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nedá mi nepoužít známý výrok pana 
Wericha, kterým se snažil srovnat 
činnost spisovatelských špiček pade-
sátých let, které působily na dobříš-
ském zámku, s geniem Williamem 
Shakespearem. Na otázku, zda byl 
Shakespeare dobrý básník, odpo-
věděl: „To byl genius v době, kdy to 
slovo nebylo vobnošený! Dva zámky, 
plný spisovatelů!“
Na zámek plný spisovatelů jsem si opakovaně vzpomněl, když jsme 
řešili autorské odměny. Nikdo z nás nechce zpochybnit nárok každého 
umělce na odměnu. Ovšem platit stále více za něco, co možná ani ne-
užíváme, možná ani nechceme užívat, za něco, co platíme jen proto, 
že máme zařízení (například televizi), kde by k užití mohlo dojít? To se 
dá srovnat s hypotetickou situací, kdy by každý, kdo má s prominutím 
„hubu“, platil daň za rohlíky bez ohledu na to, zda je skutečně konzu-
muje. Prostě jen proto, že je má čím jíst. Podobné přirovnání nedávno 
použil někdo ze strany Pirátů v rozhovoru pro novináře. Je to rozhodně 
výstižné. To vše by se však ještě dalo pochopit, pokud by autorský 
zákon sám o sobě nepodporoval vydírání uživatelů. Mám konkrétně na 
mysli situaci, kdy je činěn nátlak na provozovatele restaurace, že bude 
akceptovat zvyšující se sazebníky kolektivních správců, nebo bude če-
lit soudnímu procesu, na jehož konci mu automaticky bude vyměřena 
dvojnásobná sazba. Nebo třeba to, že bude hradit stejnou částku za 
40 obsazených pokojů stejně jako za 80, protože tak si nastavily OSA 
a Intergram svá pásma. 
Nechci předbíhat, ale domnívám se, že mnohaletá snaha naší asocia-
ce o narovnání nerovného postavení uživatelů a mediální komunikace 
začíná získávat pochopení a to nejen mezi veřejností, ale také mezi 
našimi zákonodárci. Návrh novely autorského zákona byl vrácen 
k projednávání do výborů a naše návrhy si vzali někteří poslanci za 
své, protože jsou zcela logické a oprávněné. Věřím tedy, že se podaří 
po mnoha letech vnést do novely autorského zákona větší pořádek, 
než tomu bylo doposud, a vyvážit vztahy mezi autory a uživateli jejich 
děl. K tomu ale potřebujeme nutně vás všechny. Nenechte se vydírat, 
spojte se s námi a využijte hromadnou kolektivní smlouvu také na rok 
2016, kterou stále ještě projednáváme. 
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ZE SEKRETARIÁTU

22. září  
účast na veřejném projednávání autorského 
zákona v PSP ČR, prezentace Václava Stárka, 
účast na demonstraci proti zvyšování poplatků 
OSA, více v tomto vydání AHR Fóra

27. září    
jednání Václava Stárka s prezidentem Svazu 
průmyslu a obchodu Jaroslavem Hanákem 
na téma stravenky, nedostatek pracovníků 
a sdílená ekonomika 

29. září  
účast Václava Stárka a prezentace na semináři 
k Potravinovému zákonu na Ministerstvu 
zemědělství

4. října  
jednání s poslancem Františkem Adámkem 
(ČSSD) ve věci Autorského zákona 

12. října    
účast na Roadshow ve Zlíně, účast Otakara 
Johna na jednání Komise cestovního ruchu 
Magistrátu hl.m.Prahy ve věci sdílené ekono-
miky

13. října
jednání Václava Stárka s náměstkem ministra 
průmyslu a ředitelem Odboru živností ve věci 
sdílené ekonomiky

18. října
účast Václava Stárka na jednání Výboru pro 
veřejnou správu v PSP ČR, projednávání 
Autorského zákona

STALO SE...

ROADSHOW AHR ČR 
VE ZLÍNĚ

Každoroční 
Roadshow 
AHR ČR byla 
12. října zakon-
čena poslední 

plánovanou akcí v hotelu Baltaci ve Zlíně. 
Setkání se zúčastnilo šedesát hoteliérů, pro-
vozovatelů restaurací, ale také zástupci škol. 
Touto akcí naše asociace ukončila „šňůru“ 
setkání hoteliérů po celé republice, která 
probíhala každý měsíc od března letošního 
roku s výjimkou letních prázdnin. Chtěli 
bychom poděkovat všem našim partnerům, 
kteří s námi tyto akce po celý rok absolvo-
vali. Těšíme se, že se ještě jednou sejdeme 
na naší konferenci v Karlových Varech.
V letošním roce jsme vybrali témata týkající 
se podpory přímých rezervací, nových 
trendů v náboru zaměstnanců a nechyběla 
ani diskuse se zástupci Ministerstva financí 
o zavádění elektronické evidence tržeb. 
JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEME VŠEM 
NAŠIM PARTNERŮM A ÚČASTNÍKŮM 
NAŠICH SETKÁNÍ!

AHR ČR A SDÍLENÁ EKONOMIKA
Platformy, zprostředkovávající kontakt mezi soukromými osobami, se staly plnohodnotnou 
součástí ekonomiky. Nejen evropská města přijímají opatření, jejichž výsledkem je dosažení 
transparentnosti a spravedlivého postavení všech subjektů. Cílem není stavět proti sobě „reál-
nou“ a „sdílenou“ ekonomiku, ale obnovit pravidla rovné hospodářské soutěže a celkově zajistit 
lepší informovanost spotřebitelů. AHR ČR zahájila jednání s Magistrátem hl. m. Prahy, Minister-
stvem průmyslu a obchodu a dalšími institucemi ve věci řešení problematiky sdílené ekonomiky 
v ubytování.
Cílem této aktivity je zajistit rovné podmínky na trhu pro poskytovatele tradičních ubytovacích 
služeb a online zprostředkování ubytování v soukromí. Konkrétně se jedná o zavedení registrace 
pro poskytovatele ubytování v soukromí, zpřístupnění seznamů ubytovatelů kontrolním orgá-
nům, kontrolu dodržování živnostenského zákona a změnu režimu místních poplatků tak, aby 
se vztahovala také na tento druh ubytování. Za tímto účelem vytvořila pracovní skupina AHR 
ČR materiál, který bude postupně projednán s jednotlivými institucemi a dohodnuto naplnění 
návrhu opatření pro větší transparentnost a ochranu zákazníka v oblasti sdílené ekonomiky.
Otakar John, člen Rady AHR ČR a zástupce AHR ČR na Magistrátu hl.m.Prahy, představil tento 
materiál Komisi cestovního ruchu 12. října a byla zřízena pracovní skupina, která dále naše 
návrhy rozpracuje. Následně se tento model na municipalitní úrovni může využít i v dalších 
regionech, kde do činnosti zapojíme jednotlivé předsedy krajských sekcí.

NAVRHOVANÉ PROCESNÍ ŘEŠENÍ na úrovni Zastupitelstva 
hl. m. Prahy:
Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydá obecně závaznou vyhlášku, která bude 
obsahovat zejména, nikoli však výlučně úpravu:
 vymezení pojmů ubytování v soukromí  vymezení možností a předpokladů pro provozo-
vání ubytování v soukromí - lokace, období – registrace neboli oznamovací povinnost, označení 
jednotek či budov užívaných k ubytování v soukromí  vymezení povinností poskytovatelů 
ubytování v soukromí  vymezení povinností zprostředkovatelů ubytování v soukromí, kteří 
poskytují své služby na území hl. města Prahy
MHLMP zavede povinnou registraci všech subjektů poskytujících ubytování v soukromí 
a zřídí registr poskytovatelů ubytování v soukromí
 na jeho základě by se nad rámec živnostenského zákona a tedy i s působností na poskyto-
vatele, na které se živnostenský zákon z různých důvodu nebude vztahovat, evidovali všichni 
poskytovatelé ubytování v soukromí.  registr bude sloužit ke kontrole plnění všech zákonných 
a podzákonných povinností poskytovatelů ze strany příslušných orgánů hlavního města Prahy
MHLMP aktivně vstoupí v jednání s klíčovými hráči na poli zprostředkování ubyto-
vání v soukromí s cílem zajistit jejich nabízení akceptaci pouze řádně registrovaných 
poskytovatelů
 povinnost platforem oznamovat informace o pronajímatelích na území hl. m. Prahy, jako 
podmínku pro možnost nabízení těchto služeb  stanovení povinnosti platforem (ale i pronají-
matelů) k jasnému uvádění registračního čísla pronajímaného objektu v každé z nabídek
MHLMP bude aktivně podporovat legislativní proces na národní úrovni, zejména pak nove-
lizaci zákona o místních poplatcích
 MHLMP bude podporovat návrh MMR ČR na změnu zákona o místních poplatcích 
– konkrétně na úpravu definice ubytovacích zařízení ze současného znění zařízení „určené“ 
k ubytování za úplatu na zařízení „využívané“ k ubytování za úplatu.  Tato změna zajistí 
vytvoření rovných podmínek, resp. povinností pro všechny poskytovatele ubytování za úplatu, 
aby vybírali a odváděli řádně místní poplatky. Souběžně s těmito kroky budeme vést jednání se 
zástupci online P2P platforem, jako je například Airbnb, o možnostech vzájemné spolupráce, 
která by měla směřovat k zajištění dodržování zákonných povinností poskytovatelů ubytování 
a to hlavně s ohledem na ochranu spotřebitele a daňovou disciplinovanost. O dalším vývoji vás 
budeme informovat.

