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letní prázdninové období oživilo naše 
lesy a houbaři, zatím marně, ale 
odhodlaně pátrají po plodech naší 
přírody, turistické cesty se hemží 
pěšími i cyklisty a rekreační oblasti se 
plní rodinami s dětmi. Stejně tak ve 
městech lákají nejen naše historické 
památky, ale také zahrádky restau-
rací mnoho turistů z domova i ze za-
hraničí. Zkrátka turistický ruch kvete 
a to je dobře.
O to více však rezonuje fakt, že je stále těžší zajistit tyto služby za 
situace, kdy lidově řečeno, nejsou lidi. Za ta léta nás nepřekvapuje 
fakt, že našemu oboru nikdo moc nepomůže, ale rozhodně se s tím 
nemůžeme smířit. Využili jsme alespoň období před volbami, abychom 
prostřednictvím naší ankety zjistili, které politické strany jsou ochotny 
nám v budoucnu pomoci a také získali jasný slib, na kterém pak mů-
žeme stavět naše požadavky. 
K létu patří brigádníci z řad studentů, kteří si rádi přivydělají nějakou 
korunu a mohou alespoň částečně pomoci vyrovnávat stav nedo-
statku pracovníků. Tato skupina se však opět zmenšila a to díky tzv. 
protikuřáckému zákonu. Podle něj totiž nesmí prodávat ani podávat 
alkoholické nápoje mladiství, čímž naši zákonodárci diskvalifikovali pře-
dem několik ročníků „náctiletých“ studentů, kteří se tak budou muset 
po práci ohlédnout například v zemědělství. Je smutné, že se opět 
potvrzuje pravidlo, že to, čemu veřejnost na počátku tleská s pocitem, 
že si hostinští nezaslouží žádnou podporu a pomoc, se nakonec vrací 
zpět i k těmto nadšencům v podobě změn, které se jich už dotýkají. 
Ono totiž všechno něco stojí a každá regulace nese své náklady, které 
nakonec zaplatí spotřebitel, nebo se promítnou do omezení konkrét-
ních služeb. Zmíněný zákon možná upraví nebo zcela zruší Ústavní 
soud, do té doby už ale mohou být některé restaurace zavřené.
Problematice získávání zaměstnanců se budeme věnovat nejen 
v tomto čísle, ale i v následujícím období a také na naší konferenci 
v Olomouci. Ale více si přečtete v tomto zpravodaji. 
K létu nepatří pesimismus, užívejte si tedy hlavně toho hezkého, co 
toto období nabízí, slunce, vody, přírody, zajímavých setkání s lidmi 
a objevování míst, která jste ještě nenavštívili. Stejně tak vám přejeme 
hodně spokojených hostů, kteří k vám na svých prázdninových ces-
tách zavítají. Náš obor je přece hlavně o setkávání s lidmi a poznávání 
nových inspirací na cestách k vašim cílům.

S úctou váš

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

Exkluzivní partner

EDITORIAL
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9. května 
účast Václava Stárka na jednání 
Představenstva SOCR ČR 

15. května    
jednání KS Plzeňského kraje, volba 
předsedy sekce – Radovana Sochora

16. května   
volební zasedání celorepublikového sněmu 
HK v TOP hotelu Praha, AHR ČR získala 
jedno místo v Představenstvu HK, 
kde ji zastupuje Václav Stárek

24. května 
Roadshow AHR ČR v Hradci Králové 

29. května
setkání Václava Stárka a předsedkyně 
Odborového svazu pro pohostinství ve 
věci vyjednávání Kolektivní smlouvy 
vyššího stupně

29. května
jednání pracovní skupiny Tripartity pro
vnitřní trh ve věci sdíleného ubytování

29. května  
účast na jednání Sektorové rady a jednání 
o struktuře národní soustavy kvalifikací

1. června 
Roadshow AHR ČR v Českých Budějovicích

5. června 
vystoupení Václava Stárka na Hospitality 
Leaders Summit v hotelu Diplomat Praha

5. června   
jednání se starostou Prahy 1, Oldřichem 
Lomeckým ve věci sdíleného ubytování

8. června   
účast a vystoupení Václava Stárka na 
Kulatém stolu Žofínského Fóra – více 
v tomto zpravodaji

8. června 
jednání Rady AHR ČR – více zápis na webu 
AHR ČR

8. června   
Václav Stárek hostem hodinového pořadu 
Českého rozhlasu na téma AIRBNB 
– záznam na webu AHR ČR

12. června
streamový pořad zpravodajství Seznam.cz 
s Václavem Stárkem k problematice sdíleného 
ubytování – viz mediální výstupy na webu

10. července
jednání se zástupci CzechTourism 
o spolupráci na klasifikaci HSU 
a projektu Ochutnejte českou republiku

STALO SE...
 Year to Date - May 2017 vs May 2016

Occ % ADR RevPAR

2017 2016 2017 2016 2017 2016

Prague 71,0 65,6 82,72 77,73 58,71 51,01

Vienna 68,4 65,6 96,18 94,94 65,77 62,24

Budapest 71,2 65,7 76,01 71,80 54,09 47,18

Barcelona 75,5 71,5 138,90 128,54 104,87 91,88

Berlin 72,6 71,3 94,76 92,24 68,78 65,75

Paris 69,8 66,0 222,59 209,66 155,44 138,38

London 78,9 75,9 163,11 169,25 128,68 128,39

Warsaw 74,5 72,4 73,11 64,53 54,47 46,72

VÝKONY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ: 
KVĚTEN 2017

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR
Na základě nového evropského Nařízení vstoupí s účinností od května 2018 právně závazné 
obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Jak jsme vás informovali, návrh nařízení jsme dopro-
vázeli již v dialozích na evropské úrovni a podařilo se nám ve spolupráci s HOTREC odstranit 
některá ustanovení, která by znamenala další administrativní a finanční zátěž. Nicméně, zákonu 
musíte věnovat pozornost. Mění se soubory osobních údajů, citlivých údajů, jsou stanovena 
pravidla pro přenositelnost, zabezpečení, hlášení... Každé zařízení se na účinnost zákona musí 
připravit a definovat současný stav rozsahu a zpracování údajů a podle zákona pak implemen-
tovat povinnosti v budoucích procesech. AHR ve spolupráci s Úřadem na ochranu osobních 
údajů bude pro členy pořádat na toto téma  školení během září, a to v Praze a Brně. Termíny 
budou zveřejněny na našich webových stránkách a přihlášky budou k dispozici online na 
www.akademieahr.cz. Informace též zašleme včas emailem. 

PŘIPRAVUJEME NOC HOTELŮ 2018
Chystá se druhý ročník úspěšného projektu Noc hotelů, který proběhne 26. ledna 2018. Hoteliéři 
mohou nabídnout tuto speciální noc za symbolické ceny 777 Kč, 999 Kč nebo 1.111 Kč /dvou-
lůžkový pokoj včetně snídaně. Každý hotel přichystá pro své hosty i doprovodný program. Mi-
nulý ročník začal v Praze, kde měla akce velký úspěch a byla velmi příznivě hodnocena samot-
nými Pražany. V letošním roce se proto myšlenka akce posune za hranice hlavního města, zájem 
projevily Brno, Olomouc a Karlovy Vary. Prostřednictvím této akce chtějí hoteliéři i města 
samotná poděkovat místním obyvatelům za podporu turismu, za vstřícnost k návštěvníkům 
města a  za toleranci některých negativních vlivů, které jsou s turismem spjaté. Podstatou podě-
kování je „otevření hotelů“ rezidentům, aby i oni měli možnost zažít pozitiva cestovního ruchu 
ze strany turistů a hostů. Cílem je navázat vzájemně bližší vztahy a zároveň nabídnout nový 
zážitek v jejich městě, které často nemají možnost z této strany poznat. Rezidenti budou mít 
i možnost odhalit některé zajímavosti hotelových provozů nebo jejich aktivit, které hotely dělají 
pro podporu života obyvatel města. Zároveň je komunikován přínos cestovního ruchu pro rezi-
denty daných destinací, čímž se zvyšuje povědomí o důležitosti našeho oboru pro kvalitu života 
obyvatel. Hoteliéři budou během léta osloveni s konkrétní nabídkou k zapojení, v přípravě jsou 
nyní webové stránky www.nocHotelu.cz, které budou rozšiřovány o další destinace.

HOTELSTARS KAMPAŇ SPUŠTĚNA
Odstartovali jsme kampaň Hotelstars. Cílem je zvýšit povědomí o Hotelstars hotelových hvězdič-
kách, motivovat hosty k ubytování v certifikovaných hotelech a penzionech, a díky tomu i moti-
vovat hotely a penziony k certifikaci svých zařízení. Kampaň je cílená na veřejnost a s mottem 
„Letos už se nespletete“ nabádá hosty k ubytování v certifikovaných zařízeních. 
Už nyní se můžete setkat s plakáty v citylight vitrínách po Praze a propagačními materiály 
v pražském metru. V průběhu letních měsíců přibydou i plakáty a billboardy ve vybraných měs-
tech ČR (Ostrava, Brno, Karlovy Vary). V červenci bude spuštěna též online reklamní kampaň 
na sociálních sítích a webech, která bude zacílena na české uživatele Facebooku a Instagramu 
se zájmem o cestování, hotely a penziony, gastronomii... Prokliková reklama bude cílená na 
uživatele vyhledavačů Seznam a Google, cílení proběhne za pomocí klíčových slov a aktivního 
vyhledávání informací. Budou publikovány články v odborném i „neodborném tisku“, takže 
se k vám další informace určitě dostanou.  Nyní je na českém trhu oficiálně certifikováno 
450 zařízení, klasifikace se vydává na období 5 let. Kromě propagace HSU hotelů a penzionů na 
řadě spolupracujících online rezervačních nebo cestovatelských portálech, je seznam uveřejněn 
na www.hsukatalog.cz a zároveň nově sdílen s ostatními evropskými hotely na www.hotelstars.
eu. Na evropské úrovni je stejnými parametry klasifikováno 23 000 zařízení, což je již velký 
počet na to, aby evropští hosté rozeznávali jednotné znaky klasifikace, které jim zaručují stejný 
parametr kvality a vybavení. Online aplikace a podmínky klasifikace jsou na www.hotelstars.cz. T
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NOMINOVALI JSTE JIŽ SVÉHO KANDIDÁTA NA 
CENU AHR? POKUD NE, MÁTE JEŠTĚ MOŽNOST!
Nominujte svého kandidáta, od začátku května jsou otevřeny možnosti nominovat své kolegy 
na cenu AHR ČR v kategoriích Hoteliér roku, Restauratér roku, Škola roku, Odpovědný 
hotel/restaurace roku nebo Mladý manažer roku. 
Právě Mladý manažer roku je kategorií, na kterou vás chceme upozornit. Tato kategorie je 
oceněním mladých lidí do 30 let a je určena nejen „vyšším manažerským pozicím“, ale právě 
i mladým lidem pracujícím jako vedoucí směn, asistenti manažerů či nižší management. Už 
samotné ocenění je výrazem vašeho uznání jejich práce a jistou motivací do budoucna. Řada 
úspěšných ředitelů nebo manažerů v našem oboru byla v minulosti držitelem této ceny.  
Svého kandidáta můžete nominovat online na www.cenyahr.cz, kde budou také profily nomino-
vaných aktualizovány. Možnost nominovat je otevřena pouze do 21. 8. 2017. Jména všech nomi-
novaných včetně předání ocenění budou součástí slavnostního Galavečera 1. 12. 2017 v Clarion 
Congress hotelu Olomouc.

STUDENTI NA LETNÍCH 
BRIGÁDÁCH – OMEZENÍ 
Z PROTIKUŘÁCKÉHO 
ZÁKONA

Jak jsme vás informo-
vali, některá ustanovení 
tzv. protikuřáckého 
zákona obsahují obecný 
zákaz prodeje a po-
dávání alkoholických 
a prodeje tabákových 
výrobků osobami 

mladšími 18 let. Výjimkou z tohoto zákazu 
jsou případy, kdy osoby mladší 18 let prodávají 
tyto výrobky v rámci soustavné přípravy na 
budoucí povolání ve specifických oborech 
- v rámci své odborné praxe při studiu oborů 
se zaměřením na gastronomii, hotelnictví 
a turismus, obchod, potravinářství nebo potra-
vinářskou chemii.
Podle výkladu právníků, předmětná ustanove-
ní tak, jak jsou v zákoně stanovena, by bohužel 
znamenala výrazný dopad např. pro letní 
brigády studentů v gastronomii a hotelnictví, 
neboť osoba mladší 18 let nesmí alkohol pro-
dávat tj. inkasovat za něj platby, ale ani podá-
vat tzn. obsluhovat hosty alkoholickými nápo-
ji. Dodržování uvedených ustanovení budou 
kontrolovat krajské hygienické stanice a je 
otázkou, jak striktně k uvedeným zákazům 
přistoupí. 
Prozatím není žádné stanovisko hygienic-
kých stanic, jak budou při těchto kontrolách 
postupovat, tj. zda bude stačit prokázání, že 
osoba mladší 18 let studuje obor gastronomie, 
hotelnictví atd. nebo zda bude nutné, aby 
takový student v rámci prodeje alkoholických 
a tabákových výrobků byl zrovna na odborné 
praxi v rámci studia. 
Asociace se obrátila na Ministerstvo zdravot-
nictví s dotazem, jak mají restaurace řešit tuto 
část zákona. Domníváme se, že u studentů 
odborných škol se zaměřením na hotelnictví 
a gastronomii by mělo stačit potvrzení o studiu 
nebo smlouva o studiu a možnosti brigád jako 
přípravě na budoucí povolání (mimo praxí při 
studiu). 
Dále upozorníme relevantní ministerstva 
(MPS, MŠMT, MPO, MMR) na neakcepto-
vatelnou situaci v oblasti poskytování brigád 
studentům z jiných oborů, která jen prohloubí 
současnou krizi v nedostatku pracovníků.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA V ČÍSLECH
V roce 2017 jsme obdrželi zprávu od cca 60 zařízení o ukončení 
členství v AHR. Důvodem bylo především omezení činnosti 
nebo skončení podnikání hlavně malých ubytovacích zařízení 
nebo restaurací. 
Do začátku roku jsme tedy vstoupili s podporou 1327 členů. 
Podařilo se nám naší činností oslovit 174 nových subjektů, 
které podaly přihlášku a 150 z nich se už stalo členy. 
V současné době představuje členská základna 1477 členů 
a členské hotely a penziony pokrývají počtem pokojů více než 
polovinu trhu hromadných ubytovacích zařízení.

