který ho pozval na oběd do Švejk restaurantu v plzeňské Riegrově ulici. 
Během jídla probírají finanční záležitosti spojené s podnikáním a tak 
trochu rekapitulují. „Snažím se optimalizovat svůj čas a maximálně ho 
využívat, takže si většinou plánuji pracovní obědy a večeře. Pracuji, 
vykomunikuji různé věci a zároveň se při tom najím,“ odpovídá na moji 
otázku, zda má čas na jídlo během dne.  Ve 14.00 hodin opět sedá 
za volant a vyjíždíme z Plzně ven. Tentokrát míříme do Nepomuku, do 
Švejk restaurantu a hotelu U Zeleného stromu. V kuchyni restaurace se 
scházíme s jejími zaměstnanci a s dalšími plzeňskými a nepomuckými 
kuchaři.  V 15.00 hodin začíná degustace nových jídel. Vaří se 
a ochutnávají jídla, která jsou adepty na zařazení do jídelního lístku. 
A protože pan Sochor je stoupencem teorie spotřebovat ze zvířete 
všechny jeho části, zkouší se i recept na vařeného vola:-)  V 17.00 
hodin odjíždíme z půvabného Nepomuku do Plzně. Cestou se ale ještě 
zastavujeme na farmě, kde pan Sochor kontroluje stav prací. Do plzeň-
ského bytu přijíždíme v 18.30 hodin.  Už v 19.00 hodin ale míříme 
na schůzku do vůbec prvního Švejk restaurantu Na Borech. Je tam 
domluveno setkání s klienty, kteří mají zájem uspořádat si v restauraci 
vánoční večírek. Dolaďují se představy a požadavky. Někteří klienti si 
totiž přejí, aby u jednání o přípravách akce byl i majitel.  „Pracovní 
den končí, až když mám pocit, že je všechno udělané a vyřízené,“ říká 
pan Sochor.  Když přichází okolo 23.00 hodin „z práce“, chce si do-
mov ještě užít a nejen tam přespat. V jeho práci, kterou dělá naplno ho 
podporuje také manželka, s níž žije už úctyhodných třicet let. 
Má vůbec tak vytížený muž čas na nějaké koníčky? Pan Sochor mezi 

Radovan Sochor je renesanční člověk. Spektrum jeho podnikání se prolíná od provozování franchisin-
gového konceptu Švejk restaurant, hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku, přes chov zvířat na vlastní 
rodinné farmě až k aktivitám v truhlárenství.

prací a hobby nerozlišuje. Říká, že podnikání, práce a soukromý život, 
mu splývají v jeden životní celek a baví ho. Už i jeho syn, který dokončil 
VŠ studium s ním podniká a stará se především o koncept franchisingu 
Švejk restaurant.

5 otázek pro Radovana Sochora:

1. Co vás v poslední době rozesmálo?
Naposledy jsem se výborně pobavil vtipem jednoho mého zaměst-
nance na farmě. Mám pocit, že fóry vyrábí přes noc:-)  

2. Dárek, na který se nezapomíná?
Od manželky jsem dostal traktor:-) To je důkaz, že mě manželka 
v podnikání podporuje. A já jsem obdaroval manželku před 8 lety, 
abych v ní umocnil pocit sounáležitosti, krávou Julinkou:-)

3. Nejoblíbenější jídlo?
Miluji brambory a bramborovou kaši. Takže moje nejoblíbenější 
jídlo jsou hovězí líčka s bramborovou kaší.

4. Jaké tři věci považujete za nutné k přežití?
Od té doby, co farmařím, vnímám silně, jak je k přežití nutná voda. 
Není to samozřejmost. Když chováte 100 ks krav a dojde voda, je to 
malér. Důležité je také jídlo a střecha nad hlavou.

5. Nezapomenutelná dovolená?
Těch bylo hodně. Ale mě se líbil pobyt v karmelitánském kláštěře 
u Lago di Garda. Byli jsme naladění na biorytmus mnichů a bylo 
to úžasné. Krásná byla také pracovní dovolená, kdy jsme stavěli 
restauraci v Mexiku, a pak jsme vyrazili na Pacifik a lovili jsme 
ryby. Byl to mocný zážitek - dotýkali jsme se velryb, chytili žraloka. 
Výjimečné bylo také turné po kalifornských pivovarech. Jeli jsme 
od San Diega po Sacramento a navštívili asi 60 pivovarů. 
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ZE SVĚTA

Hotel International Brno a.s. 
prodá použité kompletní vybavení 
ze 100 pokojů. Cena dohodou. 
Přibližný termín jaro - léto 2017. 
Nutný vlastní odvoz.