Current Month - August 2016 vs August 2015

Occ % ADR RevPAR Percent Change 
from August 2015

2016 2015 2016 2015 2016 2015 Occ ADR RevPAR

Prague 91,0 90,8 74,33 70,94 67,62 64,44 0,1 4,8 4,9

Vienna 81,6 82,7 86,79 91,48 70,84 75,61 -1,3 -5,1 -6,3

Budapest 87,4 91,2 70,13 66,57 61,27 60,68 -4,2 5,3 1,0

Barcelona 86,8 87,5 144,58 131,19 125,54 114,79 -0,8 10,2 9,4

Berlin 77,2 80,3 79,59 77,39 61,48 62,11 -3,8 2,8 -1,0

Paris 60,6 79,0 202,61 221,84 122,79 175,18 -23,3 -8,7 -29,9

London 84,8 85,1 163,28 193,56 138,41 164,77 -0,4 -15,6 -16,0

Warsaw 79,2 75,6 57,55 53,64 45,60 40,54 4,8 7,3 12,5

VÝKONY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ SRPEN 2016
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ZE SEKRETARIÁTU

PRO ZÁKAZNÍKY UŽ NENÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CENA, 
ALE POHODLÍ
V první polovině letošního roku utratili Češi v e-shopech 41 miliard korun, což je nejvíce v his-
torii. Obrat internetových obchodů vzrostl v období od ledna do června meziročně o 18 %. Tržby 
internetových obchodů stoupají velkým tempem už od začátku tisíciletí. Důvodem rekordního 
růstu je především zjednodušení nákupů on-line, rostoucí důvěra zákazníků, zlepšování služeb 
díky konkurenci. 
A také rostoucí obliba nákupů z mobilních zařízení. Podíl nákupů přes mobily letos nadále 
poroste – překročí dosavadních 10 % také proto, že druhá polovina roku je pro e-shopy silnější 
díky Vánocům. Prostor k dalšímu růstu on-line obchodu je například v rozšíření druhů zboží, 
které Češi začínají po síti nakupovat. Častěji vyhledávají věci každodenní spotřeby, jako je jídlo, 
drogerie nebo krmiva pro domácí zvířata. „Zákazníci dělali v e-shopech především velké nákupy 
dražšího zboží, jako praček nebo televizí. Nyní využívají kvalitních služeb e-shopů a nakupují 
pohodlně od počítače vše, co aktuálně potřebují,“ říká Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace 
pro elektronickou komerci (APEK).  41miliard Kč utratili Češí v e-shopech v první polovině 
letošního roku. Meziročně jde o 18% nárůst.  6 % zákazníků preferuje při nákupu on-line 
nejnižší cenu. Většina se ale rozhoduje podle jiných kritérií.  10 % obratu celého on-line trhu 
tvoří nákup přes mobilní zařízení.  17 % plateb na internetu je on-line platba kartou. Loni to 
bylo 13 %. Tuto metodu využívají především mladí lidé. 

GARDEN FOOD FESTIVAL VE ZLÍNĚ 
– NOVÁ TRADICE OSLAVY GASTRONOMIE 
Festival všech podob gastronomie – to byla jedna z myšlenek festivalu milovníků dobrého jídla 
a pití ve zlínském zámeckém parku. Akce představila zajímavé gastronomické koncepty míst-
ních, regionálních i vzdálenějších restaurací, sekci producentů regionálních potravin a značek 
a prezentace umění známých šéfkuchařů, barmanů a odborníků na kvalitní pokrmy na pódiu. 
Záštitu nad projektem Garden Food Festival ve Zlíně převzali ministr zemědělství Marian Jureč-
ka, primátor Statutárního města Zlína Miroslav Adámek, radní Zlínského kraje Petr Navrátil či 
prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.  Garden Food Festival představil návštěvní-
kům sedmdesát vystavovatelů, z nichž více než čtyři desítky nabízely jídlo, pití a různé de-
likatesy a přes dvacet místní speciality v sekci regionálních potravin a značek. Za dva dny prošlo 
turnikety přes 10 tisíc zájemců o kvalitní gastronomii. Ucelený přehled o nabídce restaurací 
a producentů potravin a nápojů našli návštěvníci ve festivalové brožuře, kterou společně se sadou 
jednorázových příborů obdrželi u vstupu do areálu. Degustační porce servírovali vystavovatelé 
na ekologicky odbouratelném nádobí z cukrové třtiny. Významnými hosty festivalu byli známý 
český šéfkuchař Zdeněk Pohlreich, šéfkuchař pražské Grand Cru & Bar Jan Punčochář, herečka, 
moderátorka a spisovatelka Markéta Hrubešová. Ti, kromě dalších známých kuchařů, vařili také 
na hlavním pódiu. Pro příští rok se AHR ČR domluvila s organizátory na širší podpoře této akce, 
která měla velký ohlas mezi veřejností. Společně budou zorganizovány oslavy gastronomie 
v Olomouci 13. – 14. května, v Ostravě 10. – 11. června a ve Zlíně 2. – 3. září. Věříme, že tato 
akce bude opět možností představení restaurací z řad našich členů veřejnosti. Festival jsme spo-
lečně propagovali od června v rámci řady regionálních akcí a v mnoha médiích. Celkem se 
v regionálních i celostátních médiích objevilo přes dvě stovky výstupů o festivalu, z toho sedm-
desát zmínek bylo monitorovaných společností Newton IT. Hlavním mediálním partnerem byl 
Radiožurnál, který akci ve svém vysílání annoncoval ve spotech, soutěžích i pozvánkách a ze 
zámeckého areálu první den festivalu živě vysílal. Moderátor Radiožurnálu Petr Král provázel na 
pódiu celým víkendovým programem. Ohlasy většiny vystavovatelů i návštěvníků napovídají, že 
by se festival mohl do budoucna stát svátkem dobrého jídla a pití s velkým potenciálem. 

POKÉMONI OPĚT ŽIJÍ!
Nevím jak vy, ale já nejsem žádný zdatný „data 
kluk,“ který se orientuje v online virtuálním 
světě. Nemusím ale být odborník na online 
komunikaci, herní aplikace a podobné „in“ zá-
ležitosti k tomu, abych si uvědomil potenciál, 
který tyto věci pro obchodníky a poskytovatele 
služeb v cestovním ruchu mohou mít. 
Svět internetu přináší jinou dimenzi možností 
komunikace a motivace zákazníků, stejně tak 
jako přináší rizika a džungli, kde nemusí platit 
žádná pravidla a lidé, včetně těch, kteří by 
se měli starat o dodržování platných norem 
a zákonů, tomu ještě tleskají. Příkladem je 
námi hodně frekventovaná otázka sdílené 
ekonomiky, kdy se již například nepronajímá 
pouze náhodně jeden pokoj pár dní v roce, ale 
celoročně celé ubytovací jednotky. To již nemá 
se sdílením nic společného, je to spíše otázka 
výhodného obchodu, který je v současnosti 
jen těžko kontrolovatelný například správ-
cem daní. Na druhou stranu, některé trendy 
v online světě mohou být dobře využitelné 
pro marketing služeb a produktů, konkrét-
ně i pro cestovní ruch. Vezměme třeba vlnu 
Geocaschingu, která vyhání lidi ven z domovů, 
dává jim motivaci navštěvovat místa, kam by 
nikdy nezabloudili. Stejně jako je výhodné, aby 
okolo restaurace nebo penzionu vedla cyklo-
stezka, je také jistě výhodné, aby i tito lidé našli 
cestu třeba k vaší restauraci. Právě podobným, 
ale ještě snad masovějším, trendem je současná 
horečka chytání Pokémonů. Již se objevují 
první provozovatelé restaurací, kteří v tom 
spatřují jednoznačnou příležitost, jak zacílit na 
novou klientelu zákazníků. Přestože se mnozí 
tomuto trendu smějí a každý na něj můžeme 
mít svůj názor, nezastavíme jej a možnost, jak 
jej využít tak, abychom o sobě dali vědět, se 
nabízí. Nejde jen o to umístit Poké Stop do své 
restaurace, ale také přesvědčit zákazníka, aby 
zde něco utratil, zažil a pokud možno se o svůj 
pozitivní zážitek podělil se svými přáteli.