KOLIK SE PLATÍ? POPLATKY OSA A INTERGRAM 
2016 A 2017
Stalo se již pravidelností každého čísla zpravodaje věnovat prostor nikdy nekončící otázce autor-
ských svazů. Začněme tedy  informací k výběru za rok 2016 zpětně. V květnu jsme vás informo-
vali o podpisu hromadné smlouvy, která vám jako členům zajišťuje exkluzivní ceny za licence 
užití TV a rádií ve veřejných prostorech i na pokojích ubytovacích zařízení. Všechny podklady 
jsme od vás shromáždili a do týdne předali autorským svazům k nacenění. Jak se později ukáza-
lo, kolektivní správce OSA, ať již z nedbalosti nebo úmyslně, neuplatnil v některých parametrech 
všechny oficiální ceníkové výhody. Z naší strany následovala tudíž reklamace a požadavek na 
OSA, aby nevykládal postupy stanovené smlouvou jiným, pro ně výhodným směrem. Nastala 
opětovná korespondence s předsedou představenstva OSA, které jsme nabídli doplněné informa-
ce nezbytné k uplatnění slev. V době uzávěrky tohoto zpravodaje stále čekáme na nacenění, které 
by mělo být snad ze strany správců připraveno do konce července. Okamžitě poté vám pošleme 
výzvu k úhradě. V mezičase jsme zároveň jednali s kolektivním správcem OAZA, se kterým jsme 
zpětně vyjednali dalších 25 % slevy za administrativní zpracování celé agendy.  Řada členů nám 
píše zpět, že poplatky jsou neúměrně vysoké. Ano, na tuto skutečnost upozorňujeme opakovaně 
Ministerstvo kultury, které situaci neřeší. Podle novely autorského zákona, která nabyla účinnosti 
tento rok, však již můžeme zahájit o přiměřenost cen soudní spor a tyto kroky zvažujeme. Podle 
ceníků kolektivních správců zaplatil provozovatel v roce 2016 ve veřejném prostoru restaurace 
nebo hotelu za 1 rádio ročně 4 230 Kč bez DPH a za TV 8 390 Kč bez DPH a tuto cenu, přede-
vším OSA, opět k roku 2017 navýšila a to až o 50 %. Podle ceníků již svazy v roce 2017 žádají 
5 900 Kč ročně za rádio a 9 900 Kč za TV ve veřejném prostoru. Roční sazby za licence již 
překračují ceny nového přístroje.O podmínkách smlouvy na rok 2017 jednáme, za rok 2016 
vám i přes nemalé peníze, které musíte platit však ušetříme cca 3 000 Kč na jedné TV ve 
veřejném prostoru a cca 7 500 Kč za přístroje v penzionu/hotelu o 10 pokojích; 19 000 Kč při 
25 pokojích; 38 000 Kč při 50 pokojích atd. Toto jsou úspory pouze pro členy AHR. Závěrem 
bychom vám chtěli poděkovat za trpělivost a spolupráci, protože členská základna v této otázce 
je jednotná, čímž jsme se stali silným protihráčem kolektivních správců. 
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AKTUÁLNĚ

Výstupy z aktivit a jednání AHR ČR:
Řešení problematiky nedostatku pracovníků
Stále se zhoršující situace s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků pro obor hotelnictví a gastronomie 
se stává zásadním limitem pro rozvoj obchodních aktivit většiny hotelů a restaurací. Je tedy logické, 
že se touto problematikou a snahou hledat reálná řešení zabývá také naše organizace.

V červnu jsme vyzvali paní ministryni pro místní rozvoj, aby se touto 
problematikou začalo ministerstvo zabývat. Zároveň jsme informovali 
o aktivitách, které jsme dosud učinili. Domníváme se, že většina navr-
hovaných opatření nemůže být realizována, pokud se naši politici a vlá-
da nebudou této problematice věnovat a řešit ji na nejvyšších úrovních. 
Přitom se zdaleka nejedná o problém našeho oboru, ale prakticky všech 
odvětví hospodářství a hlavně řemeslných oborů. Důvodů, proč dospěla 
tato situace tak daleko, že lze hovořit o krizi, ohrožující další ekonomic-
ký rozvoj a národní hospodářství, je několik. 
Shrňme alespoň základní: 
 Současný chybný systém odborného školství
 Demografický a sociologický vývoj společnosti
 Dlouhodobě nízká míra nezaměstnanosti
 Bariéry pro zaměstnávání občanů ze zemí mimo EU
 Vysoká míra fluktuace zaměstnanců v hotelnictví a gastronomii
 Devalvace řemeslné práce a všeobecně také služeb
AHR ČR tuto problematiku již dlouhodobě řeší a od letošního roku 
založila pracovní skupinu, která by měla sloužit k identifikaci aktivit 
a cílů, které jsou reálně dosažitelné a mohly by přinést zlepšení součas-
né situace. Je ovšem zcela zřejmé, že je nutné zapojení všech zaměst-
navatelských svazů i veřejné správy, pokud má v dohledné době dojít 
k relevantním změnám.  

Aktivity, kterými se momentálně zabývá  
AHR ČR:
AHR ČR jako člen představenstva Hospodářské komory prosazuje 
zapojení HK do podpory změny školství a otevření pracovního trhu 
pro zaměstnance z Ukrajiny. Ve spolupráci s HK bude i nadále řešena 
s vládou současná problematika vydávání pracovních víz v porovnání 
s jinými zeměmi EU – Polsko, Rakousko apod. AHR ČR ve spolupráci 

se SOCR ČR, kde předsedá Komoře cestovního ruchu, spolupracuje 
s Ministerstvem zahraničních věcí na projektech Ukrajina A a Ukrajina 
B, jejichž cílem je navýšení počtu pracovních víz pro ukrajinské zájemce 
o pracovní příležitosti a to jak na řadové pozice, tak pro oblast střední-
ho managementu. AHR ČR dále jedná o uzavření smlouvy 
o spolupráci s Ukrajinskou pravoslavnou misií, jejímž cílem je vytvoření 
online poptávkového prostředí pro nábor zaměstnanců z Ukrajiny. 
V oblasti školství – problematika byla zařazena do ankety AHR ČR 
pro předsedy politických stran před nadcházejícími volbami. Dále byly 
identifikovány základní požadavky na MŠMT, na jejichž detailním 
zpracování se nyní pracuje – jedná se konkrétně o: prosazení duálního 
systému v učňovském školství, změny poměrů studijních oborů s matu-
ritou a učebních oborů, rozšíření možnosti praxe studentů o víkendech, 
metodika pro zaměstnavatele na zavázání studentů k následnému 
pracovnímu poměru, podpory zřizování SPV. AHR ČR dlouhodobě 
podporuje vzdělávání odborných učitelů na školách a nabízí pro ně 
zdarma všechny kurzy Akademie AHR. 
Nadace AHR ČR podporuje děti z DD, které spojí svou pracovní 
kariéru s hotelnictvím a gastronomií. AHR ČR připravuje motivační 
program pro zaměstnance členských hotelů a restaurací – Cestuje-
me s AHR ČR, který by mohl být dalším zajímavým benefitem pro 
zaměstnance našich členských zařízení. Pro dosažení změn v součas-
né neutěšené situaci je však bezpodmínečně nutná změna přístupu 
provozovatelů hotelů a restaurací. Konkrétně – podpora odborných 
praxí, ochota vytvářet SPV přímo ve větších hotelech, změna systému 
odměňování a motivace pracovníků v oboru a zároveň také zamyšlení 
se nad budoucím zajištěním provozů v souvislosti se současnými trendy. 
Konkrétně maximální využití technologií, udržení klíčových leaderů, 
kteří budou vést méně kvalifikované zaměstnance, zavedení systému 
snadného zaškolení a tréninku nových zaměstnanců.

Vážená paní ministryně,
… konstatujeme, že je to problematika, která se týká většiny průmyslových 
odvětví v České republice a zároveň téma, které bylo mnohokrát probíráno na 
mnoha konferencích a jednáních, včetně jednání s Ministerstvem pro místní 
rozvoj. AHR ČR jako profesní organizace pravidelně přichází s návrhy, jak 
tuto problematiku řešit a naposledy jsme se tématem zabývali na konferenci ke 
vzdělávání, která se uskutečnila letos 21. února za přítomnosti zástupců MŠMT a 
MMR na Vysoké škole hotelové v Praze.
… AHR ČR jako profesní organizace se snaží pomoci zlepšit situaci tam, kde 
tuto možnost má. Nabízíme bezplatné vzdělávání odborných učitelů v rámci 
Akademie AHR ČR, podporujeme zařazení témat do společných jednání SOCR 
ČR, AHR ČR a dalších organizací s Ministerstvem zahraničních věcí ve věci 
zjednodušení vydávání pracovních víz a otevření trhu práce v ČR a navrhovali 
jsme MŠMT změny, které by měly být učiněny v oblasti odborného školství. Zá-
sadní změny, které by pomohly tuto situaci zlepšit, jsou však v pravomoci vlády 
a jednotlivých ministerstev. Jedná se především o opětovné zavedení duálního 
systému v učňovském školství, podporu zakládání Středisek praktického výcvi-
ku, restrukturalizace odborného školství, kdy převládají maturitní obory nad 
tříletými učňovskými obory, což vede k situaci, že 80 % absolventů středních škol 
odchází mimo obor a studují jen proto, aby získali středoškolské vzdělání. 

…Jako problematický se nám také jeví fakt, že zřizovatelem většiny škol jsou 
kraje a tudíž dochází k situaci, kdy se nekontrolovaně rozšiřuje počet škol, na-
bízejících obory hotelnictví a gastronomie, aniž by měly tyto školy dostatečné 
odborné a technické zázemí. Učňovské školství se devalvuje a všeobecně klesá 
zájem o jakákoli řemesla. Ve věci vydávání víz například občanům Ukrajiny 
je situace taková, že je pro tyto občany jednodušší získat pracovní vízum 
v sousedních zemích EU, konkrétně například v Polsku, než pracovní vízum 
pro Českou republiku. 
Byli bychom velmi rádi, pokud by se MMR ČR, jako resortní ministerstvo 
pro cestovní ruch začalo touto problematikou zabývat a iniciovalo vznik 
konkrétních návrhů, které by pak prosazovalo na úrovni vlády. Jedná se 
především o problematiku vydávání pracovních víz a změnu učňovského 
školství. Pokud by měl stát jakkoli dotovat rozvoj učňovského školství, pak 
právě formou podpory Středisek praktického výcviku, zřizovaných u jednot-
livých zaměstnavatelů. Jsme připraveni návrhy, týkající se změn v odborném 
školství detailněji rozpracovat a zapojit se do práce expertní skupiny, která by 
připravila konkrétní návrhy pro případné meziresortní jednání. 
Předem děkujeme za laskavé vyjádření a podporu.

S pozdravem Ing. Václav Stárek, prezident AHR ČR   

Z DOPISU AHR ČR MINISTRYNI PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, 
PANÍ KARLE ŠLECHTOVÉ
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AKTUÁLNĚ

Evropské komise ke sdíleným platformám: 
Více než polovinu příjmů a výdajů generuje 
10 % sdílejících subjektů 

Soudní spor OSA

V červnu zveřejnila Evropská komise studii, v níž představuje způsob práce sdílených platforem 
(dále P2P) na online trzích, a shrnuje problémy spotřebitelů, které se mimo jiné týkají transparentnosti, 
cenotvorby a recenzních systémů.

AHR ČR obdržela z Městského soudu v Praze žalobu, kterou se domáhá OSA sporné částky 
autorských poplatků za hotelové pokoje za rok 2015. Uveďme stručnou rekapitulaci. 

Studie se zaměřila na P2P online platformy působící v pěti různých 
oblastech, z nichž jednou je „sdílení či pronajímání ubytování“ (zahr-
nuty AirBnb a Wimdu). Dokument se věnuje několika aspektům trhů 
spolupracujících platforem, včetně zkušeností „sdílejících subjektů“ 
(tzv. peerů), dále jejich očekáváním a problémům, mechanismům bu-
dování důvěry, přístupu ke stížnostem, nápravě škod a pojištění v rámci 
platforem.
Celkově studie poukazuje na skutečnost, že více než polovinu příjmů 
a výdajů generuje 10 % peerů, což naznačuje, že se jedná o „velmi 
aktivní privátní“ spotřebitele a poskytovatele a/nebo komerční 
a profesionální prodejce na P2P trzích. Co se týká sektoru ubytování, 
studie uvádí, že značné procento poskytovatelů sdíleného ubytování 
pronajímá ubytování pravidelně, 16 % jedenkrát týdně a více než 
20 % jedenkrát měsíčně.
Konzumenti sdílených služeb zmiňují časté problémy s transakcemi na 
P2P platformách, které se většinou týkají nedostatečné kvality služeb, 
nicméně škody, které sami osobně utrpěli, považují za malé až střední. 
Co se týká sektoru pronájmů ubytování, studie uvádí, že pravděpodob-
nost toho, že problémy budou řešeny, byla menší, než bývá v případě 
problémů vyskytujících se na dalších spolupracujících platformách, 
přičemž tyto problémy se týkají hlavně otázky stornování ubytování 
a potíží s platbami. 
60 % P2P spotřebitelů nezná svá práva a povinnosti při P2P transakcích 
(nebo si jimi nejsou jisti), ani neví, na koho se mají obrátit, pokud dojde 
k nějakým komplikacím. Nicméně 85 % z nich připadá důležité nebo 
velmi důležité to, aby P2P platformy jasně a transparentně deklarovaly, 
kdo nese zodpovědnost.Studie považuje za zásadní, aby se rozlišovalo 
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mezi těmi, jejichž jednání je povahy komerční/profesionální a povahy 
soukromé. Některé platformy (například AirBnB) umožňují činnost 
oběma typům provozovatelů. 
Několik platforem však nenabízí možnost zobrazení tohoto rozdí-
lu, čehož nutným důsledkem je, že profesionálové nebo obchodníci 
mohou jednat jako „skrytí obchodníci“. S ohledem na to studie uvádí, 
že problémy s nedostatečnou průhledností by mohly být řešeny tím, že 
bude po platformách vyžadováno, aby zřetelně uváděly statut daného 
poskytovatele sdílených služeb. 
Pokud se týče recenzí, jakožto formy mechanismu budujícího důvěru, 
studie dospěla k závěru, že tři čtvrtiny P2P spotřebitelů mají přinejmen-
ším nějaké výhrady k jejich spolehlivosti a k jejich schopnosti důvěru 
vytvářet. Proto se ve zprávě uvádí, že systémy recenzí a budování 
reputace by měly být průhledné v tom, jak jsou recenze spravovány, 
a že by měly být publikovány pouze skutečné recenze i s daty jejich 
zveřejnění. 
Studie poukazuje na existující rozpor týkající se povinností a závazků 
platforem. Zpráva se zmiňuje o tom, že obecně platformy ve svých pro-
vozních podmínkách vylučují jakoukoliv odpovědnost, avšak zároveň 
si drží kontrolu nad podmínkami a kvalitou transakcí (např. zadržují 
platby až do splnění, nastavují pravidla a stanovují poplatky za storna). 
V současném právním rámci panuje značná nejasnost o odpovědnosti 
těch platforem, které zajišťují více nežli pouhý „hosting“ nabídek.
V hlavní části studie jsou uvedeny údaje o ročních výnosech P2P posky-
tovatelů (nejvyšší dosažené v sektoru ubytování), o celkových odhado-
vaných výnosech (4,1 miliardy EUR v sektoru ubytování v EU28) 
a o výnosech platforem. Studie je k dispozici na www.ahrcr.cz

V roce 2015 rozporovala AHR ČR za své členy sazebníky OSA za hote-
lové pokoje s tím, že navýšením sazebníků překročila tehdy platný zá-
konný limit pro poplatky za hotelové pokoje (který činil 90 Kč). Rozdíl 
mezi nespornou částkou a částkou spornou byl od našich členů vybrán 
a uložen na zvláštní účet právě pro sečkání na další rozhodnutí soudu.
Laicky řečeno, domníváme se, že sazebníky OSA překročily zákonem 
stanovený rámec a odmítli jsme vycházet ze sazebníků, které dle našeho 
názoru překračují zákon. Nyní tedy čekáme na výsledky soudního 
jednání, které by mělo určit, zda měla OSA právo ve svých cenících 
překročit zákonný limit. 
Tento spor může být pro další jednání velmi klíčový, protože pokud by 
bylo rozhodnuto, že v souladu se zákonem nesměli kolektivní správci 
tento limit překročit, pak se z tohoto faktu dá vyvodit další skutečnost, 
že tedy neměla OSA právo ani nijak dále navyšovat ceník v následu-
jících letech a s novelou autorského zákona, kde bylo toto ustanovení 

vypuštěno, mohla zvýšit své sazby pouze o inflaci. Tato skutečnost by 
následně mohla pomoci jako argument pro revizi a rozpor také sou-
časných ceníků OSA, které jen pro rok 2017 byly opět navýšeny 
o 40 – 50 %. Sporu se ujala advokátní kancelář Holub & David, která 
zastupuje AHR ČR a v zákonné lhůtě jsme se vyjádřili k žalobě s tím, 
že nárok uplatněný v žalobě neuznáváme s detailním odůvodněním. 
O dalším vývoji vás budeme informovat.
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Kulatý stůl žofínského Fóra na téma sdílená 
ekonomika
V Malém sále paláce Žofín proběhlo 8. června setkání na téma tzv. sdílená ekonomika 
a rovné podmínky v podnikání. 