Informace na telefonním čísle  
542122882 nebo na e.mailové adrese: 
illkova@hotelinternational.cz.

Inzerce_hotel_international_brno.indd   1 2.12.2016   15:42:38

INZERCE
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Evropské ukazatele RevPAR YTD OCT 2016 
Evropský hotelový trh zaznamenal 
v říjnu 2016 lehký pokles některých 
výkonnostních ukazatelů. S ohledem 
na stejný měsíc loňského roku RevPAR 
poklesl o 1, 9 % . Tento pokles byl 
v evropském měřítku způsoben pokle-
sem obsazenosti o 0,2 %  a ADR 
o 1,7 %.  Nejvíce ovlivněny byly 5*hotely 
(RevPAR: - 6. 3 %) a 4* hotely(RevPAR: 
-2. 2 %), RevPAR 3* a 2* hotelů byly 
stabilní. Ukazatele se v jednotlivých 
zemích liší, Česká republika a Holandsko 
naopak vykazují v říjnu RevPAR s ná-
růstem 5 % loňského roku ( obsazenost 
říjen + 1, 6 %, ADR + 2, 6 %).
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VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávaní jako firemní benefit

Zaměstnavatelé zvažují různé motivační formy a benefity, mezi které 
jistě právem patří i možnost osobního rozvoje a vzdělávání pracovní-
ků. Stále vyšší náročnost a požadavky zákazníků, nutnost udržet krok 
s konkurencí, neustálé turbulence a změny podnikatelského prostředí 
nás přesvědčují o tom, že investice do zaměstnanců se jistě vyplatí. Pro 
mnoho lidí, kteří chtějí budovat svou kariéru, je právě možnost rozvoje 
důležitým kritériem výběru zaměstnavatele. 

desatero argumentů pro vzdělávání 
dle jobcity.cz stojí za zamyšlení:
 Vzdělaní pracovníci více pro firmu vydělávají.
 Vzdělaní pracovníci jsou rychlejší, odborně na výši a přinášejí ori-
ginální řešení – z čehož plyne rychlejší reakce firmy na změny na trhu.
  Vzdělávání má nemalý vliv na udržení kvalitních lidí.
 Kdo rozvíjí svoje lidi, je žádaným zaměstnavatelem, má na trhu 
práce dobrou image.
 Nedostatky a chyby lze vzděláváním otočit v silné stránky.
 Absolventi vzdělávacích aktivit učí ostatní členy v týmu (učící se 
organizace, interní lektoři tutoři a kouči efektivně vzdělávají a zároveň 
firmy spoří náklady na externí aktivity).
 Vzdělávání pomáhá rozvíjet a zlepšovat mezilidské vztahy a atmo-
sféru ve firmě, často na kurzu opravdu (a nezřídka poprvé) pořádně 
poznáte své kolegy.
 Vzdělávání je nástroj k omezení pracovních stereotypů, lidé v sobě 
probouzejí netušené možnosti.
 Vzdělávání je prevencí proti profesnímu a osobnímu vyhoření.
 Peníze motivují jen krátkodobě, vzdělávání je zajímavý motivační 
prvek a často i žádaný benefit.

Oslovili jsme zástupce několika členských 
hotelů a zeptali se, jak vnímají důležitost 
oblasti vzdělávání: 
1. V čem vidíte výhody vzdělávání zaměstnanců?
2. Vnímáte osobní rozvoj a školení zaměstnanců jako pozitivní 
firemní benefit a nabízíte ho vašim zaměstnancům?

Petra Hanáková, Hotel Manager, Parkhotel Plzeň
1. V dnešní době je nezbytné, aby se firma starala o zvýšení kvalifikace 
svých zaměstnanců. Investice do tréninku by se měla vracet v podo-
bě zvýšené produktivity práce, využití nových poznatků v praxi a ve 
zvýšení motivace. Myslím se, že je dobré, pokud se zaměstnanci potkají 
s lidmi ze stejného odvětví, kteří je též mohou obohatit svými úspěchy, 
ale i neúspěchy. 
Čím lépe zaměstnanec zná svůj obor, tím více umí firmě pomoci 
v konkurenčním boji na trhu.
2. Školení zaměstnanců je pozitivní firemní benefit (je ale třeba důklad-
ně vybrat zaměstnance, které na školení pošleme ). Tím, že firma pošle 
zaměstnance na školení uspokojí i jeho osobní potřeby a tím si získá 
větší loajalitu. Věřím, že pro kvalitní zaměstnance je školení motivující 
aspekt, je ale důležité též výběr školení, tzn. kvalita školení a správné 
téma.