TISKOVÁ OPRAVA
V minulém čísle jsme omylem uvedli jako kan-
didáta na Výroční cenu AHR ČR v kategorii 
Odpovědný hotel/restaurace Radima Beneše, 
ředitele Clarion Congress Hotel Ostrava.

OSA VYHNALA HOTELIÉRY DO ULIC: 
DEMONSTRACE AHR ČR 
V době, kdy se Ministerstvo kultury snaží přesvědčit zákonodárce, že je nutno odstranit ze 
zákona limity pro autorské poplatky za hotelové pokoje a po několika letech, kdy kolektivní 
správci za jeho dohledu tyto zákonné limity překračují, přišla OSA se svým sazebníkem na 
rok 2017. Ten představuje 30% nárůst poplatků. Tímto krokem došla již definitivně trpělivost 
nejen hoteliérům, ale také starostům obcí, u kterých je plánovaný nárůst poplatků dokonce 
50 %. Proto AHR ČR a Svaz místních samospráv společně vyzvaly své členy, aby se 22. září 
zúčastnili demonstrace před sídlem OSA v Praze a odtud se vydali vyjádřit veřejně svůj názor 
také před Ministerstvo kultury. K akci se připojili také „Piráti“ a celá akce byla doprovázena 
nejen  humorem a písničkami, ale také předáním stanovisek významných uživatelů zástup-
cům OSA i Ministerstvu kultury. Je jen škoda, že přestože si mnozí provozovatelé hotelů 
a restaurací stěžují na současnou situaci a volají po zjednání pořádku, nevyužili tuto příleži-
tost a nepřišli nás podpořit. Přesto se akce zúčastnilo téměř 200 účastníků, kteří se etablovali 
z řad České pirátské strany, starostů i několika provozovatelů hotelů a restaurací. Všem, kdo 
jste nás přišli podpořit, touto cestou děkujeme. 
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Autorské poplatky nesmí být nástrojem 
k vydírání
AHR ČR vyzvala poslance, aby vnesli do kolektivní správy autorských poplatků konečně 
pořádek. Poslanci se budou touto problematikou zabývat 18. října na zasedání Výboru 
pro veřejnou správu v PSP ČR ( po uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje ). 

Stávající návrh je nutno zpřesnit a doplnit, jinak bude opět docházet 
k soudním sporům a jednostrannému nátlaku na uživatele, kteří raději 
zaplatí požadované, než by se s OSA a Intergram soudili. Nejen zástupci 
provozovatelů restaurací a hotelů, ale také zástupci starostů a místních 
samospráv se  ohrazují proti praktikám kolektivního správce OSA, který 
za tichého dohledu Ministerstva kultury opakovaně navyšuje své ceníky 
až o 50 %, aniž by jasně deklaroval přiměřenost těchto odměn. „V praxi 
to vypadá tak, že se kolektivní správci domluví na částce, kterou chtějí 
vybrat od uživatelů a tu rozdělí mezi uživatele, které mohou nějakým 
způsobem dostihnout. Je nezbytné zpřesnit a upravit stávající návrh 
novely autorského zákona,“ řekl Václav Stárek, prezident AHR ČR. Tato 
organizace se zabývá problematikou autorského práva již několik let a 
zastupuje plně své členy. 
OSA se podle něj pokusila zneužít nedokonalosti návrhu novely autor-
ského zákona, který je nyní projednáván ve Sněmovně. Podle návrhu 
novely by mělo k 1. 1. 2017 přestat platit tzv. „limitní ustanovení“ 
v § 23, podle něhož nesmí součet poplatků odváděných všem kolektiv-
ním správcům překročit hodnotu 50 % koncesionářských poplatků 
z TV a rádií. Kolektivních správců je dnes sedm. A jejich množení 
v minulosti působilo enormní nárůst poplatkové zátěže. V reakci na 
to Parlament před lety uzákonil „limitní ustanovení“.
Ministerstvo kultury je navrhuje od začátku roku 2017 zrušit a nahra-
dit jej novým kolektivním vyjednáváním o cenách mezi kolektivní-
mi správci a zástupci uživatelů. Jednání by měla začít v nové podobě 
fungovat od příštího roku. OSA si však návrh ještě neschválené novely 
vyložila tak, že od 1. 1. 2017 může neomezeně zvýšit ceny. A teprve poté 
se začít o dalším zvýšení dohadovat.Vládní návrh novely je velmi nedo-
konalý, protože nemá řešení pro situace, kdy se obě strany nedohodnou 
na cenách na další období. „Podle návrhu novely není jasné, jestli to 
v takovém případě znamená, že platí staré ceny, nebo že si kolektivní 
správce může jednostranně zvýšit ceny o kolik chce,“ řekl Václav Stárek.

AHR ČR navrhuje:
 aby byl mnohem jasněji upraven proces vyjednávání. Tak aby bylo 
jasné, že ceny se sjednávají před začátkem příslušného období, aby bylo 
jasně a přesně stanoveno, jaký je právní stav, pokud mezi jednajícími 
nedojde k dohodě.
 aby zákon obsahoval ustanovení, které by omezovalo růst poplatků 
nad adekvátní a přijatelnou výši.

AHR ČR dále navrhuje, aby byla zpřesněna povinnost zohlednit obsa-
zenost ubytovacích zařízení a požaduje zrušení zákonem garantované 
dvojnásobné sazby za neoprávněné užití autorského díla. To je nástroj 
k vydírání uživatelů, kteří raději zaplatí stále se zvyšující sazby, než 
by podstoupili zdlouhavé soudní řízení, na jehož konci je může čekat 
dvojnásobná sazba. AHR ČR ve Sněmovně o projednávané novele 
zákona intenzivně jedná s poslanci s cílem dosáhnout úpravy zákona, 
tak, aby byl použitelný v praxi. Ve sněmovním Výboru pro veřejnou 
správu a regionální rozvoj se zformovala skupina poslanců, z nichž 
mnozí jsou aktivně činní v obecních samosprávách, která si vzala za cíl 
upravit zákon tak, aby neumožnil tak dramatický nárůst nákladů na 
poplatky. A to jak v případě obcí, tak i v případě podnikatelů. Zpravodaj 

sněmovního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj František 
Adámek, který je rovněž místostarostou Prahy 12, shromáždil připo-
mínky a návrhy od podnikatelské veřejnosti a od zástupců obcí. Ve 
spolupráci s pracovníky sněmovního legislativního odboru vypracoval 
pozměňovací návrh, který by měl popsané problémy řešit. „Podstatou 
pozměňovacího návrhu je zavedení zákonného limitu růstu cen poplat-
ků v případě, kdy se jednající strany nedohodnou. Dohodovací řízení 
tak, jak bylo navrženo Ministerstvem kultury, by bylo zcela nefunkční. 
Není přesně stanoveno, jestli se má jednat před začátkem období, za 
něž se má platit, a kdy a jak má být jednání završeno. Podle některých 
výkladů by se mělo o cenách jednat během doby, kdy by již uživatelé 
měli platit, aniž by věděli, kolik. Což nelze z právního hlediska připustit. 
Největší problém návrhu zákona je v tom, že dohodovací řízení nemá 
žádný rozumný konec. Ministerstvo navrhuje, aby zástupci uživatelů 
a kolektivní správci spolu o cenách jednali od srpna do října – není 
přitom jasné, kterého roku. Pokud se nedohodnou, tak by měli požádat 
o zprostředkování mediátora – podle zákona o mediaci. Zákon však 
neřeší ani délku takového jednání před prostředníkem, ani situaci, 
kdy se za pomoci mediátora jednající strany nedohodnou,“ konstato-
val zpravodaj sněmovního Výboru pro veřejnou správu a regionální 
rozvoj. Podle informací, které se členům výboru podařilo získat mělo 
Ministerstvo kultury při předkládání návrhu zákona do vlády původně 
navrhovat, aby zákon v takovém případě zmocňoval ministerstvo, aby 
ceny určilo opatřením obecné povahy podle Správního řádu. Tento 
návrh však byl z novely vypuštěn po kritice Legislativní rady vlády, 
která napadala možnost, aby jedno jediné ministerstvo určovalo ceny 
mezi smluvními partnery v oblasti soukromého práva. „Ministerstvo 
však pouze vypustilo toto sporné ustanovení, aniž by jej nahradilo jinou 
úpravou – například vyhláškou, která probíhá řádným meziresortním 
připomínkovým řízením a mohou se k ní vyjadřovat i obce a sociální 
partneři v Tripartitě. Takže teď  máme ve Sněmovně na stole návrh, 
který by v praxi nešlo používat,“ konstatoval František Adámek. Novela 
měla být původně harmonizační – měla zapracovat směrnice EU. Vláda 
jej předložila po termínu, kdy měl být autorský zákon harmonizován. 
K tomu do novely přidala problematické věci, týkající se růstu poplat-
ků, které s právem EU nemají nic společného. A které navíc otevírají 
dveře ke skokovému růstu poplatků. Dodal, že s kolegy z výboru, kteří 
důsledkům chybné práce ministerstva rovněž čelí i na radnicích, mohou 
udělat jen jedinou věc. Předložit návrh, který by růst cen limitoval 
maximálně o výši inflace. „Nechceme za každou cenu vstupovat mezi 
uživatele a kolektivní správce. Pokud se dohodnou na větším růstu než 
je hodnota inflace – třeba za to, že budou určité množstevní slevy, nebo 
jiné výhody – je to věc smluvních stran. A pak do toho zákon nebude 
vstupovat. V případě, že se neshodnou však zákon musí jasně stanovit, 
co se děje potom. A jako zpravodaj výboru, do jehož gesce patří jak 
komunální správa, tak i cestovní ruch navrhuji, aby v případě nedohody 
mohli kolektivní správci zvýšit ceny pouze o inflaci, jejíž výši naměří 
ČSÚ,“ konstatoval František Adámek. Ceny poplatků podle něj musí být 
jasné již před začátkem období, v němž se mají platit. AHR ČR vyzvala 
všechny poslance, aby posuzovali předložené návrhy z hlediska 
dopadů do praktického života uživatelů, kteří jsou v současné době 
proti jednostrannému diktátu ceníků  bezmocní. TE
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Návrh AHR ČR ministrovi financí 
Naše organizace od počátku neměnila a nemění svůj postoj k elektronické evidenci tržeb. 
Dostali jsme jasné zadání od našich členů, učinit vše pro narovnání podmínek v podnikání 
a o to usilujeme ve všech oblastech. 