Akci organizovala Hospodářská komora a setkání se zúčastnili zástupci 
ministerstev, Generálního finančního ředitelství, Magistrátu hl.m. 
Prahy, starosta Prahy 1, ale také zástupci AIRBNB a někteří ekonomové. 
AHR ČR zastupoval na této debatě Václav Stárek. 
V první řadě je třeba konstatovat, že podobná setkání mají možná větší 
smysl, než si uvědomujeme. Na celé problematice je totiž nejtěžší pře-
svědčit relevantní instituce a kontrolní orgány, že se jedná o problema-
tiku, které je nutno se seriózně věnovat a hledat efektivní řešení. Stejně 
tak je pro nás důležité, aby se na problém tzv. sdíleného ubytování 
nenahlíželo jen z pohledu konkurence pro tradiční obchod, ale jako na 
společenský problém, který má za stávající situace konkrétní dopady 
do výběru daní a růstu šedé ekonomiky, ale také zásadní dopady na 
komfort života místních obyvatel a jejich služeb. 
Domnívám se, že právě toto se na Žofíně povedlo, protože názor, který 
zde silně rezonoval, se týkal právě urgentní potřeby ochrany stávajících 
rezidentů a života historického centra Prahy, které je již silně zasaženo 
právě neúměrným růstem turistů, bydlících krátkodobě v domech, 
určených pro residenční bydlení. 
Stejně tak se nám již podařilo konkrétně pojmenovat fakt, že v podobě 
a množství, v jakém se dnes pohybuje v Praze sdílené ubytování, dochá-
zí jednoznačně k daňovým únikům a nedodržování stávajících zákonů. 
Konkrétně na Praze 1 je úřadu známo cca 3500 bytových jednotek takto 
pronajímaných, přičemž k povinnosti odvádět rekreační a lázeňský 
poplatek městu se registrovalo pouze 400 ubytovatelů. 
To, co jednoznačně chybí je efektivní nástroj pro kontrolu dodržování 
stávajících zákonů. Jednoduše řečeno nástroj, který by umožnil zjistit, 
jaké konkrétní objekty se pronajímají a v jaké četnosti.  Je velmi dobře, 

že se jednání zúčastnili také zástupci AIRBNB, Sifia Gkiousou, regio-
nální manažerka společnosti. Ti na jasné argumenty odpovídali značně 
nejasně. 
Z pohledu zprostředkovatelů těchto služeb je totiž dostatečným opatře-
ním, když si do svých interních podmínek spolupráce zadají deklaraci, 
že ubytovatelé budou dodržovat národní legislativní požadavky a tím 
pro ně prakticky záležitost končí, aniž by sami vytvářeli nástroje, jak 
dodržování těchto podmínek kontrolovat. 
Stejně tak hovoří stále o amatérském poskytování služeb za situace, kdy 
většina bytů je pronajímána v rámci trvalých obchodních aktivit a jako 
ubytovací služba. Na přímou otázku, zda jsou připraveni zpřístupnit svá 
data o poskytovatelích ubytování, nebyli zástupci AIRBNB schopni jed-
noznačně se vyjádřit. Neochota zajistit kontrolu je zřejmá. Je to logické, 
protože nastavení rovných podmínek by mělo dopad do jejich vlastního 
businessu.
Z výše uvedeného je tedy jasné, že je nutné se zabývat hlavně posky-
tovateli ubytování, tedy majiteli  bytových jednotek, kde je kontrolní 
činnost prokazatelně založena na pravomocích našich úřadů, zabývat 
se regulací krátkodobého ubytování a efektivním výběrem daní. 
Záležitostí se zabývá již Úřad vlády, který zadal zpracování studie, 
s jejímiž výsledky vás seznámíme v příštím zpravodaji. Nyní je naší 
společnou snahou, aby se touto problematikou a následnými možnost-
mi opatření také zabývala samotná vláda. Kromě toho je také smyslem 
našich dalších  kroků, změnit pohled veřejnosti na tuto problematiku, 
jako na fenomén, který se dotýká komfortu života občanů a ne pouze 
boje hoteliérů proti nekalé konkurenci, byť i to je velmi jasné a legitimní 
poslání. 
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Největší radost mi udělá pochvala od hosta
Cenu Penzion roku 2016 si ze slavnostního galavečera Výroční konference AHR odnesla  
Gabriela Pelová, majitelka rodinného penzionu Podhorní mlýn v Orlických horách.

Za získáním ceny Penzion roku se určitě skrývá hodně práce? Jaké 
byly začátky?
Cena PENZION ROKU 2016, kterou jsme získali, je pro mne něco jako 
OSKAR pro herce - velkým úspěchem. Je to ocenění pro celou mou 
rodinu, která se o penzion stará společně se mnou a za to jsem jí moc 
vděčná. Vzpomínky na naše začátky jsou dnes už úsměvné, ale nebylo 
to jednoduché. Budovu současného penzionu jsme koupili v roce 
1999 v dezolátním stavu a s nadšením se pustili do rekonstrukce. 
Teď si možná někdo řekne, to se jim to budovalo, když měli peníze... 
Ale ty jsme vůbec neměli a v podstatě jsme měli pouze to nadšení. Už 
jen vyběhat v té době půjčky nebylo nijak jednoduché a navíc nebylo 
tolik informací jako je dnes. Takže jsme se  prokousávali opravdu vším, 
ale dnes si myslím, že to stálo za to. Nejprve jsme vůbec netušili, že 
náš penzion má historickou hodnotu, později jsme to zjistili z pořa-
du „Šumná Orlice“. Od té doby víme, že naše budova sloužila jako 
hospodářská budova mlýna a architekt, který ji projektoval je podepsán 
i pod známými stavbami jako jsou například sídlo vlády nebo léčebna 
Bohnice. 

Jaký koncept jste zvolili a proč? Osvědčil se vám?
Nejprve jsme fungovali jako penzion s restaurací pro ubytované i veřej-
nost a snažili se vybudovat si klientelu. Provoz se „rozjel“ až nekontro-
lovatelně a začaly první problémy. Restaurace byla plná hostů, ale uby-
tovaní neměli místo na sezení, na zahrádku si v létě v podstatě nesedli 
a navíc tu byl docela ruch, což se jim také nelíbilo. Jelikož jsme rodinný 
penzion a pracuje tu opravdu jen rodina, byli jsme přepracovaní, utaha-
ní a práce nás přestávala bavit. Začala jsem si pohrávat s myšlenkou, že 
pro veřejnost zavřeme, ale bylo mi líto, že přijdeme o klientelu, kterou 
jsme pět let budovali a že to bude krok vzad. Po dlouhém váhání jsme 
opravdu penzion pro veřejnost uzavřeli a bylo to naše nejlepší rozhod-
nutí. Nyní můžeme vařit složitější jídla, mít bohatší výběr, „mazlit se“ 
s dezerty, vyrábět své knedlíky, džemy a více se věnovat ubytovaným 
hostům. Domnívám, že právě uzavření restaurace pro veřejnost nám 
přineslo ocenění PENZION ROKU a PENZION S NEJLEPŠÍM
STRAVOVÁNÍM V ČR a hostům zaručuje opravdu odpočinkovou 
dovolenou.

Ke spokojenému pobytu v penzionu patří i vynalézavá gastronomie. 
Jak byste charakterizovala nabídku vaší kuchyně?
Pravidlem v našem penzionu zůstává, že láska prochází žaludkem, 
a proto dáváme největší důraz na poctivou domácí kuchyni. Stále vy-
mýšlíme, co připravit nového. Mezi oblíbené patří grilované večeře 
na zahradě. Vždy vaříme podle složení hostů – pokud je v penzionu 
více dětí, udělá jim radost sladké -  například kynuté knedlíky s jahoda-
mi nebo borůvkami. Ženy potěší lehčí večeře, často i bezmasá, a pánové 
se usmívají nad domácím houskovým knedlíkem a kachnou se zelím. 
Vše si připravujeme sami. U snídaní nabízíme u nás vyrobené džemy, 
koláče nebo jiné chuťovky ke kávě. Navíc máme bio koutek se zdravými 
potravinami a nezaskočí nás ani požadavek na bezlepkovou, vegetarián-
skou nebo třeba bezlaktózovou stravu. Bezlepkové potraviny, které má-
me běžně v nabídce, označujeme automaticky, protože i někteří hosté 
rádi ochutnají například šunku bez lepku.

Na kterých zásadních věcech stojí úspěch penzionu?
Jednoznačně je to přístup k lidem a snaha připravit jim takové zázemí, 
aby se cítili dobře a vítáni. Dále pak rodinná atmosféra, domácí kuchy-
ně a čistota.

T
E

X
T:

 M
IC

H
A

E
LA

 Š
U

LC
O

VÁ
, F

O
T

O
: A

R
C

H
IV

PROFIL

GABRIELA PELOVÁ
Vystudovala Gymnázium v Rychnově nad Kněžnou, doplnila si 
vzdělání na Pedagogické škole v Litomyšli a pracovala jako vycho-
vatelka ve včelařském učilišti v Nasavrkách.  Podnikala v oblasti ho-
telových doplňků. Od otevření penzionu Podhorní mlýn se naplno 
věnuje pouze této práci.

Proč podle vás hosté penzion vyhledávají? Vrací se k vám opakovaně?
Pokud myslíte penzion obecně, tak je to tím, že někdo se cítí lépe 
v menším penzionu než v hotelovém komplexu. A pokud se ptáte na 
náš penzion, tak se domnívám, že v dnešní době jsou základem recenze 
a ty máme opravdu dobré. Jsem na to pyšná, protože získat od hosta 
plný počet hvězdiček není opravdu zadarmo a často je to nadlidský 
výkon. Větší část hostů se k nám vrací a máme i hosty, kteří u nás tráví 
každou svou dovolenou. Pro ně máme vždy nějaké překvapení, aby-
chom projevili svůj vděk za jejich věrnost.

Říká se, že kvalitní ubytování a jídlo hostům nestačí. Nabízíte i něco 
navíc, nějaké další aktivity, pro děti ...?
V okolí penzionu je mnoho historických památek a hosté po snídani 
odjíždějí právě za nimi, turistikou a cykloturistikou. Při návratu jim 
udělá radost klidné posezení u bazénu s čerstvě posekanou trávou, 
udržovanými záhonky a upravenými zákoutími, kterých u nás najdete 
několik. Snažili jsme se zahradu realizovat tak, aby se hosté navzájem 
nerušili a mohli si v klidu posedět. Nabízíme také doplňkové služby 
v podobě výběru masáží, zkrášlujících procedur, pedikúry, manikúry 
nebo půjčení kol či společenských a venkovních her. Avšak nejvíce 
oceňovanou devizou zůstává tiché prostředí a okolní příroda.

Chystáte v blízké době nějaké investice? 
Ano, plánujeme vybudování mini wellness pro ubytované hosty, ale 
bohužel vše vázne na schválení územního plánu města. Všechna ostatní 
povolení již máme, tak doufám, že na jaře začneme. Hosté se budou 
moci těšit na nové apartmá se samostatnou terasou a wellness se sauna-
mi a vířivkou. Máme pravidlo, že část vydělaných peněz musí zpět do 
penzionu na modernizaci a údržbu. 

Co vám v souvislosti s chodem penzionu udělalo letos radost?
Největší radost mi udělá „obyčejná“ pochvala od hosta a jeho konstato-
vání, že se mu u nás líbilo. Pro někoho by to bylo možná málo, ale 
to je základ našeho podnikání a právě spokojený host je odměnou za 
naši práci.
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Na vytvoření příjemné atmosféry 
manuál neexistuje
Ocenění Mladý manažer roku 2016 získal na loňské Výroční konferenci AHR v Grand hotelu 
Pupp Petr Glos, Executive manager Hotelu Hořec**** a chaty Lesovna v Peci pod Sněžkou.

Na cenu vás nominovali zaměstnanci. Co to pro vás znamená?
Především obrovský závazek a motivaci do budoucna pro další práci. 
Už nominace samotná pro mě byla velkým překvapením, vůbec jsem to 
nečekal. Nemluvě o tom, že se mi podařilo vyhrát v tak vybrané kon-
kurenci. Navíc na tak krásném místě jako jsou Karlovy Vary a Grand 
Hotel Pupp. Našich zaměstnanců si velmi vážím a to, že nominace přišla 
od nich, je známkou toho, že nejspíš svoji práci nedělám špatně, že 
mají zájem o obor, sledují aktuální dění a k tomu také odvádějí skvělou 
práci. Snažíme se, aby vztahy v týmu byly pevné. Nominace je známkou 
toho, že jdeme správným směrem. Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi 
k tomuto ocenění pomohli. A děkuji také  AHR ČR za vše, co pro nás, 
hoteliéry a hotelnictví, dělá. 

Jste manažerem Hotelu Hořec**** a chaty Lesovna v Peci pod Sněž-
kou. Jak se liší způsob vedení jednotlivých ubytovacích zařízení?
Oba objekty jsou velmi odlišné. Nicméně v jednom se přístup neliší – 
ve snaze poskytovat služby na maximální výši. Chceme mít spokojené 
hosty, kteří se k nám budou vracet, to je pro nás nejdůležitější. Velkou 
výhodou je, že se každý objekt zaměřuje na jinou klientelu, takže se 
nám daří uspokojit rozdílné požadavky na ubytování a s tím spojené 
služby. Manažerská činnost je pro oba objekty stejná. 

Co všechno máte na starosti?
Úplně všechno. S nadsázkou se dá říci, že v malém hotelu musí člověk 
střídat oblek s montérkami, či rondonem. Personálu sice máme do-
statek, ale já se vždy rád zapojím do různých prací. Člověku to totiž 
„otevře oči“ a může se na všechno podívat takzvaně z druhé strany. 
Rád se věnuji i mladé generaci, snažím se vychovat nový kvalitní 
hotelový personál, kterého je, jak všichni víme, velký nedostatek. 

Inspiruje vás někdo z oblasti hotelnictví?
Inspirací a osobností v oblasti hotelnictví a gastronomie je tolik, že nej-
sem schopný jmenovat jednotlivé osoby, protože bych určitě na někoho 
zapomněl. Již od střední školy jsem měl štěstí na velké osobnosti. Dostal 
jsem spoustu cenných rad. Od každého jsem se snažil něco naučit 
a využít to ve svojí kariéře. Snad se mi to daří... 