Michaela Žídková, Training Manager, Clarion Congress 
Hotel Prague
1. Pokud chcete udržet krok s dobou, potažmo konkurencí, musíte své 
zaměstnance neustále zasvěcovat do nových trendů. Kvalitní zaměst-
nanci jsou to nejdůležitější pro jakoukoliv firmu. Pouze vytrénovaný 

V poslední době je pro firmy velmi těžké získat kvalitního zaměstnance, a v oboru hotelnictví 
a gastronomie je momentální situace ještě složitější. 

a motivovaný personál udržuje kvalitu služeb, zvyšuje efektivitu a po-
máhá růstu společnosti. Tréninky navíc budují loajalitu zaměstnanců, 
a tak pomáhají snižovat jejich fluktuaci. 
2. Rozhodně ano. U nás v CPI Hotels pravidelně organizujeme různá 
školení, navíc jazykové kurzy jsou jedním z našich benefitů a úspěšné 
složení jazykové zkoušky, přináší zaměstnancům finanční ohodnocení. 
Na druhou stranu, zkušený a vytrénovaný zaměstnanec je zákonitě 
benefitem pro hotel.

Michal Tamchyna / Trénink manažer, Grandhotel Pupp
1. V Grandhotelu Pupp vyžadujeme od každého zaměstnance jistou 
profesní kvalitu. Ale mezi teorií a praxí je vždy obrovský rozdíl. To, co 
se zaměstnanci naučí ve škole, rozhodně nestačí. Praxí se dají určité 
znalosti doplnit, ale každý člověk by měl mít potřebu dalšího odborné-
ho vzdělávání, kterou vítáme a podporujeme. Aby se naši zaměstnanci 
mohli zlepšovat po stránce profesní i teoretické, posíláme je na řadu 
odborných  kurzů. Přestože se jedná mnohdy o nemalé finanční pro-
středky, máme většinou jen pozitivní zkušenosti a ohlasy. 
2. Vedení hotelu rozhodně ano, a byli bychom rádi, kdyby to tak cítili 
i naši zaměstnanci. Jedině investice do sebe samotného je to, co nám 
v našem životě pomůže k cestě na vrchol. Být dobrý ve své profesi je 
velmi cenné bez ohledu na to, o jakou profesi se jedná. Další vzdělávání 
našich zaměstnanců v rámci benefitního programu nabízíme a velmi 
rádi. Ať se jedná o vzdělávání v oblasti cizích jazyků nebo celou řadu 
osobních tréninků.

Přejeme vám všem otevřené obzory, co nejvíce možností získat a vnímat 
nové a zajímavé informace a zkušenosti a těšíme se na setkání v rámci 
kurzů Akademie AHR v novém roce. Vše nejlepší.
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GASTRONOMIE

Jak se slaví Vánoce ve světě

Rakousko
Pro naše rakouské sousedy jsou typické vánoční trhy, které začínají ve 
Vídni už 18. listopadu. Rakušané jsou velmi konzervativní, do svých 
domácností pouštějí pouze Ježíška, Santa Claus má vstup zakázán. 
Rakouské Vánoce jsou velmi podobné těm našim s ohledem na naši 
společnou minulost. Hlavním chodem štědrovečerní večeře bývá kapr 
s bramborovým salátem (bez majonézy!) nebo klasický vídeňský řízek, 
někde se servíruje pečená husa nebo krůta. Ze sladkostí nesmí na vá-
noční tabuli chybět cukroví, jako jsou vanilkové rohlíčky a štrúdl.