Je smutné, že musíme bojovat za práva poctivých podnikatelů a často 
náš záměr vysvětlovat těm, kterým by o to mělo jít především. Stejně 
tak jsme usilovali a nadále budeme usilovat o snižování daňové zátěže 
podnikatelů v pohostinství, kteří jsou mnohdy právě díky neúměrným 
daním do oblasti šedé ekonomiky tlačeni. V našem zpravodaji, ale 
i na společných setkáních, jsme tento postoj a naše kroky mnohokrát 
opakovali.
Proto jsme se také v posledních dnech opakovaně sešli s ministrem 
financí a vyměnili si několik dopisů, které jsme dali k dispozici i našim 
členům. 
Předmětem jednání byla skutečnost, že výkladem zákona Ministerstvo 
financí vypouští z evidence tržeb stánkový prodej s občerstvením a to 
ne na dobu letošního Adventu, jak je mnohdy mylně uváděno, ale na 
dobu delší než jeden rok, tedy do března 2018. Je to pro nás šokující 
rozhodnutí a jsme přesvědčeni, že uvolněním části podnikatelů z povin-
nosti evidovat tržby v prakticky stejném předmětu podnikání, dochází 
k nerovnému přístupu k podnikatelům a další diskriminaci, která 
v závěru povede k negativnímu vnímání této změny všemi provozovate-
li veřejného stravování, ale zároveň k otevření prostoru pro další daňové 
úniky. 
Tento nesystematický krok může vážně ohrozit udržení samotného 
projektu EET v budoucnosti. Navíc dopady tohoto opatření pocítí právě 
drobní podnikatelé v pohostinství, o kterých často hovoří odpůrci EET, 
jako o nejvíce ohrožených.
Za této situace jsme také navrhli ministru financí, aby zvážil případné 
další možnosti kompenzace pro provozovatele stravovacích služeb, a to 
konkrétně formou snížení DPH pro provozovatele restaurací na 10 %. 
Tuto změnu je přitom možné učinit poměrně rychle, vzhledem k tomu, 
že se ve Sněmovně projednává opět zákon o DPH.
Pan ministr se svým dopisem ze 4.10. k našemu návrhu vyjádřil a mimo 
jiné uvedl několik informací, které jsou dle našeho názoru pozitivním 
příslibem, že se ministerstvo a vláda bude skutečně zabývat postupným 
snižováním daňového zatížení podnikatelů a podporou pohostinství.
Mimo jiné vyjádřil, že vítá dlouhodobou společnou diskusi na toto téma 
a váží si podpory, kterou mu provozovatelé hotelů a restaurací dlouho-
době poskytují při prosazování elektronické evidence tržeb. 
Navrhované snížení DPH pro pokrmy a nealkoholické nápoje v restau-
racích není schopen za současné situace prosadit, ale dlouhodobě je 
příznivcem zavedení jedné snížené sazby například ve výši 10 % 
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(dle možnosti veřejných financí). Naše asociace doporučovala již při 
předchozích jednáních, právě zavedení jedné sazby a to po plném 
spuštění EET ve všech oborech a zvýšeném výběru daní, například
na úrovni 12 %. 
V krátkodobém výhledu ministerstvo navrhuje přesunutí točeného 
piva do snížené sazby DPH (tedy 15 %). Tato změna by se netýkala 
stánkového prodeje, což by mohlo být vnímáno alespoň jako částečná 
kompenzace pro provozovatele restaurací. 
Závěrem ministr financí konstatuje, že nebude podporovat žádné vý-
jimky nad rámec zákonné úpravy a do elektronické evidence tržeb 
se musí postupně zapojit všichni podnikatelé, kteří přijímají hotovostní 
tržby. Což je princip, ve kterém již od počátku panuje shoda mezi Mini-
sterstvem financí a Asociací hotelů a restaurací České republiky.
Za této situace se domníváme, že dalším krokem naší asociace musí být 
právě úsilí o naplnění výše uvedené vize, tedy dosažení dalšího snížení 
sazeb DPH v okamžiku, kdy dojde postupnému nárůstu výběru daní 
a zároveň k rozšíření počtu plátců DPH, ke kterému by mělo logicky 
dojít se spuštěním elektronické evidence tržeb.
Návrh na snížení DPH za točené pivo rozhodně podpoříme, byť se 
nejedná o příliš systémové opatření. Domníváme se, že v této situaci 
je každá podpora pro podnikatele v pohostinství vítána.
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Český systém kvality služeb
Český systém kvality služeb je dobrovolný nástroj, jehož cílem je zvyšování kvality služeb 
v cestovním ruchu. Zapojit se, tzn. certifikovat se, mohou všechny subjekty působící 
v cestovním ruchu a v navazujících odvětvích, čímž získají mezinárodní značku kvality „Q“. 
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Jedná se o prestižní, mezinárodně srovnatelnou značku, která pro zá-
kazníka představuje jistotu ověřené kvality služeb a zároveň je oceněním 
práce všech zaměstnanců. 
Kromě neustálého zlepšování kvality poskytovaných služeb v organiza-
cích je cílem ČSKS také poznání potřeb zákazníka. Systém umožňuje 
zapojeným subjektům postupně získat odborné i praktické znalosti 
z oblasti řízení kvality ve službách a další odborné znalosti, které mo-
hou využít při rozvoji svého podnikání. Systém je vhodný pro všechny 
organizace, kterým záleží na svém dalším rozvoji a které mají zájem po-
silovat své postavení na trhu, jejich cílem je poskytovat služby nejvyšší 
kvality a naplňovat očekávání svých zákazníků.
Český systém kvality služeb, který vznikl v rámci projektu Národní 
systém kvality služeb cestovního ruchu v ČR financovaného z Integro-
vaného operačního programu, je systémovým nástrojem státní politiky 
cestovního ruchu a jeho hlavním záměrem je přispět ke zvýšení kvality 
služeb cestovního ruchu v České republice, jejíž úroveň je v ČR dlouho-
době vnímána zejména zahraničními návštěvníky jako nedostatečná. 
Český systém kvality služeb byl vytvořen s využitím licence německého 
systému Service Qualität Deutschland (SQD), který již více než deset let 
přispívá k rozvoji kvality služeb v Německu. Tento systém byl ve spolu-
práci s odborníky na oblast kvality služeb a cestovního ruchu analyzo-
ván a následně přizpůsoben pro aplikaci v českém prostředí.  
O správně zvolené cestě svědčí i skutečnost, že obdobné systémy a pro-
gramy existují již řadu let ve Španělsku, Švýcarsku, Francii, Velké Bri-
tánii a dalších evropských zemích a i zde přispívají k lepšímu vnímání 
kvality poskytovaných služeb ze strany zákazníků a celkové atraktivitě 
turistických destinací.

Hlavní principy systému:
 Zaměření na očekávání a spokojenost zákazníka.
  Podpora technických předpokladů kvality služeb cestovního ruchu.
 Rozvoj měkkých předpokladů kvality a dalších dovedností.
 Respekt vůči specifickým potřebám zapojených organizací.
 Zaměření na efektivní komunikaci mezi vedením, pracovníky, 
zákazníky organizace a ostatními stranami, jako např. dodavateli.
 Rozvoj firemní kultury v organizaci. 