Přinesl jste jako manažer do Hotelu Hořec a chaty Lesovna 
něco nového?
Doufám, že ano. Kdyby ne, asi bych dělal svoji práci špatně. Troufám si 
říct, že jsme zlepšili služby a poskytovaný servis. Ale kdybych měl vy-
zdvihnout jednu zásadní věc, tak to je asi „lidský přístup“. Nemám moc 
rád velké neosobní hotely, kde je atmosféra příliš anonymní a studená. 

Není nic lepšího než potkat stálé hosty u snídaně a popovídat si s nimi. 
Jejich zpětná vazba je  nejcennější, moc nám pomáhá zlepšovat nabíze-
né služby a vyvarovat se případných nedostatků.

Jak důležitá je motivace zaměstnanců? Víte, jak na ni?
Troufám si říct, že ano. Naši zaměstnanci jsou u nás spokojeni, proto 
odvádějí výbornou práci. Vyžaduje to odpovídající finanční ohodnocení 
s motivačními složkami a lidský přístup. Je třeba umět ocenit jejich dob-
rou práci (nejen finančně) a rozhodně netolerovat ani drobné nedo-
statky. Zaměstnanci musí vědět, co dělají a proč. Neustálé školení, další 
vzdělávání a možnost růstu jsou pro ně důležité. Musíme si uvědomit, 
že oni prodávají a nabízejí to, co já „vymyslím za stolem“, proto je jejich 
práce zásadní. Všichni víme, že není nic horšího než nepříjemný perso-
nál, který vám zkazí dovolenou nebo služební cestu, i když jsou služby 
na vysoké úrovni. 

Můžete nějak „definovat“ Hotel Hořec a chatu Lesovna? Jaká kliente-
la k vám jezdí?
Těžko se definují dva objekty zároveň, ale kdybych měl pojmenovat to, 
co mají oba společné, tak to bude určitě „Horské ubytování s tradicí 
a  rodinnou atmosférou“. To jsou asi nejdůležitější věci, na kterých se 
snažíme stavět, samozřejmě mimo kvalitu poskytovaných služeb. Kli-
entela je skutečně různorodá. Ale převládají především rodiny s dětmi 
a starší páry. Těší mě, že poslední dobou se začíná vracet tuzemská 
klientela, která opět objevuje krásy Krkonoš. 

Čím se snažíte odlišit od konkurence? Daří se vám to?
V dnešní době jsou v zásadě všechna ubytovací zařízení stejná, poskytu-
jí i víceméně podobné služby. Snažíme se nabídnout něco víc, a to je to, 
co se poslední dobou z většiny hotelů vytrácí – pohostinnost 
a maličkosti, které pobyt zpříjemní natolik, že budete mít důvod se 
vrátit. Drobnost na pokoji, úsměv, vlídný přístup, přátelská rodinná 
atmosféra, věci na které není tabulka ani manuál, ale jsou neuvěřitelně 
významné a hosté je umí ocenit. 

Připravujete v blízké budoucnosti nějaké změny?
Ano, změn bude spousta. Doba jde dopředu, konkurence nezahálí 
a i my musíme měnit a modernizovat. Nový jídelní lístek, nový web, 
rekonstrukce hotelových pokojů a spoustu dalších drobností, které, jak 
doufám, zlepší naše služby a udrží nám spokojené klienty. 

BC. PETR GLOS, DIS.

K hotelnictví a gastronomii se dostal již v roce 2003, kdy nastoupil 
na hotelovou školu do Hronova. Posledním dosaženým vzděláním 
byla Vysoká škola podnikání v Ostravě se zaměřením na ekonomii 
a management podniku. Zkušenosti sbíral při praxích v hotelech, na 
brigádách, soutěžích. Od roku 2009 je na pozici Executive manager 
v Hotelu Hořec**** a chatě Lesovna v Peci pod Sněžkou.
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Kvalitní hotelová postel je základ!
Základem kvalitního ubytovacího zařízení je hotelová postel. Je překvapivé, kolik ubytovacích zařízení 
na trhu tuto skutečnost popírá a zdaleka nenaplňuje. 

Základní otázkou je, co předsta-
vuje termín „hotelová postel“? 
Podstatou kvalitní hotelové 
postele je její konstrukce. Jako 
celek se skládá ze základny, 
matrace a čela. Kvalitní hotelové 
lůžko má  ideální výšku 
55-60 cm včetně matrace. Tako-

vé lůžko nejenže působí v pokoji žádoucím dominantním dojmem, ale 
zároveň se z něho i velmi pohodlně vstává. Základnu postele představu-
je nosná dřevěná nebo dřevotřísková konstrukce na nožičkách či opat-
řená soklem. U těch nejkvalitnějších modelů postelí je navíc základna 
doplněna o systém pružin zakomponovaný do její konstrukce, tzv. boxs-
pring. Bočnice základny jsou očalouněny v duchu zvoleného designu 
pokoje. Základna postele musí dobře fixovat na ní ležící matraci, aby 
se nijak neposouvala. 
Podstatou kvalitní hotelové postele je totiž konstrukce základny bez 
přesahujícího rámu, do kterého by matrace zapadala. Přesahující rám 
představuje jednak nebezpečí pro uhození lýtky hostů a zároveň při 
spojení lůžek do manželské postele vytváří tolik nepopulární mezeru 
mezi matracemi. Většina pokojů je v hotelech i penzionech koncipo-
vána jako dvojlůžkové. V současnosti se klade důraz i na flexibilitu 
konfigurace lůžek tak, aby se daly pojmout buď jako profesionálně 
spojené manželské lůžko, tzv. King Size nebo jako oddělená lůžka, tzv. T
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INZERCE

Hotelový systém

Booking engine

Channel manager

Mobilní aplikace

Reporty

Nejpoužívanější hotelový  
systém v ČR

W W W . H O R E S P L U S . C Z

Napište si  
o brožuru na  

info@horesplus.cz

Twin. V žádném případě 
nesmí spojením dvou 
samostatných lůžek 
vzniknout nežádoucí 
mezera mezi matracemi. 
Hotelová matrace, byť 
je díky zastlání nejméně 
vidět, je v rámci postele 
jako celku nejdůleži-
tějším článkem. Dává 
nejvíce pocítit celkovou funkčnost postele a její kvalitu. V ubytovacích 
zařízeních se používají především matrace taštičkové, pružinové 
a v méně případech pěnové. Zeptali jsme se jednoho z nejrenomovaněj-
ších tuzemských výrobců hotelových lůžek a matrací, pana Lubomíra 
Unara, zakladatele a majitele společnosti UNAR, na jeho pohled na 
problematiku.  
„Při výběru hotelového lůžka je důležité uvědomit si, jaký standard uby-
tování a vyspání chci nabízet. Hosté se chtějí především kvalitně vyspat 
a ubytovací zařízení chce, aby se zákazníci vraceli. Kvalitní hotelovou 
postel  lze pořídit do jakéhokoli ubytovacího zařízení včetně malých 
provozů. Samozřejmě i zde platí, že čím komfortnější a luxusnější lůžko, 
tím dražší. Hotelovou postel dělají ale i zdánlivě nepodstatné malič-
kosti, např. funkční spojovací kování, kluzáky či kolečka základen,“říká 
Lubomír Unar. 

HOTEL / PENZION
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Certifikované hvězdy jako nejrychlejší 
reference i konkurenční výhoda

Z dotazů členů…

Unie Hotelstars, která zajišťuje harmonizovanou klasifikaci hotelů v Evropských zemích, se v letošním 
roce rozrostla o sedmnáctého člena. S počtem zapojených zemí narůstá i počet hotelů v různých 
koutech Evropy, které oceňují výhody “hvězdné” certifikace.

„Jak máme řešit vystavení dárkových šeků v rámci evidence tržeb?“

Hvězdy s certifikátem ve statistikách
Podle oficiálních statistik Wirtschaftskammer Österreich, která zajišťuje 
vedení sekretariátu Unie Hotelstars, je v tuto chvíli zapojeno do systému 
jednotné klasifikace více než 23 tisíc hotelů a dalších ubytovacích 
zařízení v 17 členských státech. V některých zemích se zákonnou po-
vinností označit ubytovací zařízení dle klasifikace potvrzené nezávislou 
oborovou organizací je certifikován každý jednotlivý hotel, jako v přípa-
dě Malty či nově přijatého Slovinska. I v dalších zemích s povinnou kla-
sifikací je procento ubytovacích zařízení s certifikací Hotelstars vysoké 
(Belgie 86 %, Litva 96 %, Lucembursko 84 %, Lichtenštejnsko 70 %. Ale 
i v zemích, kde provozovatelé a majitelé hotelů tuto povinnost ze zákona 
nemají, jsou výhody oficiálního ověření standardů využívány čím dál 
více. V Rakousku má certifikáty Hotelstars 48 % ubytovacích zařízení,
v Německu a ve Švýcarsku je to kolem 41 %. 

Očekávání hostů - současná i budoucí
Dá se předpokládat, že hosté ze zemí, kde je klasifikace Hotelstars 
rozšířená, jsou v tomto směru informovaní a očekávají ověřený rozsah 
a standard služeb. Znají logo Hotelstars, a proto upřednostňují zařízení, 
která touto certifikací disponují. V České republice se v současné době 
do tohoto systému zapojilo přes 400 ubytovacích zařízení. Logo Hotel-
stars na webových stránkách pro ně může představovat konkurenční 
výhodu, a to především u hostů ze zemí, kde jsou zvyklí toto logo vídat. 
Povědomí o značce se ale začíná zvyšovat i v rámci ČR.

Evidenci tržeb v souladu se zákonnými ustanoveními podléhají i platby 
prostřednictvím různých typů elektronických peněženek, čipových 
karet, kupónů, voucherů, v rámci, kterých dochází nejprve k jejich 
„nabití“ a následně k čerpání kreditu, který byl takto nabit, proběhne-
li tato platba v hotovosti nebo jiným obdobným způsobem (dále jen 
„voucher“). Řešení této problematiky je odvislé od konstatování toho, 
kdy vznikl v daném případě rozhodný příjem (§ 6 ZoET), kdy vůbec 
došlo ke vzniku příjmů dle zákona o dani z příjmů. Daně z příjmů řeší 
tuto situaci dvojím způsobem. 
V těchto situacích tedy obecně příjem vzniká v okamžiku, kdy je 
voucher nabíjen (kupována poukázka), anebo v okamžiku, kdy je z něj 
čerpáno. Z povahy daní z příjmu je vyloučen vznik příjmu kumulativně 
v obou okamžicích u téhož poplatníka. 
K prvnímu případu dochází v situacích, kdy je zpravidla vystavována 
poukázka či je nabíjen voucher pro útratu u emitenta tohoto nástroje. 
Z jeho pohledu jde o jakousi před platbu předcházející hlavní plnění, a 
proto dochází ke vzniku příjmu okamžikem nákupu kreditu. Ke druhé 
situaci pak dochází zejména při nabíjení víceúčelových poukázek (tj. 
těch, které slouží k nákupům u více prodejců). Při těchto operacích pak 
není známo, komu finální příjem bude plynout, tj. příjem nastává až při 
následném čerpání.

Možnosti propagace, které nabízí AHR:
 Webový portál www.hsukatalog.cz, který slouží především jako 
vyhledávač ubytovacích zařízení s certifikátem Hotelstars.
 Mezinárodní web www.hotelstars.eu, kde je též možnost vyhledávat 
certifikovaná zařízení v rámci členských evropských zemí.
 Národní, mezinárodní a mapové portály (Mapy.cz, Seznam.cz, Pra-
gue Events Calendar, Prague City Tourism, Jeseníky tourism a další regi-
onální portály), sociální sítě, akce AHR ČR a spřátelených partnerů aj. 
 Billboardová a online kampaň na zvýšení povědomí o Hotelstars 
v průběhu roku 2017

Jak ty správné hvězdičky získat?
Pokud se rozhodnete nechat své hvězdy ověřit, případně budete mít 
k tomuto tématu jakékoli dotazy, obraťte se prosím na Kláru Hájkovou 
– hajkova@ahrcr.cz. Více info na www.hotelstars.cz

Projekt „Zvýšení transparentnosti a úrovně ubytovacích služeb v ČR 
prostřednictvím Oficiální jednotné klasifikace Hotelstars“ byl realizo-
ván za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Minister-
stva pro místní rozvoj 

Přesné rozlišení kdy, v které situaci dochází v kontextu poukázek a před 
nabitých voucherů ke vzniku příjmu, není z hlediska evidence tržeb 
podstatné neboť § 4 odst. 2 ZoET má za účel stanovit, že se vždy evidují 
obě transakce (bez ohledu na to, kdy v rámci evidence tržeb příjem 
skutečně vznikl, tedy jak nabití kreditu (nákup voucheru), tak čerpání 
kreditu (uplatnění tohoto voucheru).
Aby nedocházelo ke zdvojování tržeb u jednoho poplatníka, uděluje se 
oběma stránkám této transakce, pokud k nim dochází u jednoho po-
platníka, v datové zprávě zasílané o každé evidované tržbě příznak dle § 
19 odst. 2 písm. a) a b) ZoET.
Na rozdíl od voucherů na nominální hodnotu v případě platby za 
konkrétní zboží či služby, na které je zákazníkovi předána poukázka, 
poukaz nebo obdobný instrument, na základě, kterého následně do-
chází pouze k odebrání tohoto konkrétního zboží či služby, se o platbu 
určenou k následnému čerpání nejedná. Obdobně není uplatnění 
takového instrumentu následným čerpáním.
O evidovanou tržbu se tedy v tomto případě jedná pouze v okamžiku 
prodeje dárkového poukazu, voucheru na konkrétní službu („dárkový 
poukaz na odběr večeře“) a dále případně též v okamžiku doplatku 
za poskytnuté zboží či služby, pokud úhrada zákazníka za poskytnuté 
zboží či službu přesáhne hodnotu poukázky.
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Who is who
TERESA MATTOS
Teresa Mattos, nová ředitelka hotelu Boscolo Prague, má bohaté zkušenosti v hotelové branži. Byla členem týmu, který oteví-
ral prestižní, luxusní hotel Augustine a na různých pozicích pracovala například pro hotelový řetězec Corinthia, nebo hotel 
Kings Court. Její kariéra je však od roku 2007 spjatá především s hotelem Boscolo Prague, kde pracovala na pozici vedoucí 
recepce a později jako provozní ředitelka. Nyní, v pozici ředitelky hotelu, stále usiluje o zkvalitnění služeb pro hotelové hosty 
a sleduje moderní trendy v hotelnictví. Ve volném čase se věnuje rodině, především svému tříletému synovi.

LENKA BUREŠOVÁ
Lenka Burešová byla v červnu jmenována ředitelkou Clarion Hotelu Špindlerův Mlýn. Postoupila tak v rámci struktury 
největší české hotelové skupiny CPI Hotels, kde pracuje od roku 2012, naposledy jako vedoucí obchodního a rezervačního 
oddělení. Lenka Burešová působí v cestovním ruchu více než deset let, pracovala jako palubní průvodčí u letecké společnosti 
ČSA, zkušenosti z horského hotelu sbírala jako Marketing & Event Manager Hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou. V rámci 
pozice manažerky kongresového centra Oáza Říčany se starala o zajištění chodu areálu hotelu, kongresového centra, restau-
race a sportoviště. Je absolventkou Technické univerzity v Liberci se zaměřením na pedagogiku. Mezi její záliby patří historie, 
sport a její dvě děti. Mluví anglicky a německy. V nové roli bude zodpovědná za provozní výsledky horského Clarion hotelu 
s wellness a restaurací, který s kapacitou 207 pokojů a konferenčním zázemím až pro 450 delegátů patří k největším v Krko-
noších. „Mým úkolem bude stabilizovat personální situaci výkonného personálu i středního managementu, zaměřit se na 
kvalitu služeb a vylepšit hodnocení na portálech.“

DANIEL TYLINGER
Na post ředitele Boutique hotelu Jalta na Václavském náměstí a Plaza Alta Hotelu na Ortenově náměstí v Praze Holešovicích 
nastoupil v březnu letošního roku pan Daniel Tylinger. Za sebou má bohatou hotelovou praxi. Dříve působil jako ředitel 
hotelu Yasmin. V minulosti, na pozici hotelového managera, úspěšně provedl rebranding pražského 5* hotelu The Mark 
(dříve Kempinski). Deset let působil jako obchodní a marketingový ředitel v pražských hotelech řetězců Kempinski a Vienna 
International Hotels & Resorts.
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Buďte spolu s námi prospěšní a odpovědní
Stále používanější zkratka CSR (Corporate Social Responsibility) neboli firemní společenská odpovědnost, 
může na první pohled budit dojem určité deklarace, za níž nestojí nic konkrétního. 