Maďarsko
Vánoce v Maďarsku jsou velkým církevním, ale i státním svátkem. 
Dárky se rozbalují před večeří, po které se skoro každá rodina vydává 
společně do kostela. Druhý svátek vánoční je pak pro Maďary velkým 
dnem, svatý Štěpán je totiž uctíván jako zakladatel Maďarska. Při této 
příležitosti se peče svatoštěpánský koláč, který se o první adventní ne-
děli položí na kraj stolu, kde nedotčený zůstává až do Tří králů. Co 
se týká typických vánočních jídel, tak slavnostní tabuli tvoří halásle 
– tradiční maďarská pikantní rybí polévka, kapustnice a kapr, ke které-
mu si Maďaři dávají bramborový salát.
(Celý text najdete na www.gastroahotel.cz)

Více než dvě miliardy lidí na celém světě každoročně slaví Vánoce. V každé zemi mají ale tyto křesťanské 
svátky svá gastro specifika. Pro zajímavost jsme jich několik vybrali. A kde začít? Samozřejmě v Evropě.
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INZERCE

Ukrajina
Bude se to zdát divné, ale typickou ozdobou vánočních stromků jsou 
pavučiny. To vše zapříčinila legenda, podle níž o Vánocích navštívil 
pavouk jednu chudou rodinu a stěny jejich prostého příbytku pokryl 
zlatem a stříbrem.Pavučiny tak mají symbolizovat poděkování za blaho-
byt. Jinak si Ukrajinci užívají vánoční svátky snad ještě více než ostatní 
národy. V dobách temna žádné oficiální oslavy neprobíhaly, takže dnes 
si to lidé vynahrazují ve velkém. Podle juliánského kalendáře se zde 
slaví Vánoce 6. a 7. ledna, štědrovečerní večeře má 12 chodů, je tradicí 
z každého chodu aspoň trochu ochutnat. Vše jsou to postní jídla, kte-
rým vévodí nejvyhlášenější dezert Kutia – pokrm ze speciálně připrave-
né pšenice, mletého a povařeného máku, medu, rozinek a oříšků.

Francie
Dárky ve Francii nosí bíle oblečený vousatý stařík Pere Noël. Podle dáv-
ného zvyku zvou 25. prosince Francouzi do svých domovů sirotky 
a bezdomovce. Francouzský vánoční stůl je přepestrý, začíná se před-
krmem, jako jsou ústřice a bílé klobásky. Hlavní chod pak tvoří rybí 
polévka a pečený krocan s nádivkou. Hodování se uzavírá dezertem, 
typickou vánoční pěnovou roládou (polenem) a jako aperitiv samozřej-
mě nesmí chybět šampaňské.
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LEGISLATIVA

DPH a balíčky hotelových služeb

Další zvýšení minimální mzdy od roku 2017

Hoteliérům lze také doporučit držet se odborné-
ho stanoviska daňové správy zveřejněné na jejích 
internetových stránkách 28. 2. 2013 pod názvem 
„Dotaz a odpověď na činnosti poskytované 
v hotelovém zařízení“. Pro správný postup ve věci 
balíčků služeb z hlediska DPH jsou zásadní kri-
téria pro rozlišení hlavního a vedlejšího plnění. 
Hotel může poskytovat dvě nebo více plnění, 
z nichž jedno je považováno za hlavní (ubyto-
vání) a ostatní jsou plnění vedlejší (snídaně). 
Vedlejší plnění je plnění, které se poskytuje spo-

lečně s jiným plněním, má méně podstatný charakter a sdílí s hlavním 
plněním stejný režim z hlediska DPH, zejména stejnou sazbu daně. 
Vedlejší plnění není pro zákazníka cílem samo o sobě, slouží k lepšímu 
využití plnění hlavního (ubytování) a dále tvoří pouze nepodstatnou 
část ceny za poskytnutou službu.
Judikatura rovněž zmiňuje za znak vedlejšího plnění i požadavek 
běžného spotřebitele, tedy co je hostovi obvykle poskytováno, pokud je 
ubytován v hotelu (obvykle je to např. snídaně, parkování). Na této cha-
rakteristice vedlejšího plnění stojí celá problematika hotelových balíčků. 
Nic více k tomu není, má to k dispozici i daňová správa. Vedlejší plnění 
je tak plnění, které se poskytuje společně s jiným plněním, má méně 
podstatný charakter a sdílí s hlavním plněním stejný režim z hlediska 

Již od 1. 1. 2017 se mění základní sazba minimál-
ní mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 
40 hodin z 58,70,- Kč/hod.  na částku 66,- 
Kč/hod.  a minimální mzda se mění z částky 
9 900,- Kč na částku 11 000,- Kč měsíčně. 
V závislosti na tom se budou měnit nynější 
úrovně zaručené mzdy, které jsou odstupňovány 
podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti 
vykonávaných prací, které jsou tímto nařízením 
rozděleny do 8 skupin. Popis skupin je přílohou 
uvedeného nařízení, nicméně je poměrně vágní. 