Od 1. 1. 2016 je realizátorem projektu Česká centrála cestovního ruchu 
– CzechTourism. Ministerstvo pro místní rozvoj zůstává i nadále vlast-
níkem projektu a jeho odborným garantem. Funkci Hodnotitelského 
centra zastává společnost Lloyd’s Register EMEA, metodickou pomoc 
poskytují regionální koordinátoři ČSKS, kterých po celé České republice 
působí šest.
Do systému jsou rovněž zapojeny profesní asociace se svými tech-
nickými standardy. Jedná se o Asociaci hotelů a restaurací ČR, která 
zastřešuje sektor hotelnictví, Asociaci kempů a chatových osad ČR, která 
zastřešuje sektor kempů a chatových osad, Asociaci lanové dopravy ČR, 
která zastřešuje sektor služeb lanovek a ski areálů, Asociaci turistických 
informačních center České republiky, která zastřešuje sektor turistických 
informačních center a Asociaci průvodců České republiky, která zastře-
šuje sektor průvodců. Do systému je rovněž zapojena asociace Nadace 
Partnerství s certifikací Cyklisté vítáni. I nadále je rozvíjena spolupráce 
s dalšími profesními asociacemi a systém je tak stále rozšiřován a rozví-
jen. V případě zájmu získat certifikát kvality je nejdříve nutné registrovat 
svou organizaci na webových stránkách www.csks.cz. Posléze se zvolený 
pracovník, tzv. Trenér kvality, účastní dvoudenního kurzu Trenér kvality 
I. stupně. Po absolvování kurzu vyplní požadovanou dokumentaci, 
kterou elektronicky odešle Specializovanému pracovišti ČSKS na Czech-
Tourism, které žádost vyhodnotí po formální stránce a předá Hodnoti-
telskému centru k věcnému posouzení. V případě kladného stanoviska je 
následně vydán certifikát s platností 3 roky.
Nabídku vypsaných kurzů naleznete na webových stránkách www.csks.
cz v Kalendáři akcí. 

V podzimním termínu jsou vypsány následující kurzy: 
 25. – 26. 10. 2016 v Hradci Králové 
  9. – 10. 11. 2016 v Karlových Varech
 15. – 16. 11. 2016 v Ústí nad Labem
 22. – 23. 11. 2016 v Brně 
 29. – 30. 11. 2016 v Táboře
Průběžně jsou vypisovány další kurzy po celé České republice. 
Více informací naleznete na webových stránkách www.csks.cz nebo 
kontaktujte Specializované pracoviště ČSKS na e-mailové adrese 
info@csks.cz.
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Žádná moderní technologie nemůže 
nahradit úsměv 
Na loňské Výroční konferenci AHR ČR získal Zvláštní cenu JUDr. Vladimíra Štětiny 
2015 Za celoživotní přínos českému hotelnictví a gastronomii Pavel Brdička, hoteliér 
a jeden ze zakládajících členů AHR ČR. 

Udělalo vám ocenění radost? Co pro vás znamená?
Bylo to velmi milé překvapení a děkuji za ocenění mého celoživotního 
působení v hotelnictví.

V hotelnictví jste profesně prožil úctyhodných padesát let. 
Měl byste doporučení, jak se stát dobrým hoteliérem?
Není to jednoduché a představuje to píli, odbornou zdatnost, pracovi-
tost, kolegialitu a hodně času.

Co vás k hotelnictví přivedlo ?
Rodiče, pracovali v oboru.

V jakých hotelech jste pracoval a na který vzpomínáte nejraději?
Krásná léta jsem prožil v hotelu Savoy Špindlerův Mlýn, který byl 
v tehdejší době jedním z nejlepších. Byl v Krkonoších, což je moje 
druhá láska.

Vzpomenete si na nějaké VIP hosty? Měli třeba speciální požadavky 
a přání?
Za svého profesního života jsem měl možnost podílet se na zajišťování 
akcí pro ministry, generální ředitele, pro čtyři české a československé 
prezidenty, několik zahraničních a především zajištění gastronomické 
části pobytu Jejího Veličenstva královny Alžběty II. v Brně.
Před návštěvou finského prezidenta přijela na prohlídku hotelu Inter-
national vedoucí finského protokolu a několik dní zjišťovala, zda jsme 
důstojný hotel pro jejich prezidenta. Při odjezdu pan prezident Martti 
Ahtisaari osobně děkoval hotelu International za kvalitu poskytovaných 
služeb.

Co jste považoval při vedení hotelu za nejdůležitější, aby hosté byli 
spokojeni?
Nejdůležitější je lidský faktor v přístupu zaměstnanců k hostovi v po-
skytování služeb, žádná moderní technologie nemůže úsměv a ochotu 
nahradit. 

Jak byste zhodnotil současné hotelnictví u nás? V čem je jiné než 
před třeba před 25 lety?
Od roku 1989 se zajisté mnoho v našem oboru zlepšilo, postavily se 
nové hotely, vzniklo velké množství malých privátních restaurací 
a podobně. Zlepšila se kvalita poskytovaných služeb, ale bohužel, 

podle mého názoru, se ještě nevyrovnává Rakousku, Německu, Itálii... 
V mnoha případech schází loajalita. Ohromný pokrok je v technolo-
giích, technice, v IT, v gastronomii jsou dostupné prakticky suroviny 
z celého světa.

Byl jste na počátku vzniku AHR ČR. Proč byste doporučil hotelié-
rům stát se jejím členem?
Profesní svazy jsou důležitou součástí našeho oboru. Pomáhají v prosa-
zování našich cílů směrem k politikům. Informují o nových trendech, 
což je podle mě v současnosti nezbytné. Vyhledávají stále nové informa-
ce pro své členy. AHR ČR vyjednala mnoho zlepšených podmínek 
se státními orgány, což by se jednotlivcům nepodařilo.

Co vám práce v hotelnictví dala a vzala?  „Poznamenala“ nějak váš 
život?
Hotelnictví je jedno z nejkrásnějších povolání, umožnilo mi setkat se 
v každodenním životě se širokým spektrem hostů z celého světa, růz-
ných povolání a pozic. Vzala mi hodně soukromého času, ale nevadí 
mi to. I v seniorském věku stále vidím klady a zápory v různých gastro-
nomických zařízeních. Jsem tím poznamenán.

Jak naplňujete svůj volný čas?
Vzhledem k výši věku jsem musel opustit svůj zamilovaný sport – lyžo-
vání. Chodím na procházky, chatařím, trávím čas se svým malým vnou-
čkem a z titulu funkce předsedy dozorčí rady jsem stále v kontaktu s ho-
telem International Brno.

PAVEL BRDIČKA 

Vystudoval Hotelovou školu v Mariánských Lázních, v hotelnictví 
prošel cestu od číšníka po ředitele hotelu. Pracoval v hotelech a res-
tauracích: Hotel Savoy Špindlerův Mlýn, Hotel Duna Budapest, 
Hotel Ammbasador Praha, Hradní vinárna Špilberk Brno, Česko-
slovenská restaurace Morava v Berlíně, Hotel Continental Brno, 
Grand Hotel Brno, Hotel Voroněž Brno, Hotel International Brno. 
V současné době je předsedou Dozorčí rady společnosti Best Wes-
tern Premier Hotel International Brno.
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T-Mobile Terminál je profesionální a spolehlivé řešení pro hotely,
restaurace nebo bary. Jedno mobilní zařízení vám umožní přijímat
platby kartou i formou elektronických stravenek. Podporuje předvolby
pokladních položek a neomezený tisk účtenek.

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

VEZMĚTE SI MÍSTO KASÍRKY 
CELOU POKLADNU

TM_EET terminal_AHR forum_A4.indd   1 06/10/16   11:10



VZDĚLÁVÁNÍ

Plán vzdělávacích aktivit 

Vzdělávací sekce: Chceme prosazovat 
změny v odborném školství

Ambicí Akademie AHR ČR je předávat vědomosti a schopnosti, které vás a váš business 
v segmentu HORECA posunou dál. 

Všichni snad musí souhlasit s tím, že „nejsou lidi“. Částečně to může být vina toho, že je 
špatně platíme (alespoň podle statistik), částečně i proto, že školy chrlí každý rok velký 
počet absolventů, kteří však minimálně ze 75 %  do oboru pracovat nikdy nenastoupí. 