Také se mnohdy vyskytují názory, že aktivity spojené s odpovědným 
podnikáním jsou spíše pro větší podniky, než pro ty malé. Rádi bychom 
vás přesvědčili, že tomu tak zdaleka není. Mnohé společnosti vytvářejí 
aktivity, které jsou odpovědným podnikáním, aniž by si to možná plně 
uvědomovaly. Dále i drobné kroky pro zlepšení životního prostředí, 
života komunit v místě podnikání, podpory potřebných a mnohé další, 
jsou významné a to již z několika důvodů. V první řadě je to dobrý 
pocit samotných zaměstnanců společnosti, že svým zapojením ve firmě 
pomáhají věcem, které mají význam a jsou prospěšní svému okolí. 
Stejně tak vyplývá z průzkumů, že citlivost zákazníků na téma odpo-
vědného podnikání se stále zvyšuje a to hlavně ve smyslu větší loajality 
zákazníka k dané společnosti. Zároveň jsou samotné aktivity prospěšné 
pro konkrétní cílové skupiny, ať jsou to příjemci charitativní podpory, 
místní komunity a zlepšení jejich prostředí, v mnoha případech zmírně-
ní negativních dopadů obchodní činnosti na životní prostředí a mnohé 
další. Z výše uvedeného je tedy logické, že je třeba tyto aktivity nejen 
realizovat, ale také komunikovat. Pokud platí, že je zákazník a zaměst-
nanci vnímají pozitivně, pak je třeba k nim také tuto informaci přiblížit 
a otevřít jim možnost, aby se do těchto aktivit zapojili. Nad rámec toho, 
co děláte vy, jako naši členové, mnoho aktivit také realizuje AHR ČR 
a to za vaší významné pomoci. Proto bychom byli rádi, pokud byste 
se podle svých možností nejen zapojili do těchto projektů, ale také je 
maximálně komunikovali směrem k zákazníkům a zaměstnancům. 
Rádi bychom vám tedy představili stručný výčet toho, co v této oblasti 
děláme. Berte to prosím nejen jako informaci, ale také inspiraci, jak tyto 
aktivity můžete využít. Mezi každoročně se opakující jednorázové ak-
tivity patří kampaň Hodina Země, kterou již několik let organizujeme 
mezi hoteliéry každé jaro v rámci světové kampaně stejného názvu. Je 
to hodina, kterou vypnutím všech světel v jednom okamžiku na celém 
světě lidé spoří energii a tím i životní prostředí, ale hlavně pravidelné 
zamyšlení se nad spotřebou našich zdrojů, jehož další filozofií je zamy-
slet se nad snížením spotřeby energií a udržitelností lidské činnosti na 
planetě. Hosté mají tuto akci velmi rádi, hotely a restaurace mají mož-
nost ji propagovat spolu se speciálním programem a přinést tak hostům 
nevšední zážitek. Pokud jsme u úspory zdrojů, pak jedním z nejstar-
ších projektů je program na výměnu ručníků pro ubytovací zařízení. 
AHR ČR byla u nás jednou z prvních organizací, která tento program 
zaváděla mezi svými členy a dnes je již běžnou praxí. Kromě metodiky 
nabízíme stále našim členům bezplatné zaslání samolepek do koupe-
len, které jsou několikajazyčné a nesou také logo AHR. Budeme rádi, 
pokud je využijí všichni členové a program budou i nadále podporovat. 
Hosté již tento systém znají a ani hoteliérům není třeba vysvětlovat, že 
úspora v oblasti frekvence praní hotelového prádla má pozitivní dopady T
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nejen na životní prostředí, ale také náklady samotného provozu. Mnozí 
z našich členů aktivně podporují Nadaci AHR ČR  a její program Start 
do života, který pomáhá dětem z dětských domovů uplatnit se v našem 
oboru, vystudovat a nalézt zaměstnání v hotelnictví a gastronomii. 
Zapojit se může každá členská škola, hotel i restaurace. Pro všechny 
nalezneme vyhovující formu spolupráce. S tímto je také spojená akce, 
která se stává tradicí a to je Letní Camp AHR ČR. Je to setkání dětí 
z dětských domovů se zajímavým programem spojeným nejen s gast-
ronomií, ale také sportem a objevováním památek Prahy. Noc hotelů 
je projekt zaměřený na zlepšení obrazu hotelnictví mezi veřejností a 
poděkování obyvatelům turistických destinací za vstřícný postoj k ces-
tovnímu ruchu v místě jejich bydliště. V současné době bude rozšířen 
na více měst, konkrétně Prahu, Brno, Olomouc a Karlovy Vary. Akce 
se koná jednou ročně, v příštím roce 26. ledna. Některé další aktivity 
nejsou vázány s konkrétní akcí, ale nabízejí členům řešení některých 
problémů a někdy i nad rámec současných zákonných norem. Upřímně 
je nutno dodat, že jednou z cest jak vznikají, je například tendence k za-
vádění určitých regulací ze strany státu nebo Evropské komise. Dotčený 
obor pak reaguje v předstihu tím, že zahájí určitou formu dobrovolné 
samoregulace nebo osvěty. To však není na škodu samotné myšlenky 
odpovědného přístupu k podnikání, spíše naopak. Je to výraz snahy 
oboru minimalizovat případné dopady konkrétní činnosti na zdraví lidí 
nebo péči o životní prostředí apod. Typickým příkladem toho je osvěto-
vá a metodická činnost asociace v oblasti snižování obsahu akrylamidů 
v pokrmech, které vznikají například fritováním. HOTREC připravuje 
metodiku minimalizace akrylamidů při přípravě pokrmů a pokud tyto 
postupy převezmou dobrovolně naši členové, opět je to jeden z příkladů 
odpovědného podnikání. Druhým příkladem je již připravená metodi-
ka pro minimalizaci plýtvání s potravinami a snižování ztrát při přípra-
vě pokrmů. Tato metodika bude našim členům rozeslána ještě během 
letního období. V  podstatě je možností srovnání současných procesů 
při přípravě pokrmů s metodikou a zároveň může být pro některé 
provozy inspirací pro minimalizaci plýtvání s potravinami, tedy zároveň 
snižování provozních nákladů. Asociace hotelů a restaurací se snaží 
podpořit myšlenku odpovědného podnikání a komunikovat ji směrem 
ke svým členům, ale také na veřejnost. Proto vyhlašujeme každoročně 
jednu z výročních cen v kategorii Odpovědný hotel / Odpovědná 
restaurace. Stejně tak věnujeme této problematice pravidelnou rubriku 
v našem zpravodaji, kde se můžete inspirovat nebo také přispět náměty 
pro ostatní z vaší činnosti. Zapojit se může každý způsobem, který mu 
nejlépe vyhovuje. Důležité je smysl těchto aktivit pojmenovat a nedržet 
je v tajnosti. V tom vám velmi rádi kdykoli pomůžeme a také budeme 
vděčni za vaši jakoukoli podporu jistě smysluplné myšlenky.

ODPOVĚDNÝ 
HOTEL/RESTAURACE

ROKU 2017

Nominován na
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Letní měsíce v Akademii AHR

Seminář – ochrana osobních údajů

Investujte do vzdělání a ušetřete 

Rádi bychom vás informovali o možnosti organizace kurzů na klíč. Kurzy na míru vaší organizace jsme 
schopni zajistit kopírováním témat kurzů otevřených. 

Ve spolupráci se zástupci Úřadu na ochranu osobních údajů a právní kanceláří Holub & David plánujeme 
na podzim zorganizovat v Praze a Brně workshop pro naše členy na téma „Úvod do GDPR – obecné 
nařízení na ochranu osobních údajů“. 

Jako člen AHR ČR máte možnost mimo výhod jako je získávání informací, společné postupy a úspora 
nákladů v rámci autorských svazů, zastupování zájmů členů, získávání metodických podpor využívat 
i účast na kurzech Akademie AHR za speciální ceny.

Další možností je nastavení kurzu podle témat vámi nově zvolených. 
Kurzy na klíč jsou přesně šity na požadavky a potřeby vaší organizace. 
Mimo speciální ceny za tento kurz a školení ve vaší organizaci máte 
možnost do skladby školení přímo zasáhnout. Jakékoli téma s vámi 
zkonzultujeme a upravíme přesně dle vašich potřeb a požadavků. 
Naši lektoři jsou odborníci z oblasti hotelnictví či gastronomie s dlou-
holetou praxí. Dokáží předat mnoho potřebných a cenných praktických 
informací. Minimální počet účastníků záleží na vás, maximální počet 
však doporučujeme 15 osob, a to z důvodu zachování efektivity kurzu 
a prostoru k diskuzi jeho účastníků s lektorem.

V srpnu jsme pro vás připravili tyto 
zajímavé kurzy:

Více informací: http://www.akademieahr.cz/vypsane-kurzy/

Toto Evropské nařízení představuje opravdu velkou změnu v ochraně 
a přístupu k osobním údajům. V současné době začínají přípravy 
nezbytné pro naplnění všech povinností plynoucích z tohoto nařízení. 
Nová pravidla jsou pak účinná od května roku 2018.
Zvyšuje se ochrana dat, harmonizují se pravidla pro všechny státy EU, 
rozšiřuje se soubor osobních údajů a zavádí se kategorie citlivých osob-
ních údajů. Výsledkem jednání vedených v rámci trialogu mezi Radou 
EU a Evropským parlamentem o Nařízení o všeobecné ochraně dat je, 

Ceny kurzů pro členy jsou nastaveny na 2 900 Kč respektive 3 500 Kč za 
osobu a kurz. Kurzy jsou k dispozici i široké odborné veřejnosti za ceny 
3 900 Kč, respektive 4 500 Kč včetně DPH.Při zapojení se do AHR ČR 
tak získáte nejen kvalitní odborné informace a poznatky v rámci kurzů, 
ale i finanční úsporu. 
Kolik ušetříte?
Například při účasti již dvou osob na kurzech během kalendářního roku 
je v podstatě roční členství ve výši 2 100 Kč pro restaurační zařízení či 
pro ubytovací zařízení do 10 pokojů zaplaceno. Pro ubytovací zařízení 
do 20 pokojů pak stačí kurzy využít 3x.Věříme, že i tento pohled se 
vyplatí.
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 Budgeting a kalkulace 21. 8.
 Já šéfem – má nová role 22. 8.
 Základní standardy profesionální obsluhy pro servírky a číšníky 24. 8.
 Jak identifikovat a snížit demotivaci zaměstnanců 29. 8.
 Sociální sítě na den 30. 8.
 Verbální a neverbální komunikace 31. 8.

že Referent pro ochranu dat (DPO - Data Protection Officer) nebude 
povinně předepisován společnostem, jejichž hlavní obchodní činností 
není zpracovávání dat, zvláště pak ne pro malé a střední podniky.
„S přihlédnutím k významu odvětví pohostinství v ČR a k potencio-
nálním dopadům Nařízení v jeho původním návrhu vítáme, že naše 
argumenty byly vyslyšeny a hotely a restaurace nebudou zbytečně přetě-
žovány další byrokratickou a finanční zátěží,“ řekl k výsledkům jednání 
Václav Stárek, prezident AHR ČR.

VZDĚLÁVÁNÍ

Od září pak navazujeme zpět ve vyšším rytmu, 
témata kurzů jako je Recepční profesionál, 
Znáte dobře vaše nové povinnosti v oblasti gast-
ro provozu, Upselling a crosseling, Štěstí v práci 
a mnohé další. Novinkou podzimu je dlouho 
očekávaný kurz Housekeeping, modul III. 
Seminář je volným pokračováním seminářů 
Housekeeping I a Housekeeping II. Část tohoto 
semináře je ještě věnována řízení nákladů na 
úseku housekeeping, což vyplynulo z požadav-
ku účastníků modulu II. Větší část semináře je zaměřena na vše, co se 
týká zaměstnanců. Jsou ukázány/představeny/demonstrovány příklady 
komunikace v týmu, praktické ukázky přípravy tréninků a efektivního 
nastavení systému. Důraz je kladen na to, jak motivovat zaměstnance, 
a co vše udělat pro to, abychom si je udrželi. Seminář je opět pojat inter-
aktivně včetně názorných příkladů.  

Pro více informací nás kontaktujte:
www.akademieahr.cz; sturmova@ahrcr.cz
Těšíme se na viděnou. 
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AKCE

Olomouc 30. 11. – 1. 12. 2017:  
Na co se můžete těšit na 12. konferenci AHR?
Program 12. konference AHR ČR, která se bude konat v historickém městě Olomouc, 
je v plných přípravách. 

Konference startuje 30. 11. GTG Party 
v Café New One, pokračuje 1. 12. odborným 
programem v Hotelu NH Collection Olo-
mouc Congress. Celá akce vrcholí galavečeří, 
která proběhne následně v Clarion Congress 
Hotelu Olomouc. Dokončujeme program, 
připravujeme party a pracujeme i na webu, 
na kterém spustíme od 1. září možnost 
registrace. A jaké bude hlavní moto letošní 
konference? 

NEJSOU LIDI! ŘADA FIREM SE POTÝKÁ 
S NEDOSTATKEM ZAMĚSTNANCŮ. JE 
JICH OPRAVDU MÁLO NEBO MAJÍ JEN 
JINÉ MOŽNOSTI? KDE JE HLEDAT, JAK 
BÝT ATRAKTIVNÍ A PRVNÍ, KTERÝ JE 
ZÍSKÁ? LZE UDRŽET TŘI GENERACE NA 
JEDNOM PRACOVIŠTI, KDYŽ KAŽDÁ 
MÁ JINÉ POSTOJE, MOTIVY A POTŘEBY?  
SETKÁTE SE TAKÉ S TĚMI, KTEŘÍ USPĚLI. 
ZNAJÍ SÍLU DIGITÁLNÍCH TECHNOLO-

GIÍ, ORIGINÁLNÍCH PŘÍSTUPŮ, GASTRONOMICKÝCH TRENDŮ, 
MOC FOODBLOGERŮ A PŘÍLEŽITOSTI FENOMÉNU SDÍLENÍ. 
MY TAM URČITĚ BUDEME A VY TAM NESMÍTE CHYBĚT!

Kam na party? Do Café New One
Café New One je designové Bistro/Café v samém centru historické 
Olomouce. Můžete si zde vychutnat kuchyni té nejvyšší kvality, širokou 
škálu domácích dezertů, limonád a koktejlů a samozřejmě prémiovou 
kávu ve všech možných podobách.  Svým interiérem je Café New One 
ojedinělou restaurací v celé ČR a řadí se mezi nevyhledávanější podniky 
svého druhu.