Naštěstí v čl. 2 přílohy jsou uvedeny některé příklady podle skupin 
oboru. Pro obor pohostinství a ubytování platí, že do 1. skupiny jsou 
zařazeny služby hotelovým hostům včetně manipulace se zavazadly a 
vydávání klíčů od pokojů, do 2. skupiny výroba jednoduchých druhů 
teplých a studených jídel, samostatný prodej zboží a teplých jídel v 
kantýnách a bufetech, péče o svěřené pokoje, jejich příslušenství, péče 
o hosty, vyřizování drobných reklamací, obsluha v závodních jídelnách, 
do 3. skupiny jsou např. zahrnuti pokladní, manipulace s peněžní hoto-
vostí, výroba a výdej běžných druhů teplých jídel, výroba technologicky 
náročných specialit teplé kuchyně, organizování a zajišťování úklido-
vých prací a doplňkových služeb v ubytovacích provozech, vyřizování 
běžných reklamací, samostatné přijímání a vyřizování objednávek 
v ubytovacích a jiných hotelových služeb, inkaso, valut a úvěrových ka-

Na problematiku tzv. balíčků hotelových služeb z pohledu správného uplatnění daně z přidané hodnoty se 
hoteliéři stále ptají. Zdaňování balíčků dělá v praxi problémy, neboť není přímo řešeno v samotném zákoně 
a musíme si pomoci judikaturou Soudního dvora Evropských společenství. 

V souladu s politikou stávající vlády došlo ke změně nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, 
o nejnižších úrovních zaručené mzdy. 

daně z přidané hodnoty. V případě, že by bylo poskytnuto samostatně, 
mělo by jiný daňový režim, v našich podmínkách zejména jinou sazbu 
daně. Smyslem vymezení vedlejšího plnění je, aby nedocházelo k dělení 
jedné ekonomické transakce. Při tvorbě balíčků hotelových služeb se tak 
musí pro správné přiznání daně vždy vzít v úvahu kritéria pro vedlejší 
plnění. Vzhledem k tomu, že balíček hotelových služeb může zahrnovat 
široké spektrum plnění, může být správné vyhodnocení základu daně 
a sazby daně komplikovanou záležitostí. Nelze vyloučit, že při stanovení 
základu daně balíčku hotelových služeb bude v konkrétním případě 
více obhajitelných názorů. Poskytnuté služby v rámci balíčku nesmí být 
pro zákazníka cílem samy o sobě, měly by být tak poskytovány plošně 
všem hostům. Není podstatné, zda host tuto doplňkovou službu využije 
či nikoliv. Zákazník si je neobjednává cíleně, slouží k lepšímu užitku ze 
služby hlavní a mají na celkovou cenu poskytované služby nepodstatný 
vliv. Součástí balíčku hotelových služeb může být i dodání zboží. Ob-
vykle to je láhev vína příp. jiný dárek. 
V takovém případě doporučuji využít ustanovení zákon o DPH o vy-
jmutí z předmětu daně v případě vzorku do hodnotového limitu 500 Kč 
bez DPH. V případě balíčku hotelových služeb je potřeba zvážit, co lze 
ještě zařadit jako součást ubytovací služby a co je samostatně poskytova-
ná služba. Někdy je to poměrně obtížné a závěry nemusí být jednoznač-
né. Pro právní jistotu plátců pak doporučuji nabízet balíčky z hlediska 
dopadů do DPH „daňově spolehlivé“.