Věříme, že se s naší nabídkou kurzů dokážeme začlenit do vašich plánů 
vzdělávacích aktivit a v případě potřeby i s jeho sestavením vypomoci. 
Budeme vaším parterem v oblasti firemního vzdělávání a pomůžeme 
vám analyzovat současný stav a potřeby vzdělávání a navrhneme vám 
řešení jak v rámci kurzů otevřených, tak v rámci kurzů na klíč. Každý 
takový plán vzdělávacích aktivit by měl odpovídat na určité otázky: 
kdo bude garantem tohoto plánu (je to přímo vedoucí zaměstnanec 
daného oddělení či personalista?); kdo se bude podílet na jeho přípravě 
(necháte prostor k vyjádření potřeb školení i samotným zaměstnancům 
či rozhodnou pouze vedoucí pracovníci; co, jak a kde se bude školit?); 
jaké vstupní informace budete k přípravě plánu vyžadovat (vzdělávací 
potřeby firmy i individuální potřeby jednotlivců, časový plán kurzů 
a časové možnosti zaměstnanců, finanční rozpočet, interní či externí 
školitel atp.) Dle průzkumu společnosti ASTD (The American Society 
for Training and Development) je doporučováno minimálně 40 hodin 
tréninku ročně na jednoho zaměstnance. Tento průzkum také uvádí, že 
možnost rozvoje je jedním z pěti nejdůležitějších faktorů pro setrvání 
zaměstnance v konkrétním zaměstnání. Pečlivě je nutno zvážit i místo 
školení – budete školit zaměstnance ve svých pracovních prostorech či 
jim zajistíte školení mimo. 
V mnoha případech v rámci školení na pracovišti jsou účastníci  zatíže-
ni pracovními dotazy a úkoly, v rámci přestávek vyřizují svoji agendu, 
jsou nesoustředění. Při mnoha školeních účastníci oceňují i možnost
potkat kolegy z jiných firem, seznámit se s různými výzvami, mohou 

Stát tak mrhá státními prostředky určenými na 
vzdělání, provozovatelé bědují nad kvalitou prak-
tických znalostí vyučenců i maturantů. Vím, že to 
neplatí ve všech případech, a že celá řada škol se 
snaží s lidským potenciálem, který vychovávají, 
dosahovat dobrých výsledků. O ty by však měli 
mít zájem i žáci, a to velmi často nemají. Na vině 
je celý systém odborného školství. Nemůžeme se 
divit, že i školy se chovají tržně a berou v úvahu 
základní podmínku přežití, a to platbu za každé-
ho žáka. Po všech minulých diskusích je jasné, že 

společně s nimi se musíme pokusit systém, který nefunguje změnit, a to 
i kdyby to byl běh na dlouhou trať.
A proto se vzdělávací sekce bude snažit prosazovat základní změny 
v odborném školství a samozřejmě i vytvářet kvalitnější podmínky 
v praktické výuce s cílem vychovávat motivované budoucí odborníky, 
kteří budou mít zájem v oboru pracovat a přežijí v něm i první vánoce.
K tomu bude třeba zapojit do diskuse co nejvíce provozovatelů škol 
a restaurací a hotelů. 
Počítáme s několika semináři na dané téma a nechtěli bychom se dožít 
toho, že budeme pouze konstatovat, že se s tím nic dělat nedá, protože 

sdílet společné nápady a podněty, které oživí spolupráci, podpoří sdílení 
myšlenek, nápadů, „best practise“, podělit se o to, co se jim v jejich pro-
vozech daří a co rádi doporučí dále. Není nutné si pouze plán vytvořit 
a realizovat, ale poté ho i detailně sledovat během jeho průběhu a po
skončení vyhodnotit jeho efekt a přínos jednotlivcům i celé organiza-
ci. Vycházejte z hodnotících formulářů po skončení kurzů, rozhovorů 
se zaměstnanci i s lektory. V neposlední řadě leží velká tíha i na nadří-
zených nově proškolených kolegů a jejich dohled, jak jsou nově nabyté 
zkušenosti a informace ihned v provozu využívány, předávány dalším 
kolegům, jak se aplikují v praxi. 

pak opravdu skončíme jako sedláci u Chlumce - budeme mít sice naše 
zařízení, ale nebude, kdo by v nich pracoval. Půjde nám proto o rozší-
ření počtů škol, které by byly členy AHR ČR a aktivně by se zapojily do 
hledání cest k nápravě. 
Jako vždy se i v tomto případě stane, že se někomu naše návrhy nebu-
dou líbit, ale my budeme chtít spolupracovat s každým, kdo má zájem 
na zlepšení systému odborného školství a ne pouze na dosahování co 
nejvyššího zisku bez ohledu na kvalitu. 
Tam, kde musíme v budoucnu rozšířit svoji působnost, je získání účasti 
pedagogů na bezplatných odborných seminářích, což by jim mohlo 
pomoci seznamovat se s novými a moderními trendy v našem oboru. 
Zkusíme zapojit více odborníků z praxe k účasti na kurzech pedago-
gického minima, abychom rozšiřovali počet těch z nás, kteří budou mít 
oprávnění své zkušenosti mladým sdělovat. 
Šanci vidíme i ve zlepšení spolupráce s NUV na revizích RVP a pomoci 
bychom chtěli také při organizování stáží pro učitele odborných před-
mětů v našich hotelech i restauracích. 
Plán práce sekce na příští období je podstatně širší a my bychom vás 
chtěli každý měsíc o dosažených úspěších i neúspěších pravidelně infor-
movat. Nejdůležitější ale bude, najít společné porozumění k přežití škol 
i našich hotelů a restaurací.
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Více informací na
www.etrzby.cz

Férově
pro všechny
Kolegové a kolegyně z restaurací 
a hotelů, od 1. prosince je pro nás 
elektronická evidence tržeb povinná. 
Svá pokladní zařízení můžeme testovat 
již od listopadu.
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...Josefem Bárou

 Den, který jsme společně strávili, začal Josef Bára už v 5.00 hodin. 
Po ranní hygieně a bez snídaně (je zvyklý nesnídat) oblékl sportovní 
oblečení a vyrazil si zaběhat. Terén pro běhání má ideální. Bydlí v Praze 
12 a jedna ze zelených pražských oáz – Modřanská rokle – je pro tento 
druh sportu ideální. I počasí bylo ono zářijové pondělí ještě téměř letní. 
„S běháním jsem začal zhruba před čtyřmi měsíci. A to nejen proto, že 
za týden bude náš  EA Hotels tým reprezentovat v běžeckém závodě 
Mattoni Půlmaraton Ústí nad Labem,“ vysvětluje Josef Bára. Po čtyřice-
timinutovém lehkém běhu a rychlém osvěžení doma sedá Josef do auta 
a vyráží do agentury. 
 V 7.00 hodin už usedá ke svému pracovnímu stolu, zběžně prohléd-
ne nové maily a připravuje se na pravidelnou poradu vedení, kterou 
má každé pondělí od 8.30 hodin. Řešil s kolegy strategické záležitosti 
a události, které se staly za uplynulý týden. Řeč byla také o novém pro-
jektu. Chtěli jsme vědět o novém záměru více, ale Josef Bára je pověrči-
vý. „Dokud nebude podepsaná smlouva, nechci o tom mluvit, abych to 
nezakřiknul,“ usmívá se.
 V 10.00 hodin začala porada daňová a právní, kde dolaďoval s ko-
legy detaily související s koupí hotelu Crystal Palace v Malé Štěpánské 
v Praze. Do této doby ho agentura „pouze“ provozovala. Teď je nutné 
všechno důkladně právně „ošetřit“, aby vše hladce proběhlo a koupě se 
uskutečnila.
 Po dvou poradách se v 11.00 hodin konečně může Josef Bára věno-
vat své běžné denní agendě – maily, telefony, jednání s kolegy... Den, 
kdy jsme se sešli, měl schůzku se zástupci banky, s nimiž řešil finanční 
záležitosti, vztahující se k projektu koupě hotelu. 
 Ve 12.00 hodin následovalo setkání s Ladislavem Jirsou, ředitelem 
Hotelu Sonáta. Společně diskutovali o zamýšlených úpravách uvnitř 
hotelu. „V hotelu je totiž vyvýšené podlaží, odkud  je krásný výhled. 
A právě tam se v současné době nachází kancelář ředitele. Podle mě by 
nejhezčí pohled z okna měli mít hosté, takže naše jednání se ubírá právě 
tímto směrem,“ dodává na vysvětlenou Josef Bára.
 Mezi 14.00 – 15.00 si nachází čas na oběd společně s jedním 
z majitelů hotelu EA. Hosté jsou stále více nároční, chtějí pochopitelně 
pohodlné postele, příjemné posezení v lobby baru, prostě potřebují 
vidět změnu.Technický stav hotelů musí být vstřícný k hostům a zajistit 
jim pohodlí i účelnost.
 Po pozdním obědě přichází do kanceláře za Josefem Bárou archi-
tekt. Hovoří spolu o projektu nové restaurace v pražském hotelu Royal 
Esprit, jejíž otevření se plánuje již na duben příštího roku. 
V 16.00 hodin odjíždí Josef Bára do Hotelu Sen v Senohrabech. Kromě 
běhání ho totiž také zajímá triatlon. To bylo také motivací k tomu, aby 
tento hotel z portfolia EA, nabídl sportovní zázemí dětem, které trénují 
triatlon. Mohou za symbolickou částku využívat sportovní vybavení 
a také hotelový bazén pro tréninky plavání. V den, který jsme společně 
prožili, byla do hotelu pozvaná na 17.00 hodin Mistryně České repub-
liky v triatlonu Jitka Rudolfová. Přijela se s dětmi ze senohrabského 
oddílu triatlonu podělit o své sportovní zkušenosti a také jim tak trochu 
poradit, jak na to, aby byly v této disciplině úspěšní. 