T
E

X
T:

 M
IC

H
A

E
LA

 P
E

Š
K

O
VÁ

 F
O

T
O

: A
R

C
H

IV

Na koho se můžete těšit?
Radek Kašpárek,  Executive Chef, 
restaurace Field 
PREZENTACE: Cesta za michelinskou hvězdou
Ve své prezentaci bude šéfkuchař Radek Kašpárek 
hovořit o své motivaci při výběru povolání, o kuchař-

ských začátcích v Praze, ale především bude hovořit o Field Restau-
rantu. O vytvoření konceptu nové restaurace, o hledání  dodavate-
lů, výběru lidí a jejich řízení.  Radek  Vám přiblíží pracovní den
 v michelinské restauraci,  časovou i fyzickou náročnost této prá-
ce  a také neustálý tlak na kvalitu a preciznost. Dozvíte se, 
jak přemýšlí při vytváření nových pokrmů, kde hledá inspiraci
a proč má rád skandinávskou kuchyni.

Petra Horáková, Director of Human Resources, hotel 
Mandarin Orietal 
PREZENTACE: Generace „XYZ“ – postrach zaměstna-
vatelů nebo jen různá data narození?Tzv. „Internetová 
generace“ plně vstoupila na náš pracovní trh, v týmech 

máme zaměstnance různých věkových skupin, vyznávající různé 
hodnoty a mající různá očekávání. Z médií jsme bombardová-
ni podobnými titulky jako: „Nová generace chce hodně peněz, 
rychlou karieru a hodně volna!“. Má se snad tedy tato generace stát 
postrachem nás zaměstnavatelů nebo máme na pracovišti jen nové 
zaměstnance s vyššími daty narození tak, jak tomu bylo vždy? Vy-
stačíme si dnes s jedním manažerským přístupem, když odlišnost 
jednotlivých generací je tak zřejmá? Pojďme se společně pozastavit 
nad tématem, jaký by měl náš přístup k této mezigenerační výzvě 
vlastně být.

Des O‘Mahony PhD, CEO & Founder, Bookassist 
PREZENTACE: Vize dokonalosti pro hotely online
Hotely se dnes nacházejí ve stále více konkurenčním 
online prostředí. Můžete snadno ztratit kontrolu nad 
vaší distribucí a strategií cen díky tlaku velkých OTA. 

Chcete-li udržet kontrolu a zvýšit zisk hotelu, je důležité směrovat 
přímé rezervace na vaše webové stránky. Abyste dosáhli udržitel-
ného úspěchu, již nestačí být „lepší než průměrný“ - musíte se za-
měřit na dosažení špičkové úrovně ve všech oblastech hotelnictví. 
Tato prezentace vám ukáže, jak skutečně úspěšné hotely přistupují 
ke svému online prodeji. Poskytne vám náhled, který pomůže vaše-
mu hotelu dosáhnout dokonalosti v online prostředí a v důsledku 
toho dosáhnout vyššího zisku.

Veškeré informace včetně možnosti ubytování naleznete zde: http://www.konferenceahr.cz/. V případě dotazů se neváhejte obrátit na: 
peskova@ahrcr.cz, 236 042 381, 773 236 303
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DEN S...

DEN S... ...Jirím Králem
Den v Aureole Fusion Restaurant & Lounge    
Jiří Král, šéfkuchař Aureole Fusion Restaurant & Lounge, se ve světě gastronomie pohybuje 
už přes dvacet let. Zajímalo nás, jak vypadá jeho pracovní den...

Našemu setkání jednoho červnového rána předcházela rychlá jízda 
výtahem do 27. patra City Tower na pražské Pankráci. Právě tam se 
totiž nachází Aureole Fusion Restaurant & Lounge, elegantní restaurace 
s úžasným panoramatickým výhledem na Prahu. U dveří nás vítá dobře 
naladěný Jiří Král.   Je 6.45, když překračujeme práh restaurace. 
Šéfkuchařův den ale začal už v 5.30. „Je to můj pravidelný ranní budí-
ček. Během půlhodinky musím sednout do auta a vyrazit z Klánovic, 
kde bydlím. V tuto ranní hodinu se krásně jede a vyhnu se dopravním 
kolapsům,“ vysvětluje Jiří Král. Dnes vynechává své nové téměř pravi-
delné cvičení. „Moc jsem se nehýbal, pořád stojím na nohou a ochutná-
vám. „Chytly“ mě záda a doktor mi doporučil rehabilitační cvičení SM 
systém, při kterém se postupně zpevňuje vnitřní svalstvo,“ říká.  Od 
8.15 se totiž dneska podávají snídaně, a tak Jiří musí být v restauraci. 
Ještě předtím než okolo 7.00 přichází první lidé z týmu, kontroluje stav 
zásob, nahlíží do chladicích boxů a do pošty, kde pročítá potvrzené 
objednávky.   V 7.00 se práce v restauraci rozjíždí naplno – uklízí se, 
připravují se snídaně a v 7.45 se již zakládají bufety.  V 8.15 jsou tady 
první ranní hosté, kteří přišli posnídat. Běžně se tady sice snídaně nepo-
dávají, ale během některých akcí – meetingů, kongresů, prezentací – je 
hosté požadují. Když je hezké počasí, mohou posnídat i na terase
s krásným výhledem na pražské panorama.  V 9.00 má Jiří Král 
poradu s manegementem, s vedoucím číšníkem, vedoucím restaurace 
a PR managerem, probírají chystané večerní akce. Jedna bude v salonku, 
druhá v restauraci, k tomu pochopitelně „poběží“ normální provoz, 
a navíc se v kongresovém centru bude konat galavečeře. Pro Jiřího to 
znamená více organizace, personálu, sladit všechno tak, aby to do sebe 
zapadlo a klienti byli maximálně spokojení. 
 V 10.30 začíná porada s obsluhujícím personálem a zkouší se poled-
ní menu. Když je připravené, prezentuje detailně šéfkuchař jednotlivé 
pokrmy číšníkům a vysvětluje, jak se které jídlo bude servírovat. Také 
ochutnají, aby věděli, co nabízejí, z jakých surovin jsou jednotlivé pokr-
my připraveny, aby mohli informovat hosty.
„Dnes chystáme mimo jiné sushi set s tuňákem a úhořem, telecí jazyk 
v tempuře, salát s výhonky bylinek a nudlemi Mungo, šumavského 
pstruha s restovanou rýží Pad-Thai a telecí svíčkovou á la Wellington. 
Protože je opravdu horko nabídneme poledním hostům tradiční Gaspa-
cho servírované na ledu,“ popisuje Jiří Král.
Zajímá nás, co si z byznys lunche vybere sám? „Já neobědvám, není čas 
v klidu si k jídlu sednout. Ale v kapse mám lžíci a průběžně ochutná-
vám, tudíž hlad nemám,“ směje se.
 Obědy se podávají od 11.30 do 15.00, přicházejí většinou pravidelní 
hosté – zejména česká byznys klientela. Po obědě má Jiří, kromě příprav 
na večer v kuchyni, také administrativní povinnosti. Dnes konkrétně 
přišla na řadu kompletní inventura skladového hospodářství. 
 V 16.00 má na programu schůzku s klientem, který by si rád objed-
nal svatební pětipatrový dort pro 250 osob. Má určitou představu, Jiří 
mu nabízí tasting, v restauraci vyrobí vzorky a doručí je klientovi až 
domů k ochutnávce.   Večeře se podávají od 18.00, ale ještě před tím 
se připravují dva druhy amuse bouche – studený a teplý. Je to taková 

pozornost šéfkuchaře hostovi v podobě 
elegantního finger foodu, než se začne 
servírovat. Může příjemným způsobem 
zkrátit čas hosta čekajícího na jídlo a záro-
veň se jedná o jistou pozornost a reklamu 
šéfkuchaře. Těsně před časem večeří násle-
duje krátká rychlá porada. Obsluha musí 
vědět, jaký je dnes amuse bouche 
a z čeho je připraven. „Součástí menu je 
ryba dne. Vždy se jedná o čerstvé ryby, 
kterých může být několik druhů. Personál 
musí mít informace, co je to za rybu, od-
kud pochází a jaké jsou možností připra-
vy,“  dodává Jiří Král.  Den v restauraci 
mu končí dnes až kolem půlnoci. Několik večerních akcí opouští Jiří 
až ve chvíli, kdy je stoprocentně jisté, že všechno proběhne v pořád-
ku. „Obvykle se snažím končit okolo 20.00. Teď v létě je krásný čas 
dlouhého denního světla a tak velice rád trávím podvečery s rodinou na 
zahradě, nebo se projedu na motocyklu.“ dodává Jiří v autě, které noční 
tmou svižně míří ke Klánovicím.

5 otázek pro Jiřího Krále

Co vám v poslední době udělalo radost?
Jsem rád, že je konec školního roku a doma si trochu oddychneme 
od denních povinnosti:-)

Vaše nejoblíbenější jídlo?
To je těžké, je to jako s dětmi, člověk jich má víc, každé je jiné 
a všechny jsou úžasné. Mám rád českou i asijskou kuchyni... Mám 
rád svíčkovou, v neděli ráno vajíčka na hniličko od vlastních slepic, 
buřty na pivě... Já si prostě pochutnám na všem:-) ale… dobře 
připraveném!

Vaše nezapomenutelná dovolená?
Už je to déle, s manželkou a starším synem jsme absolvovali autem 
úžasnou cestu Francií, Švýcarskem, Monakem, Itálií a samozřejmě 
ochutnávali místní speciality…Úžasný byl týden na Slapech na 
motorovém člunu a „pracovní gastro dovolená“ v Singapuru, který 
je jedinečnou destinací asijské a světové gastronomie.

Dárek na který se nezapomíná?
Narození syna. 

Co vás v poslední době rozesmálo?
Hodně mě rozesmála moje lekce cvičení SM systému. Ani jsem 
netušil kolik mám nebo spíše nemám svalů, o kterých jsem dopo-
sud nevěděl:-)

T
E

X
T:

 M
IC

H
A

E
LA

 Š
U

LC
O

VÁ
, F

O
T

O
: A

R
C

H
IV



18 

GASTRONOMIE

Jak likvidovat zbytky z restaurací? 
Běžná praxe řešení odpadů v gastronomii značně pokulhává za aktivitou legislativců a tedy zákonnými 
požadavky. Zdá se, že pro dozorové státní orgány tato oblast zatím není kontrolní prioritou, ale běda, 
když se do toho kontrola někdy pustí. 

Pravda je, že jsou gastronomické provozy v těžké pozici. Jsou původci 
druhově široké palety odpadů a přitom mnohdy v mizivém množství. 
Největším problémem jsou zbytky jídel. Málokdo ví, jak správně na-
kládat s tímto typem odpadu a často se stává, že se zbytky jídel nachází 
někde v koutě v kyblíku na chodbě s tím, že je to „pro prasátko od sou-
sedů“. Jakým způsobem je tedy možné zbytky z restaurací likvidovat? 

Povinnosti původce odpadu 
Původce odpadů definuje Zákon o odpadech č. 185/2001 v § 4. 
Hodně zjednodušeně je možné říct, že původcem odpadů je podnikající 
osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady. Povinnosti původců odpadů 
jsou uvedeny v §f 16 stejného zákona. Původci musí mimo jiné odpady 
zařazovat podle druhů a kategorií a zajistit přednostní využití odpadů 
v souladu s §11, předávat odpady jen oprávněné firmě, ověřovat nebez-
pečné vlastnosti, shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých 
druhů a kategorií. Kromě toho musí zabezpečit odpady před nežádou-
cím znehodnocením, odcizením nebo únikem, vést průběžnou eviden-
ci, zasílat hlášení, umožnit kontrolu. Při neplnění povinností může být 
kontrolními orgány uložena původci odpadů pokuta dle §66 zákona 
o odpadech. Kontrolu provádějí prakticky všechny dozorové orgány, 
které se v gastronomii pohybují. Česká inspekce životního prostředí, 
pracovníci Krajské hygienické stanice nebo Krajské veterinární správy, 
ale i SZPI. 

Odpady z kuchyní a společného stravování spadají pod Zákon 
o odpadech č. 185/2001 Sb.,  přesná klasifikace odpadů je ve 
Vyhlášce č. 93/2016 Katalog odpadů. 
Také Nařízení EP a Rady (ES) č. 1069/2009 řeší hygienická pravidla 
týkající se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny k lidské 
spotřebě. 
Pod pojmem „Odpady ze stravovacích zařízení“ se rozumí veškeré 
potravinářské odpady včetně použitého stolního oleje s původem 
v restauracích, stravovacích zařízeních a kuchyních. Tyto odpady jsou 
zařazeny dle katalogu odpadů do kategorie 20, tzn. Komunální odpady. 

Rozdělení odpadů ze stravovacích zařízení: 
Jedlý olej a tuk /katalogové číslo odpadu /20 01 25/ 
Jedná se o použité oleje a tuky ze smažení a fritování. S likvidací tohoto 
odpadu většinou problém není. Tento typ odpadu musí být skladován 
ve vhodné a označené nádobě /plastový soudek/a musí být pravidelně 
odvážen oprávněnou osobou, se kterou má provozovatel restaurace 
uzavřenou smlouvu.  
Směs tuků a olejů z odlučovače obsahující pouze jedlé oleje a jedlé 
tuky /19 08 09/  
Každý větší stravovací provoz by měl být napojen na předčisticí zařízení 
odpadních vod „lapol“  (limitujícím ukazatelem pro instalaci je počet 
vyrobených pokrmů za den). Také lapol musí být pravidelně vyvážen 
oprávněnou osobou, se kterou má provozovatel restaurace uzavřenou 
smlouvu.  
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven /20 01 08/ 
V podstatě jde o odpad rozložitelný pomocí mikroorganismů, bakterií, 
plísní, kvasinek, žížal a dalších živých organismů. Do tohoto odpadu lze 
zařadit zbytky ovoce a zeleniny, tepelně zpracované maso, sedliny kávy 
a čaje, zbytky jídel, prošlé potraviny zbavené obalů. Součástí tohoto 

odpadu by ale rozhodně nemělo být syrové maso a kosti, plastové obaly, 
kelímky, talířky, tácky a příbory na jedno použití, jedlé oleje a tuky. 
S biologicky rozložitelným odpadem z kuchyní a stravoven musí být 
zacházeno podle následujících pravidel:
 odpad musí být ukládán do sběrných nádob určených pouze na 
tento druh odpadu 
 sběrné nádoby musí být označeny podle zákonných požadavků 
/ názvem a katalogovým číslem odpadu / 
 provozovatel restaurace musí mít uzavřenou smlouvu s oprávněnou 
osobou  zajišťující odvoz odpadu, výměnu nádob, čištění a desinfekci 
nádob  
Toto rozdělení běžných odpadů bychom mohli obohatit ve chvíli, kdy se 
v kuchyni likviduje tepelně neopracované maso nebo kosti tzv. „vedlejší 
živočišné produkty“ (nebo slangově „konfiskát“.