ret, obsluha zákazníků 
podle jejich objedná-
vek v restauračních 
zařízeních nebo u baru 
včetně míchání nápo-
jů a inkasa tržeb, do 
4. skupiny patří výroba 
náročných specialit čes-
ké kuchyně i kuchyní 
cizích národů, zajiš-
ťování pohostinského 
provozu s výrobou 
teplých jídel, vedení 
administrativně-ekono-
mické agendy. V oboru pohostinství většina zaměstnanců bude spadat 
do 1. - 4. skupiny, přičemž v návaznosti na uvedenou změnu dojde ke 
zvýšení u 2. skupiny z částky 10 900,- Kč na částku 12 200,- Kč, u 3. sku-
piny z částky 12 100,- Kč na částku 13 400,- Kč a u 4. skupiny z částky 
13 300,- Kč na částku 14 800,- Kč. Tomu odpovídají zároveň i nejnižší 
úrovně odměny v korunách za jednu odpracovanou hodinu. Pokud tedy 
zaměstnáváte osoby v uvedených skupinách, je potřeba od 1. 1. 2017 
myslet na změnu uvedeného nařízení a přizpůsobit pracovně-právní 
dokumentaci tomuto nařízení tak, aby při činnosti kontrolních orgánů 
nedošlo ke zjištění nedostatků v této oblasti. 
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T-Mobile Terminál je profesionální a spolehlivé řešení pro hotely,
restaurace nebo bary. Jedno mobilní zařízení vám umožní přijímat
platby kartou i formou elektronických stravenek. Podporuje předvolby
pokladních položek a neomezený tisk účtenek.

Chcete vědět víc? Rádi vám poradíme na T-Mobile.cz/eTrzby nebo v naší nejbližší prodejně.

VEZMĚTE SI MÍSTO KASÍRKY 
CELOU POKLADNU
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MARKETING / MANAGEMENT

Tipy pro úspěšný prodej konferencí 
a firemních akcí  

Vize agentury CzechTourism pro rok 2017 

Prodej začíná již na webu
Webová stránka musí prodávat, a to i ta, 
která prezentuje firemní akce či konferen-
ce. Nebojte se sezonních akcí a speciál-
ních nabídek s limitovanou platností.  

Vizuál prodává 
Krásné fotografie zachycující všechny varianty sezení nebo rovnou pro-
fesionální videoprezentace. Nakupování je spojeno s emocemi, a syrová 
data o velikosti prostor nikoho za srdce nechytnou.

Nenechávejte si informace pro sebe
Člověk je tvor líný, a pokud nenajde všechny důležité informace na 
stránkách, odchází. Sekretářka často dostane za úkol najít několik vari-
ant, které budou šéfovi vyhovovat. Nepočítejte s tím, že bude ochotná 
zaslat vám e-mail a ještě čekat na odpověď. Uveďte rovnou: „Sezení, 
varianty, počty osob, půdorysy sálů, brožura ke stažení.“

Nejen prací živ je člověk
Nebojte se v sekci konferencí ukázat i volnočasové aktivity. Váš skvělý 
wellness a jídlo z restaurace mohou být přesně tím, co rozhodne. Co 
myslíte, zahrajete sekretářce na city nižší cenou pronájmu konferenč-
ních prostor, nebo představou relaxace po akci? Stejným způsobem 
nezapomeňte prezentovat teambuildingové aktivity.

Jak byste zhodnotila téměř uplynulý rok?
Agentura se transformovala podle principů 
fungování marketingové agentury na podporu 
domácího i příjezdového cestovního ruchu České 
republiky. Byla vytvořena Rada pro strategii jako 
poradní orgán ředitelky agentury, jejími členy 
jsou zástupci subjektů a institucí napříč soukro-
mou i veřejnou sférou, zabývající se cestovním 
ruchem. Nejenom tím byla posílena součinnosti 
s ostatními resorty v oblasti strategického směřo-
vání jednotné profilace republiky jako význam-

ného destinačního hráče.  Agentura navázala spolupráci s mnoha pro-
fesními a oborovými organizacemi na celorepublikové i místní úrovni.
Pokračovala v navazování strategických kontaktů a partnerství v mís-
tech aktivního působení zahraničních zastoupení. Akcí a aktivit a práce, 
kterou jsme odvedli, bylo opravdu hodně, další podrobnosti určitě 
najdete na našich stránkách www.czechtourim.cz.

Co plánujete v příštím roce?
Veškeré aktivity agentury CzechTourism povedou i v následujícím roce 

Prosincové vydání COT business přináší třináct praktických tipů Jana Halíře 
z Lepšíhotel.cz, které vám pomohou lépe prodávat konferenční a firemní akce. 
Zde je prvních osm z nich.

O končícím roce 2016 i o tom následujícím jsme si povídali s ředitelkou agentury
CzechTourism Monikou Palatkovou.

Ceny rovnou na webu
Uvádějte i ceny vašich služeb, minimálně jako vzorové kalkulace. Pokud 
si návštěvník webu hned neudělá rámcovou představu o ceně, odchází 
často jinam.