Kariéru v hotelovém managementu začal Josef Bára (43) po návratu z vojny v roce 1994, 
kdy se stal ředitelem pražského hotelu Quality. Následovala pozice ředitele BW Hotelu 
Kampa. Od roku 2011 je šéfem největší české hotelové a gastronomické společnosti 
EuroAgentur Hotels & Travel. 

 Do Prahy jsme se vrátili až pozdě večer. I po práci je Josef Bára 
„na příjmu“, ale snaží se maximálně věnovat své rodině. Má tři syny, 
nejmladšímu jsou 4 roky. To zářijové pondělí už na svá hobby čas 
neměl, ale pokud situace dovolí, kromě běhání má rád turistiku a hraje 
šachy. Šachovnici má i v kanceláři a zahrál si simultánku dokonce 
s šachovým velmistrem Kasparovem. 

Pět otázek pro Josefa Báru:
Vaše nejoblíbenější kniha? 
Nevím, jestli nejoblíbenější, ale naposledy jsem si přečetl Annu Kareni-
nu v originále a moc mě to zaujalo.

Jaký film vás zaujal v poslední době?
Mám rád severský krimi serál Most v televizi. Je to dobře zpracované 
a hlavní postavu Sagu Noren hraje švédská herečka Sofia Helin skvěle.

Dárek, na který nezapomenete?
Já mám nejradši takové ty zážitkové dárky. Moc mě třeba potěšil šacho-
vý stolek od manželky.

Co vám dělá radost?
Asi to zní jako klišé, ale děti.

Vaše nejkrásnější dovolená?
Jednoznačně Island. Je tak nesrovnatelný s jinou zemí, je to něco tak 
odlišného... Nedotčená příroda, činné sopky, ukazatele z kamenů, cesty, 
které nenajdete v žádných bedekrech...

Vaše nejoblíbenější jídlo?
Já mám jídlo rád obecně:-) Ale co si rád kulinářsky užiji je ruská 
kuchyně. Výborný je takový slaný dort, připravený z nakrájených 
sleďů, cibule, nastrouhaných vařených brambor, mrkve, červené řepy, 
vajec a čerstvého kopru. Jednotlivé ingredience se na sebe vrství do 
dortové formy... TE
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Oblasti, ve kterých již 1. prosince začne platit povinnost evidovat tržby 
elektronicky, jsou natolik různorodé, že je nelze pokrýt jediným univer-
zálním řešením. T-Mobile proto nabízí hned pět variant, jak se s novými 
povinnostmi vyrovnat, tak, aby co nejvíce vyšel vstříc všem požadavkům 
podnikatelů a živnostníků. V nové nabídce tedy můžete najít možnosti 
pokladen od plně mobilních po all-in-one pokladny. Jedna z nabízených 
variant - Tiskárna - je dokonce natolik nenáročná, že je možné ji využít 
i jako provizorní řešení do doby, než se rozhodnete definitivně. 

Snadno využitelné jsou všechny nabídky T-Mobile. Například Kalkulačka, 
která je připravená na míru především menším hospodám a restauracím. 
Jednoduché přenosné zařízení umožní spočítat útratu zákazníka, vložená 
SIM karta zajistí datový přenos elektronické evidence a vestavěná tiskárna 
vytiskne účtenku. K dispozici je i pohodlná správa, dostupná na internetu. 
Pro ovládání se obsluha nemusí učit nic nového. Kalkulačku lze používat 
i v trochu náročnějším režimu s PLU kódy sortimentu, ale není to nutné. 

Nejviditelnější částí celého balíčku je samozřejmě samotné zařízení, které 
kalkulačku opravdu připomíná, včetně klasických tlačítek. Ty mají jednu 
zásadní výhodu: spolehlivě je zmáčknete i s mokrýma rukama nebo třeba 
v rukavicích. Jednoduchost obsluhy jde tak daleko, že na kalkulačce 
můžete využívat PLU, stejně jako na běžných pokladnách. Kalkulačka je 
snadno přenosná - obsahuje vlastní baterii, měří 21 × 10 centimetrů, váží 
420 gramů a samozřejmě obsahuje i tiskárnu, která účtenky tiskne. Snad-
no použitelná zařízení nabízí T-Mobile i pro příjem karetních plateb nebo 
i jako klasickou pokladnu. 

Data? Pro EET můžete mít neomezená

Pouhá zařízení ale pro EET nestačí. Data je zapotřebí přenést na server 
Ministerstva financí. V rámci řešení nabízí T-Mobile speciálně navržené 
připojení k internetu. Díky němu můžete být neustále online. Máte 
možnost spravovat své účty bez přerušení se stabilním internetem.

Řešíte EET? Vyberte si z pěti variant!

Od 1. prosince začnou podnikatelé evidovat tržby v systému EET. Všichni, kterých se tento 
termín týká, si mohou již nyní vybrat z pěti různých řešení T-Mobile. Od kalkulačky, kterou
lze ovládat i mokrýma rukama, přes tablet s tiskárnou, až po platební terminál nebo kasu. 

Ten pro účely evidence dokladů využíváte bez jakéhokoliv omezení.
Pro využití v rámci EET je datový limit neomezený, takže za stejnou cenu 
můžete evidovat jednu či tisíce účtenek denně. Neomezený limit se navíc 
vztahuje i na komunikaci s portálem Moje pokladna, kde máte kompletní 
zálohu a nastavení vaší pokladny. Data ale nejsou nezbytná. Zákazník 
může Elektronickou pokladnu připojit i přes vlastní Wi-Fi, pokud jí v provo-
zovně již má. Mobilní konektivita je jen volitelný doplněk a také smlouva na 
Elektronickou pokladnu je zcela nezávislá na smlouvě na mobilní služby

Kolik to stojí? 

Díky příznivé cenové politice jsou zařízení dostupná všem zájemcům. 
Například Kalkulačka jednorázově stojí necelých 7000 Kč bez DPH; 
můžete si ji pořídit i na splátky na dva roky, kde měsíční splátka činí méně 
než 300 Kč bez DPH. Pravidelná podpora, tedy provoz aplikace, webový 
portál, servisní podporu a datový tarif s neomezenými daty pro EET stojí 
pak bez DPH 295 Kč měsíčně.

Další služby

T-Mobile nabízí k EET i další doplňkové služby, jako je například základní 
nastavení pokladny či terminálu. Vyškolený pracovník pokladnu zapojí 
a ve spolupráci se zákazníkem i nastaví vše potřebné pro komunikaci se 
servery Ministerstva financí. Zákazník tak dostane plně funkční řešení, kdy 
už nic dalšího nemusí nastavovat a může se věnovat svému podnikání.

Kompletní seznam řešení včetně detailního popisu a cen najdete
na www.t-mobile.cz/etrzby.

TM_EET_PR_AHR forum_A4.indd   1 10/10/16   16:49
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Touží po poznání, hodně cestují, ale jejich rozpočet je většinou omezen. Potrpí si 
na individuální přístup a nepohrdnou bonusy, ale dají najevo i pocit nespokojenosti 
a šíří ji přes sociální sítě. Jdou po všem lokálním a tradičním, ale s mobilem v ruce
a všemožnými aplikacemi. 

Marketingová oddělení hotelů a ubytovacích zařízení je nemohou igno-
rovat. Mileniáni, Generace Y nebo Generace JÁ. To je několik pojme-
nování pro specifickou kategorii ještě mladých lidí, která bude již brzy 
dominovat v seznamu hotelových hostů.