Zkrmování a drtičky odpadu – NE! 
Je zakázáno zkrmování zbytků jídel a prošlých potravin. Jednak Záko-
nem o krmivech č. 91/1996 v §3.  Dále Vyhláškou Ministerstva země-
dělství ČR č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání 
nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, § 58  -  kuchyňské 
odpady nesmí být používány ke krmení zvířat a to ani domácích 
mazlíčků. Drcení zbytků jídla je povoleno pouze v domácnostech. 
Vypouštění zbytků rozdrcených jídel z kuchyní a jídelen je v rozporu se 
Zákonem o vodách č. 254/2001 Sb., §38  a Zákonem o vodovodech 
a kanalizacích č. 274/2001 Sb., § 18.  Také Zákonem o odpadech 
č. 185/2001 Sb., je zakázáno ředění nebo mísení odpadů. Nejedná se 
totiž o vypouštění odpadních vod, ale vypouštění odpadů do kanalizace.  
V případě, že by neoprávněným vypouštěním odpadů  vznikla  závada 
na kanalizaci, je provozovatel kanalizace povinen postupovat podle 
§ 9, zákona č. 274/2001 Sb.- a to přerušením odvádění odpadních vod 
a uplatněním náhrady škody. 
Jediným „legálním“ řešením likvidace zbytků z restaurací a kuchyní je 
ukládání v určených sběrných nádobách, s označením jako Biologicky 
rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven /20 01 08/   „GASTRO OD-
PAD“ a předávání oprávněné osobě k odborné likvidaci. 
Bohužel v současné době není ve všech regionech optimální dostupnost 
odborných firem, které by měly požadované oprávnění a byly schopny 
ekonomicky zmíněné služby řešit.  Přesto by se každý provoz měl zamy-
slet nad svými možnostmi a využít jich.

Co říkají o odpadech ze stravovacích 
zařízení zákony
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VĚTRACÍ STROPY SKV / TPV

Specialista na větrání a rekuperaci tepla

HLAVNÍ VÝHODY
• Atraktivní design

• Nízké pořizovací náklady

• Volitelně vestavěná UV-C filtrace

• Dokonalá ochrana stropní konstrukce

proti působení tepla a vlhkosti

• Rovnoměrné celoplošné osvětlení 

• Jednoduché projektové řešení

• Univerzální řešení při změně dispozice

technologie kuchyně

• Celoevropská certifikace TÜV

Ideální řešení pro všechny
typy a velikosti kuchyní

MODERNÍ ŘEŠENÍ PRO (VELKO)KUCHYNĚ
Větrací a klimatizační stropy SKV a TPV jsou „vlajkovou lodí“ v nabídce společnosti ATREA. 

Moderní a účinný systém se dodává úspěšně již více než 20 let, ověřený jen v České a Slo-

venské republice na více než 350 velkých realizacích.

Větrací a klimatizační stropy po konstrukční stránce splňují nejpřísnější požadavky a to jak 

z pohledu designu, tak i z hlediska hygieny. Kvalitní osvětlení celého prostoru kuchyně, 

bezprůvanový přívod čerstvého vzduchu a dokonalé odsávání, to vše navíc ve spojení 

s moderním systémem regulace – to vše vytváří příjemné prostředí pro personál kuchyně.

Větrací a klimatizační stropy řeší i spolehlivou filtraci odpadního vzduchu, kdy ke stan-

dardní mechanické filtraci tuků je možné osadit i druhý stupeň tzv. UV-C filtrace – a dosáh-

nout tak špičkové účinnosti likvidace odsávaných tuků až 99 %! Výsledkem je výrazně nižší 

údržba a hlavně čistší odpadní vzduch. Důkazem kvality a funkčnosti tohoto sytému je 

i celoevropská certifikace TÜV. 

VĚTRÁNÍ KUCHYNÍ



GASTRONOMIE

INZERCE
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Sklo Riedel - nejlepší přítel ve světě vín
Rodinná firma s kořeny v České republice, byla založena roku 1756 
v Jizerských horách. Má za sebou 260 let historie spojené s kvalitou, 
designem a prestiží. Skláři této firmy objevili souvislost mezi tvarem 
sklenice, chutí a vůní vína. Claus J. Riedel v 70. letech 20.století jako 
první sklářský designér povýšil tvar sklenic na víno nad její vzhled a 
představil ručně vyrobenou sérii  „Sommeliers“ jako první gurmánské 
sklenice na světě. Tato série se stala základem všech dnešních sklenic 
na jednotlivé druhy vín a byla přijata do muzea moderního umění 
v New Yorku. George Josef Riedel, desátý pokračovatel sklářského rodu, 

realizoval svůj sen o mezinárodním věhlasu Riedlu když zaujmul pozici 
na americkém trhu, a tak v roce 1979 zakládá dceřinou společnost 
„Riedel Crystal of America.“ O sedm let později představuje kolekci 
„Vinum“ strojově foukané sklo jako finančně dostupnější variantu oproti 
sérii „ Sommeliers“. To zajistilo značnou prodejnost a mezinárodní 
úspěch. V roce 2004 převzala firma Riedel glass Works ze 100 % vlastní 
německý sklářský koncern Nachtmann a jeho dceřinou společnost 
Spiegelau. Při své práci je velmi úzce propojen s významnými vinaři, 
jako například Robert Mondavi či Angelo Gaja. V roce 1997 přebírá 
otěže firmy syn Maximilian Josef Riedel, působící také jako designér 
díky své originální kolekci „O“, která nemá nožku a za kterou obdržel 
řadu ocenění dál obchodně roste. Dnes je Maximilian  hlavní postavou 
Riedlu, velmi inovativní muž rozvíjející firmu tím správným směrem. 
V roce 2015 uvádí na trh ultralehkou ručně foukanou řadu“ Super-
leggero „ a strojově vyráběnou řadu Veritas. Začíná spolupracovat se 
značkami Celebrity Cruises, Lindt Master Swiss Chocolatier a Miele. 
Navrhuje sklo pro firmy jako Coca Cola a Nespresso. Nezapomíná ani 
na restaurace, vytváří sklo s větší odolností za přijatelnější cenu řada“ 
Riedel Restaurant“. Neodmyslitelně je s touto firmou spjata designová 
výroba dekantérů. Nyní je jeho hlavní náplní cestovat po světě, a vést 
srovnávací degustace zaměřené na vliv sklenic na senzorické vlastnosti 
vína. Hlavním sídlem firmy je rakouský Kufstein, kde najdete i sklárnu. 
Doufáme, že i nadále bude firma Riedel pokračovat ve své filozofii, 
kde forma jde ruku v ruce s funkčností a bude vyrábět řady vinného 
a nápojového skla spolu s dekantéry, které nám budou sloužit k většímu 
požitku. Jako výhradní dovozce sklenic Riedel si Vás dovolujeme pozvat 
do naší vinotéky, kterou najdete v zahradě Slovanského domu v ulici 
Na Příkopě 22 na Praze 1. www.advivum.cz T

E
X

T:
 J

A
N

 Č
E

JK
A

, A
D

 V
IV

U
M

, F
O

T
O

: A
R

C
H

IV



21 

T
E

X
T:

 M
G

R
. I

N
G

. M
IL

O
S

LA
V

 H
N

ÁT
E

K
, W

W
W

.D
A

N
O

V
E

T
IP

Y.
C

Z
T

E
X

T:
 M

G
R

. F
R

A
N

T
IŠ

E
K

 D
U

Š
E

K
, M

G
R

. M
A

R
T

IN
 H

O
LU

B
, H

O
LU

B
 &

 D
A

V
ID

, 
A

D
V

O
K

ÁT
N

Í K
A

N
C

E
LÁ

Ř
 S

.R
.O

.
LEGISLATIVA

Nová daňová legislativa k 1. 7. 2017

Novinky ohledně vztahů členů statutárních 
orgánů a společností při výkonu dvou či 
více funkcí

Původně plánované změny v daňové legislativě pro letošní rok měly nabýt účinnosti již od 1. dubna.
Legislativní proces se však protáhl a účinnost příslušných změn lze s největší pravděpodobností 
očekávat od 1.července.

Souběhem výkonu funkcí v obchodní korporaci vykonávaných dle smlouvy o výkonu funkce a na 
základě pracovních smluv se rozumí situace, kdy například jednatel společnosti s ručením omezeným 
má současně uzavřenou pracovní smlouvu na pozici generálního ředitele. Za obě funkce je odměňován.

O hlavních změnách bylo již pojednáno v únorovém čísle časopisu. 
Mezi další významné legislativní změny v této oblasti patří nová pravi-
dla pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti. Zavádí se 
další příjem, který lze zdanit v režimu této daně. 
V režimu této daně tak budou příjmy zúčtované nebo vyplacené plát-
cem daně, které jsou po zvýšení o veřejnoprávní pojištění samostatným 
základem daně, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil 
prohlášení k dani anebo nevyužije-li zápočtu sražené daně v daňovém 
přiznání a jedná-li se o příjmy plynoucí na základě dohody o provedení 
práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní 
měsíc částku 10 000 Kč, nebo v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce 
daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč. 
Nejvýznamnější změnou v zákoně o DPH  je koncepční změna v uplat-
nění DPH pro osoby, které společně podnikají na základě smlouvy 
o společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity). 
Protože se jedná o zcela nová pravidla (jednotlivé společně podnikající 
osoby budou uplatňovat DPH vzájemně mezi sebou), umožňuje návrh 
novely přizpůsobit se novým pravidlům v přechodném období do 
31. 12. 2018. S ohledem nad řadou možných problémů, které přináší 
zrušení  zvláštní úpravy uplatňování DPH u společností bez právní 

V současné době souběh funkcí nezakazuje zákon, ale judikatura. 
Občanský zákoník ani Zákon o obchodních korporacích žádné výslov-
né pravidlo neobsahuje, takže se v praxi vychází z rozsudků Nejvyšší-
ho soudu. Ten po dlouhá léta opakovaně zastává názor, že souběžná 
pracovní smlouva je v případě, kdy se činnosti podle pracovní smlouvy 
a náplň funkce statutárního orgánu překrývají, neplatná. 
Nálezem Ústavního soudu ze dne 22.09.2016 (sp. zn. I ÚS 190/15), bylo 
stanoveno, že soudy musí nadále vždy řádně zjistit a odůvodnit: „proč si 
člen statutárního orgánu a korporace nemohou upravit vzájemná práva 
a povinnosti prostřednictvím smlouvy pro který si zvolí režim zákoníku 
práce.“ 
Ústavní soud uvedeným nálezem rozšiřuje možnost upravit si vztahy 
mezi korporací a členem statutárního orgánu pomocí pracovní smlou-
vy, avšak v žádném případě tento nález neznamená, že by byl souběh 
funkcí povoloval. Je nutné naopak konstatovat, že Nejvyšší soud ČR 
i v současné době, po vynesení výše uvedeného nálezu ústavního soudu, 
si za zákazem souběhů funkcí stojí. Dle Nejvyššího soudu činnost sta-
tutárního orgánu nemůže být pracovní činností, neboť dle jeho názoru 
chybí vztah nadřízenosti a podřízenosti, jako elementární prvek všech 
pracovněprávních vztahů. Zákon o obchodních korporacích jasně sta-

subjektivity lze těmto plátcům doporučit, 
aby postupovali do vyjasnění uplatnění DPH 
u společníků společnosti daňovou správou 
podle současné úpravy (nejdéle však do 
31. 12. 2018). 
Dále daňový balíček přináší novou úprava 
pravidel pro povinnost přiznat daň, která 
reaguje na směrnici EU ke zdanění poukázek. 
Zákon o DPH bude tak nově stanovovat, že 
daň se nepřiznává z jakékoli úplaty přijaté před 
uskutečněním zdanitelného plnění, ale pouze 
z úplaty vztahující se k dostatečně určitému plnění. 
K této věci se již vyjádřilo i GFŘ a naznačuje, že dostatečná určitost 
bude chápána jako dostatečná určitost daňového režimu plnění vztahu-
jícího se k přijaté úplatě, např. za voucher na ubytování nebo stravování 
– jestliže má ubytování stejný daňový režim jako stravování, je přijatá 
úplata dostatečně určitá bez ohledu na to, zda jde o úplatu za poskytnutí 
ubytování nebo za poskytnutí stravování (při přijetí úplaty není jisté, 
která služba bude poskytnuta, je však jisté, že bude poskytnuta některá 
z nich, případně budou poskytnuty obě služby). 

novuje, že práva a povinnosti mezi korporací 
a členem jejího orgánu se řídí smlouvou o výko-
nu funkce. Smlouva o výkonu funkce se sjednává 
písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyš-
ší orgán společnosti. Smlouvou o výkonu funkce 
se upraví i odměňování člena orgánu. 
V souladu s výše uvedenými skutečnostmi 
týkajícími se aktuální právní situace při řešení 
otázky souběhu funkcí členů statutárních orgánů 
vykonávaných dle smlouvy o výkonu funkce 
a pracovní smlouvy lze doporučit, aby se obchod-
ní korporace souběhu funkcí u členů svých orgánů, i po vynesení Nále-
zem Ústavního soudu ze dne 22. 9. 2016, pokud možno vyvarovali. 
Pokud si obchodní korporace a člen jejího orgánu chtějí upravit část 
svých práv a povinnosti dle pracovní smlouvy platí, že činnosti podle 
pracovní smlouvy a náplň funkce statutárního orgánu se nesmí překrý-
vat (je však například možné, aby jednatel uzavřel pracovní smlouvu 
o výkonu funkce IT-technika). V případě pochybností o možnosti 
souběhu výkonu funkcí v obchodní korporaci lze doporučit vyhledat 
odbornou právní pomoc. 



OREA Hotels & Resorts a RateGain partnery!
Společnost iQsales, výhradní distributor špičkových technologických řešení pro online prodej RateGain 
pro ČR a SR, a hotelový řetězec OREA Hotels & Resorts se od ledna letošního roku staly partnery.

Řešení RateGain pro revenue management a distribuci budou nyní na 
celém hotelovém řetězci podporovat online prodej a další růst skupiny.
„Pro produkty RateGain jsme se rozhodli na základě jejich vysoké tech-
nické vyspělosti, schopnosti inteligentně řešit všechny aspekty online 
prodeje naší skupiny a také vysoké odborné úrovni českého zastoupení 
a zákaznické podpory. Věříme, že nám právě řešení RateGain umožní 
udělat další krok vpřed v navýšení tržeb z online prodejních kanálů 
a výrazně zefektivnit distribuci“, doplnil Director of Revenue Manage-
ment skupiny OREA Dušan Delibašić.
V případě zájmu vám další informace rád poskytne Rami Ibrahim, 
tel. 724 002 521, e-mail: rami@iqsales.cz   

 RezGain je vyspělá distribuční platforma, umožňující velmi snadno 
spravovat veškeré důležité internetové prodejní kanály a efektivně na-
hrazuje i funkcionalitu starších systémů CRS. Systém disponuje intuitiv-

INZERCE

Moderní a známé 
chutě z celé Evropy. 

Více smetany, více čokolády, 
více ořechů, více ovoce, 

více poctivé a řemeslné zmrzliny.

 ...inspirováno italským létem 

www.mujbidfood.cz

 Nová 
kopecková 
zmrzlina
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Informace o některých produktech
RateGain:

ním linkingem, díky kterému je možné jediným klikem upravit několik 
set sazeb. RezGain je možné přímo propojit s PMS, takže rezervace 
i disponibilita jsou aktualizovány v obou směrech automaticky, 
bez zásahu pracovníka rezervací. Je možná také plná kompatibilita 
s platebními terminály, která vede k velkým úsporám času u předautori-
zací a zúčtování záloh.
 PriceGain představuje progresivní rate shopper fungující v reálném 
čase, který kromě údajů o konkurenčních cenách přináší i další zásadní 
informace o síle poptávky, prognózu vývoje trhu a dostupného inven-
táře. 
 RevGain je „game changer“ v oblasti optimalizace cenotvorby na 
internetu. Tento nástroj v reálném čase vyhodnocuje konkurenční 
chování, sílu poptávky na trhu, vývoj obsazenosti a RevPAR daného 
hotelu a na základě těchto vstupů nabízí denní cenová doporučení pro 
maximalizaci tržeb, která lze pak díky propojení s RezGain jedním kli-
kem rozeslat na všechny portály. Je to poprvé, kdy na našem trhu takto 
komplexní nástroj přichází s velmi dostupnou cenovkou. 
Testování v pěti hotelích na pražském a bratislavském trhu prokázalo, 
že toto řešení je schopné splatit své náklady během jednoho až dvou 
měsíců po implementaci a po zbytek roku přinášet přidanou hodnotu 
v podobě meziročního zvýšení RevPAR o 7-15 %.