Správný kontakt
Nezapomeňte do záložky na webu, kde konference či firemní akce 
prodáváte, vložit kontakt přímo na člověka, který bude schopen řešit 
všechny dotazy. Kontakt na recepci není ideálním řešením.

Poptávkový formulář
Určitě do webu vložte poptávkový formulář, ale v žádném případě 
nechtějte po klientovi vyplnit konkrétní zadání akce s 20 položkami. 
Takový formulář odradí potenciálního klienta hned po jeho zhléd-
nutí. Naopak, chtějte jen telefon, e-mail, jméno a jedno pole na popis 
požadavku. Proč? Protože takto to vyplní za 30 vteřin a vy získáte cenný 
kontakt. Ostatní body vykomunikujete později.

Dotahujte prodeje
Nestačí, že klientovi zpracujete nabídku. Nebojte se používat telefon. 
Po obdržení poptávky klientovi zavolejte a pobavte se s ním o jeho 
požadavcích. Po zaslání nabídky jako takové klientovi opět zavolejte 
a zjistěte, jak se mu nabídka líbí. Nejbolestivější část hotelového prodeje 
je často právě absence tzv. follow-upu neboli dalšího připomenutí se.

k propagaci České republiky jako zajímavé a inspirativní destinace pro 
příjezdovou i domácí turistiku. Důraz bude opět kladen na strategické 
plánování s časovým předstihem a rozšíření komunikace s podnikatel-
ským i veřejným sektorem.  
Nosné komunikační téma českého baroka bude jednotícím motivem 
pro prezentaci významných a turisticky zajímavých míst jednotlivých 
regionů a je „vyprávěno“ formou příběhů, které může návštěvník zažít. 
Příběh baroka se prolíná s podporou produktů kulturního, aktivního i 
lázeňského a lékařského turismu.

Proč jste zvolili právě baroko?
Baroko u nás zanechalo ojedinělé množství památek – kostelů, klášterů, 
poutních míst, paláců, zámků, ale i nenápadných kapliček či soch podél 
cest. Dodnes se setkáváme s oblíbenými festivaly barokní hudby a gur-
metských hodů, galerie zdobí řada pláten nejlepších malířských mistrů. 
Snad každý si najde to, co je mu blízké. Baroko, samo o sobě plné požit-
ků a bohatých smyslových vjemů, vybízí a láká k cestování a objevo-
vání smyslné krásy, která bude prezentována kampaní „Baroko všemi 
smysly“.  
Smyslem kampaně není vzdělávat, ale nalákat lidi do nejrozličnějších 
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Z REGIONŮ

koutů naší republiky.  Vyprávět budeme příběhy regionů s cílem přivést 
návštěvníky ze zahraničí do Česka a zároveň ukázat obyvatelům Česka 
jedinečnost jednotlivých regionů naší země.

Jaká konkrétně bude z vaší strany podpora cestovního ruchu?
V marketingové komunikaci to bude podpora nejen známých barok-
ních míst, ale propagace míst turisticky zatím tolik neobjevených, ale 
důležitých svým kulturním významem. Budeme pokračovat v nasta-
veném trendu posilování digitální komunikace, především v oblasti 
integrovaných výkonových kampaní a sociálních médií. Hledáme nové 
trendy v oblasti komunikace pro organické a virální šíření. 
Důležitá je také podpora významných a turisticky důležitých a zajíma-
vých eventů napříč celou Českou republikou, a to nejen finančně, ale 
také konzultačně s aktivním zapojením ze strany agentury, mimo jiné 
podpora tématu českého baroka – např. eventy v oblasti kulturního 
turismu. Nedílnou součástí naší práce je úzká spolupráce s regionál-
ními partnery, posílení a budování našich vzájemných vztahů. Dál 
plánujeme aktivní účast na významných veletrzích na vybraných 

zahraničních trzích i v ČR. Důraz bude 
kladen na udržení a získání nových 
trhů s vysokým potenciálem příjezdů 
do České republiky. Naší značkou stále 
zůstává Czech republic Land of Stories. 
Reflektujeme moderní trendy a do expo-
zice zapojíme projekci virtuální reality. 