Další podrobnosti můžete nalézt na internetové stránce 
http://www.iqsales.cz T
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Zpráva Evropského parlamentu 
o „spolupracující“ ekonomice
V červnu vydal Evropský parlament zprávu věnující se tématu spolupracující ekonomiky. Evropský 
parlament hovoří o spolupracující ekonomice jako o nové formě hospodářství, která má být 
podporována, nicméně zároveň zdůrazňuje význam zajišťování rovných podmínek, zejména 
pak nutnost zajištění odpovídající ochrany spotřebitelů.

INZERCE

Zpráva uznává, že ekonomika založená na spolupráci může mít vý-
znamný dopad na dlouhodobě zavedené regulované obchodní modely 
v mnoha strategických odvětvích, jako jsou například odvětví ubytování 
či restaurační odvětví. 
Poslanci EP kladou důraz na to, že je důležité zajistit vysokou úroveň 
ochrany spotřebitelů a plně dodržovat práva pracovníků, jakož i zajistit 
dodržování daňových předpisů. EP se také domnívá, že vytvoření rov-
ných podmínek je nezbytným předpokladem vzkvétající spolupracující 
ekonomiky v EU.
Požadavky na přístup na trh musejí být vždy nezbytné, odůvodněné 
a přiměřené. Rozdíl mezi profesionálními poskytovateli a soukromými 
osobami je nutné zahrnout mezi další dobře definovaná kritéria, při-

ZE SVĚTA

čemž na soukromé osoby se sice mají klást mírnější požadavky, 
avšak musejí zároveň zaručovat vysokou úroveň ochrany spotřebitele.
Co se týče platforem, EP vyzývá Komisi k tomu, aby objasnila reži-
my odpovědnosti spolupracujících platforem zejména s ohledem na 
směrnici o elektronickém obchodování s cílem podporovat zodpovědné 
chování. Poslanci také poukazují na to, že schopnost samoregulace plat-
forem (např. prostřednictvím tzv. „reputačních“ systémů) nenahrazuje 
nutnost existence stávajících pravidel či případných dalších pravidel.
Zpráva vyzývá Komisi k tomu, aby podporovala rovné podmínky pro 
hospodářskou soutěž ve srovnatelných službách. EP rovněž zdůrazňuje 
potřebu řádného dodržování daňových předpisů a podtrhuje význam 
spolupráce platforem se státními orgány při výběru daní. 

NOVÁ ÉRA MINIBARŮ?
Současná doba směřuje spíše ke sdílení, což platí v i v hotelech. Dřívější 
samotářské popíjení nápojů z minibaru nahrazují společně sdílená 
lobby, bary... Ne každý je však extrovertně naladěn a nemá náladu  kvůli 
osvěžení a něčemu k „zakousnutí“ opouštět pokoj. Hoteliéři říkají, že 
minibary jsou drahé na provoz, zabírají mnoho místa a zájem o ně tak 
poklesl, že je často ze svých služeb vyřadili. V hotelech Marriott na zá-

padním pobřeží, přišli v době, kdy existence minibarů upadá, s novým 
nápadem. Co kdyby si hosté sami sobě ušili na míru obsah minibaru? 
Balíček Vyrobte si svůj vlastní minibar nabízí hostům kredit v hodnotě 
20 dolarů na každý den. Ti si mohou nakoupit v obchodě s potravinami, 
který se nachází v každém hotelu, podle své chuti a naplnit minibar 
vybranými produkty. T
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www.kampocesku.cz

ZNAJÍ NAŠI ČTENÁŘI VÁŠ HOTEL?

  cílové skupiny:  
aktivní turisté 
rodiny s dětmi 
senioři

  návštěvnost portálu: 
2 500 unikátních  
přístupů | den  

  vizitka s prolinkem  
na hotel: jeden rok | 
žádné provize

VIZITKA VAŠEHO HOTELU  
na oblíbeném turistickém portálu
WWW.KAMPOCESKU.CZ

cena vizitky = cena za osobu a noc v HOTELU

VY
DAVATELSTVÍ
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Cestujete s AHR? Jste již zapojeni do našeho 
nového projektu?
Mnozí členové AHR již vědí, že byl spuštěn projekt s názvem Cestujeme s AHR. V tuto chvíli 
se do projektu zapojilo přes sto členských hotelů a penzionů, aby představily svoje zařízení. 

V červenci byla spuštěna platební brána a všechna zařízení mohou 
nabídnout termíny pobytů a k tomu zvýhodněnou cenu pro ostatní 
členská zařízení. 
Všichni členové ubytovacích zařízení budou mít i možnost nabídnout 
své ubytování za standardní ceny pro veřejnost. Do projektu se může 
zapojit každý člen AHR, který vlastní nebo řídí ubytovací zařízení, tak 
neváhejte a přihlaste se do projektu.

Jak se do projektu zaregistrovat?
K přístupu a plnému využití všech možností nabídky je nutná registrace 
ubytovacího zařízení na portálu www. czechadvisor.cz. Po dokončení 
registrace a ověření identity získáte přístup ke správě, která vám umožní 
proaktivně do projektu Cestujte s AHR vstupovat, možnost nabízet své 
služby společně se zapojením se do PR činnosti projektu. 
Z uživatelského pohledu se portál projektu stává „one-stop-shopping“ 
místem, umožňujícím jednoduchým a přehledným způsobem vyhledat 
vhodné zařízení, posoudit jeho kvality, zarezervovat pobyt a následně jej 
zhodnotit. 
Spravovat portál může kdokoli, koho zařízení pověří. Zároveň můžete 
kdykoli aktualizovat své údaje, případně přidávat nové informace, videa, 
fotky, recenze o dané lokalitě, hotelu nebo oblasti. 
Jak jsme vás již informovali, projekt Cestujeme s AHR slouží i jako 

zaměstnanecký benefit. Stačí, aby ubytovací zařízení vygenerovalo 
heslo pro své zaměstnance, kterým se dostanou do interního rozhraní 
k zaměstnaneckým nabídkám. Členové a jejich zaměstnanci, kteří 
budou mít zájem se ubytovat v jiném členském zařízení, si nejdříve 
zarezervují svůj pobyt přes portál www. czechadvisor.cz, následně si 
vytisknou tzv. cestovní pas, který si vyplní svými údaji a ve svém zaříze-
ní si ho nechají orazítkovat, aby byl platný. 
Při příjezdu do ubytovacího zařízení musí předložit svůj orazítkovaný 
„Cestovní pas“ a průkaz totožnosti. Cestovní pas určený pro tento pro-
jekt obdrží každý člen asociace, který se bude chtít do projektu Cestujte 
s AHR zapojit.

Více o projektu naleznete na www. czechadvisor.cz v záložce 
Cestujeme s AHR nebo na e-mailu vyskocilova@ahrcr.cz . 
Pojďte do toho s námi! T
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V květnu byl zvolen předsedou Plzeňské sekce Radovan 
Sochor Jr. V tomto regionu se ukrývá velký potenciál, 
kterého by chtěl využít a zlepšit prostředí gastronomie 
a hotelnictví. Za cíl si dal podporu návštěvnosti restaurací 
a zvýšení obsazenosti hotelů tuzemskými i zahraničními 
zákazníky. Dále by chtěl kooperovat s regionálními stát-

ními institucemi ve věcech týkajících se budoucího rozvoje cestovního 
ruchu v našem regionu.
Začínal v 15 letech v jejich rodinné firmě, restauraci a hotelu v Nepo-
muku a poté i v Plzni. Zde operativně působil během studia na gym-
náziu v Plzni. Následně došlo ke stěhování do Prahy, kde nastoupil na 
Vysokou školu ekonomickou v Praze, na fakultu mezinárodních vztahů. 
Při studiu v Praze pracoval v cateringu pro firmu Zátiší catering, zde 

PLZEŇSKÝ KRAJ MÁ NOVÉHO PŘEDSEDU

NORA DOLANSKÁ POVEDE NOVĚ VZNIKLOU STŘEDOČESKOU CENTRÁLU 
CESTOVNÍHO RUCHU

po roce povýšil a podílel se na zajištění Cateringu ve VIP VILLAGE 
série závodů MOTO GP po celé Evropě, po dobu dvou let. Po doko-
nčení bakalářského studia na VŠE odcestoval na Floridu, kde strá-
vil  šest pracovních měsíců na recepci hotelu a jako číšník v restau-
raci. Od návratu v roce 2014 působí opět v Plzni, kde přebral rodinný 
podnik - franchisingovou síť restaurací Švejk restaurant, provoz 
restaurace a hotelu v Nepomuku a restaurace v Plzni. V loňském roce 
dokončil inženýrské studium na PEF ČZU a založil novou společnost 
Plzeňský catering, která působí v plzeňském regionu již druhým 
rokem. V letošním roce připravuje nový projekt foodtrucku „pojízd-
ná kráva“, kde bude prodávat především produkty z jejich rodinné 
farmy zaměřené na hovězí maso.
Kontakt: Radovan@svejk.cz., tel.:+420721438585

Středočeská centrála cestovního ruchu byla založena letos v květnu, své 
sídlo má v Husově ulici v Praze na Starém Městě a do jejího čela byla 
ve výběrovém řízení vybrána Nora Dolanská, která téměř 5 let vedla 
pražskou příspěvkovou organizaci Prague City Tourism.
„Středočeský kraj má trochu štěstí a tak trochu smůlu. Lízá smetanu 
všeho dění v Praze, ale na druhé straně je trochu opomíjenou Popelkou. 
Přesto má ostrovský kulturní, historický, společenský i přírodní poten-
ciál. A proto je tento potenciál třeba využít, zviditelnit a propagovat.
Kraj nemá své vlastní hlavní město, za to se pyšní celou řadou menších 
klenotů – Kutná Hora, Mělník, Příbram, Hořovice, Dobříš, Benešov, 
Mladá Boleslav, Brandýs nad Labem. To je pochopitelně pro cestovní 
ruch lákavá představa, navíc když se snoubí s dalšími „přidanými“ hod-

notami – zámky, hrady, tvrzemi, jeskyněmi, horami, vodními nádržemi, 
řekami -  zkrátka tento mix přímo nabízí na zlatém podnose hodnoty, 
které se dají v cestovním ruchu dobře a kvalitně využít. 
Pustila jsem se s vervou do přípravy a po letech znovuotevření turis-
tické destinační organizace, jejímž cílem by mělo být znovu obnovení 
propagace, marketingu a strategie pro kraj, jenž domácím i zahraničním 
turismem žije.
Mám na to jednoduchý recept – být všude tam, kde se něco děje, mít 
vždy po ruce připravený plánek, jak na to a navíc poslouchat ty, kteří 
jsou v daném místě doma -  být jim nápomocen a dohromady vytvářet 
programy, které zaujmou doma i v cizině. Společně chceme prorazit 
a zviditelnit se,“ říká Nora Dolanská.
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ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ

Děti „převzaly“ vedení hotelů Vienna House

DRACULA aneb darujte krev a zachraňte život

Hotely Vienna House Czech Republic otevřely 8. června na jeden den své brány onkologicky 
nemocným dětem, které dlouhodobě podporuje charitativní projekt Můj nový život. 

Ve čtvrtek 29. 6. proběhlo v hotelu NH Prague City již čtvrté pokračování akce s krycím názvem „Dracula“. 

Děti si v rámci jedinečné osvětové exkurze vyzkoušely zajímavé hote-
lové funkce. Cílem bylo vytvořit pro nemocí zkoušené pacienty jeden 
nezapomenutelný den plný zážitků a umožnit jim poznat atraktivní 
hotelový provoz z jiného pohledu. Vienna House touto akcí uvádí nové 
služby pro děti. Pěti až dvanáctileté děti „převzaly žezlo“ a formou hry 
si vyzkoušely role ředitelů hotelů, recepčních či manažerů restaurací.  
V průběhu zábavně – naučného odpoledne plného jedinečných zážitků 
si děti vyzkoušely například moderování tiskové konference, zjistily, 
co všechno musí zvládnout hotelový kuchař, recepční či barman při 
míchání nealkoholických limonád.  „Cílem akce bylo kromě podpory 
charitativních aktivit zejména seznámit děti zábavnou formou s hotelo-
vým provozem. Chceme pozvednout profese hotelnictví na výsluní 
a v té souvislosti nikdy není příliš brzy začít budovat značku potenciál-
ního budoucího zaměstnavatele,“ říká s úsměvem Klaus Pilz, regionální 
ředitel Vienna House Czech Republic. Podrobnosti a výhody dětského 
programu, konceptu a nabídky Vienna House pro nejmenší budou 

Ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí se v konferenčních 
prostorách hotelu uskutečnilo dobrovolné darování krve. Lidská 
krev je dosud nenahraditelnou tekutinou, nutnou k navrácení zdraví 
a záchraně životů, proto by rozhodování o tom, zda krev darovat nebo 
ne, nemělo být příliš složité. Princip bezpříspěvkových odběrů hraje 
klíčovou roli, protože pouze dárce, který není motivován přímou 
finanční částkou je dostatečně bezpečný. 
Během běžného způsobu darování krve se odebere 450 ml plné krve 
během 5-10 minut. Tuto, u našich klientů oblíbenou akci, v našem 
hotelu organizujeme pravidelně. 
Dárce z řad obchodních partnerů vždy doplňuje i několik hotelových 
zaměstnanců. I tentokrát byla účast vysoká, a za méně než 4 hodiny 
byl počet úspěšných odběrů uctyhodných 41! Všem zúčastněným 
patří veliké díky. Vzhledem k úspěchu akce již nyní plánujeme další 
pokračování, o přesném termínu se zájemci včas dozví. T

E
X

T:
 D

E
N

IS
A

 S
TA

N
IS

LA
V

O
VÁ

,
 H

O
T

E
L 

N
H

 P
R

A
G

U
E

 C
IT

Y
T

E
X

T:
 M

A
R

K
É

TA
 E

N
G

LO
VÁ

, V
IE

N
N

A
 H

O
U

S
E

 C
Z

E
C

H
 R

E
P

U
B

LI
C

F
O

T
O

: A
R

C
H

IV

k dispozici na webových stránkách www.viennahouse.com/kids. 
K dispozici je vybavení pokojů pro děti, dárky proti nudě, speciální dět-
ská meníčka a ve vybraných hotelech i dětské koutky a dětská snídaně.

ObJednáveJte na
www.gastroahotel.cz nebo na ksobotkova@gastroahotel.cz

Jen za 504 Kč získáte
6 čísel časopisu plného
zajímavých článků, aktualit
a inspirace ze světa
hotelnictví a gastronomie.

PředPlaťte si
Gastro&Hotel profi revue
na letošní rok
se slevou 30 %
pro členy AHR ČR.

K předplatnému získáte zdarma
newsletter Gastro&Hotel
s nejaktuálnějšími zprávami
do svého e-mailu.
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