Budeme navazovat nová partnerství s regionálními subjekty v zahraničí 
a pracovat na profilaci České republiky v místě působení zahraničních 
zastoupení u laické i odborné veřejnosti. Aktivity CzechTourism tak 
i v následujících letech respektují potřeby a požadavky rozvoje České 
republiky jako atraktivní značky 
pro prožití jedinečného příběhu 
v rozličných koutech naší republiky 
s cílem zvyšovat počet domácích
i zahraničních turistů v jednotlivých 
destinacích a tím zvýšit regionální 
rozptyl pro posílení místní turismu.

Víte, kolik tváří má české baroko? V roce 2017 vás 
zavedeme do honosných zámků obklopených 
zahradami, do venkovské krajiny poseté kostelíky 
a kapličkami, představíme vám díla barokních géniů 
a necháme vás odpočinout v českých lázních. 

Vydejte se po České 
republice objevovat 
nejkrásnější barokní 
skvosty.

Za příběhy  
baroka 

www.ceskozemepribehu.cz

INZERCE
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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.

CHRIŠTOF, spol. s r. o. je největ-
ší prádelenskou společností 
v České republice s více než sto-
letou tradicí. Působnost v rámci 
celé České republiky, a  nově 
také na Slovensku a  v  Rakous-
ku, je zajištěna dvěma vlastními 
provozy v Brně a Štětí. 

PROFESIONÁLNÍ PRÁDELNA

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

TO je TRadICe, PROFeSIOnalITa, IndIVIduální PříSTuP 

a gaRanCe STaBIlní a VySOKé KValITy POSKyTOVanýCH SlužeB

ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ
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Vánoce v Domově 
sv. Vincenta de Paul 

Domov sv. Vincenta de Paul z.ú Dolní Podluží je azylovým domem, 
jehož cílovou skupinou je  handicapovaný rodič starající se o dítě či 
děti. S pomocí nepřetržité pomoci pracovníků v sociálních službách, 
sociálních pracovníků, speciálních pedagogů a dalších odborníků 
jako jsou psychiatr, psycholog, může dojít k zachování přirozené 
rodiny a nemusí být dítě odloučeno od matky. Předvánoční příprava 
je ideálním obdobím pro upevňování kontaktů. Maminky společně
s dětmi pečou cukroví, vánočně zdobí pokoje tak, jako v běžné rodi-
ně. Vytvoření rodinné atmosféry je v našem Domově jedním 
z nástrojů sociální práce. Na Štědrý den po obědě se setkávají 
v Domově s maminkami a dětmi všichni pracovníci, společně posedí 
při zpěvu koled a poté se rozdají dárky. Setkání probíhá ve spole-
čenské místnosti, kde je stromeček, který ozdobili děti s pracovníky. 
Projeví-li maminky zájem, mohou společně jít na „Půlnoční mši“ do 
kostela.Večeře probíhá již v soukromí maminek a dětí, mají možnost 
večeřet osamoceně či společně s jinými matkami a dětmi. Pro děti ta 
pravá vánoční atmosféra nastane na pokoji s maminkou, pod stro-
mečkem, který si společně ozdobily dle vlastního přání. Někdo má 
stromeček vyzdobený ovocem, některé maminky háčkují zvonečky 
nebo vločky, jiné pečou perníčky. Většina maminek pochází z nepod-
nětného prostředí, kde samy nikdy neprožily vánoční atmosféru 
a i toto může být pro ně poprvé, kdy samy zažívají atmosféru domova. 
Maminky šetří ze svých skromných financí na dárky pro děti a stejně 
tak děti potají tvoří dárky pro své maminky. Někdy vznikají i humor-
né situace, kdy dítě nevydrží své tajné pomáhání Ježíškovi a maminku 
obdaruje již ráno na Štědrý den nebo o pár dnů dříve. Stejně tak se 
stává, že upečené cukroví nevydrží do Vánoc a ještě na Štědrý den se 
rychle peče nové. Čas Vánoc je pro maminky s dětmi i určitým bilan-
cováním nad tím, co se jim v rámci společného soužití již podařilo 
a čeho by chtěly dosáhnout. Díky svému handicapu je mnohdy toto 
poznání tou nejvyšší metou na jejich společné cestě životem a zároveň 
startovací čarou pro další kroky k větší samostatnosti.

Vánoční svátky jsou pro maminky a děti 
z Domova obdobím společných prožitků 
a vzájemných chvil. Právě tyto chvíle jsou 
důležitým prvkem ve společném soužití 
handicapovaného rodiče a dítěte. 
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