Zábava důležitější než práce
Kdo vlastně jsou mileniáni? Často se označují jako třicátníci. V rodném 
listě mají uveden rok 1985 až 1995, ale v definicích se setkáme i se širší 
vymezenou skupinou narozenou mezi lety 1980 až 2000. 
Období studené války mělo na jejich formování jen nepatrný nebo 
žádný vliv. Kolektivní odpovědnost jim už nic neříká. Jsou sebevědomí 
a individualističtí. Vědí, že v tomto světě se musí prosadit vlastními 
silami. 
Odmítají falešnou loajalitu k institucím i k zaměstnavateli.
I v práci chtějí volnost, nevážou se na zaměstnanecké výhody, ale raději 
upřednostní volnější pracovní vztah. Neláká je chodit do práce přesně 
na osmou a volno si vybrat tehdy, když zaměstnavatel nařídí celozávod-
ní dovolenou.
Svůj volný čas milují více než práci. Cestování si vychutnávají a vidí 
v něm smysl života. Jsou nároční, i když mají hluboko do kapsy. Opoje-
ní svým individualistickým myšlením jen tak lehce nevstoupí 
do tradičního hotelového řetězce.
Pro mileniány je pobyt v hotelu součástí jejich cestovatelského zážitku. 
Objednají si raději menší hotel, který designem, vybavením, službami 
a uměleckými předměty zapadne do okolního kulturního prostředí. 

S mobilem v ruce
Odlišné preference „ypsilonistů“ už hotely nemohou ignorovat. Zejmé-
na proto, že jde o velmi početnou a zcestovalou skupinu. Mnohé řetězce 
si už uvědomily, že ledy hotelového marketingu se rozhýbaly a trendy 
v cestování nabírají odlišnou dimenzi. Svou pověst kdysi budovaly na 
tom, že po celém světě dostanou jejich klienti stejné služby. Dnes však 
dozrál čas na změnu strategie. A tak některé hotelové značky zavádějí 
pro náročné mladé hosty inovace, které vedou k zážitkům v podobě 
lokálních produktů a místní kultury.
Další velké sítě dospěly ve snaze oslovit mileniány ještě dál. Vytvářejí 
zcela nové značky s digitálními a kulturními vymoženostmi. Butikové 
odnože globálních řetězců splní svým hostům mnohé individuální 
požadavky zadané prostřednictvím mobilní aplikace. Mobilní check-in 
a check-out už nestačí. Elektronicky je možné nadefinovat si rozsah 
hotelových služeb, zařízení pokoje i obsah minibaru. Aby hotely získaly 
generaci, která vyrůstala s mobilem v ruce, musí všechny své marketin-
gové záměry šířit přes sociální sítě a digitální kanály. Téměř polovina 
cestovatelů z generace Y si zarezervovala svůj pobyt v hotelu prostřed-
nictvím smartphonu nebo tabletu.
Na sociálních sítích musí být hoteliéři mimořádně aktivní a sledovat po-
žadavky svých klientů. Mileniáni se totiž dají snadno ovlivnit recenzemi 
a zkušenostmi hostů. 
Zpětnou vazbu v online prostoru aktivně vyhledávají a rozhodují se 
podle ní. Až 85 % z nich si ověřuje důvěryhodnost hotelu a cenovou 
nabídku na více webových portálech a až potom udělá definitivní objed-
návku. Podle průzkumů téměř všichni se se svými zážitky pochlubí na 
sociálních sítích. 

Do hotelů dorazili mileniáni

Několik rad, kterými do hotelu přitáhnete 
mladé hosty:
Buďte smart
Mileniáni si cestování bez mobilu nedokážou představit. Kvalitní a bez-
platná WIFI je absolutní základ. Až 86 % mileniánů je znechucených, 
pokud mají negativní zkušenosti s mobilními službami. Self-servis 
prostřednictvím smartphonů bude stále častější alternativou ke klasické 
registraci na recepci. Preferuje jej 83 % mladých před přímou interakcí 
s hotelovým personálem.

Buďte autentičtí
Mileniáni chtějí hodně zážitků. Podněty hledají nejen v navštívené de-
stinaci, ale i v samotném hotelu. I ten musí být cool. Nápadité musí být 
zejména vstupní prostory, lobby a společenské místnosti. I v nich tráví 
mileniáni spoustu času. Pokud potřebují pracovat, svůj počítač si také 
raději přesunou z pokoje do otevřených prostorů.

Buďte individualističtí
Personalizace služeb pro každého z hostů bude brzy nezbytná.

Buďte patriotičtí
Ještě nikdy nebylo pro ubytovací zařízení tak důležité přinášet svým 
hostům lokální zážitky. A to nejen pokud jde o jídlo a nápoje z místních 
zdrojů. 86 % mileniálů cestuje proto, aby poznalo novou kulturu a nové 
lidi. Ocení tipy od personálu na netradiční místa.

Buďte štědří
Chtějí zažít hodně za málo peněz. Svůj hotel si mileniáni vybírají i na 
základě dobré slevy nebo z last minute nabídky. Jsou flexibilní, rozho-
dují se rychle a na poslední chvíli. Téměř polovina mileniánů proto již 
využila last minute. A ani v hotelu nechtějí moc utratit. Některá zařízení 
proto nabízejí programy, které šetří peníze – happy hours, minibar 
s cenově dostupnými položkami anebo službu „zaplať za to, co jsi pou-
žil“. WIFI, televizní programy, ručníky a dokonce i hygienické potřeby 
naúčtuje recepce pouze v případě využití při odchodu z pobytu. TE
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SPOLEHLIVÝ POKLADNÍ SYSTÉM
PRO VAŠE PODNIKÁNÍ

14”

Dotykačka 
UNIVERZÁLNÍ 

9 990 Kč
+ licence od 289 Kč/měsíc

www.dotykacka.cz
800 605 605

INZERCE

Ztrácíte se v pojmech jako autentizační údaje či certifikace k EET? Nejste si jistí, 
kde o co zažádat a jak dlouho bude trvat vyřízení? Možná úskalí procesu přípravy 
na EET zmapovala společnost Dotykačka. Zástupce společnosti Michal Wantulok 
odpovídá na nejzákladnější otázky: 

EET: Nevíte si rady? 
Postupujte podle videonávodu

Jak rychle získám autentizační údaje?
Rozhodně počítejte s tím, že to nejde obratem. Vydáte-li se osobně 
na Finanční úřad, administrativa zabere nejméně 20 min. Zároveň 
počítejte s tím, že s blížícím se prosincem se budou tvořit dlouhé fronty. 
Online pak získání údajů trvá 3 pracovní dny.

Kde vyřídím certifikaci k EET?
Jakmile budete mít autentizační údaje, přihlaste se s nimi na www.
daneelektronicky.cz. Zde pak vyplněním formuláře přihlásíte svoje 
provozovny a vygenerujete certifikát, který posléze musíte nahrát do své 
pokladny. Pozor na důležitou věc: Certifikát si můžete uložit pouze v 
jediném okamžiku, později už to nejde.

Co když si s něčím nebudu vědět rady?
Celý proces certifikace jsme osobně vyzkoušeli a zpracovali ho do 
přehledného a opravdu podrobného videonávodu, který můžete najít 

na youtube kanálu Do-
tykačky. Není třeba mít 
obavy, krok za krokem 
podle videa vše zvládne-
te. Jsou tam i upozor-
nění na veškeré rizikové 
momenty. Pokud byste 
přeci jen narazili na  
nějaký problém, můžete 
se obrátit na odborníky 

portálu www.jaknaetrzby.cz. Jediná rada na závěr: neodkládejte pří-
pravy na poslední chvíli. Výběr pokladny i vyřízení veškerých formalit 
zabere nějaký čas. Pak je třeba počítat ještě s tím, že do pokladny musíte 
dostat všechna data a naučit se ji používat – nejen vy, ale i personál. 
K tomu si přičtěte čas potřebný na testování. Od prosince už nebude 
prostor na chyby, vše musí fungovat na 100 %.
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Who is who
TOMÁŠ MALACHTA
Od dětství vyrůstal Tomáš Malachta po boku svého otce, který provozoval a vlastnil několik restaurací. Díky němu věděl, 
co chce v budoucnu dělat a čím se chce živit. Vystudoval Hotelovou školu v Jeseníku. Po dobu studií si přivydělával v hotelu, 
který momentálně provozuje. Získal zkušenosti jak v zahraničí, tak i v Česku. Ve svých třiceti letech dostal možnost provozo-
vat hotel, který již dobře znal. Nyní vede hotel Andromeda v Jeseníkách druhým rokem, také zde žije se svou manželkou 
a dvouletou dcerou, které jsou mu oporou a dodávají sílu a energii v uskutečňování dalších podnikatelských záměrů. 

PETR KOZÁK  
Vystudoval SOU Obchodní obor číšník s maturitou. Po dobu téměř třiceti let se věnoval gastronomii v „první linii“ na růz-
ných pracovních pozicích. V roce 2005 se rozhodl předávat své celoživotní zkušenosti budoucí generaci, a proto se vrátil zpět 
do školního prostředí, ne však do lavic, ale na druhou stranu, a začal vyučovat odborné předměty. V rámci platné legislativy 
ČR si musel dokončit pedagogické vzdělání. V současné době vyučuje odborné předměty na Střední škole gastronomie a 
služeb Nová Paka. Mimo jiné zajišťuje a organizuje různé odborné kurzy pro žáky školy, laickou i odbornou veřejnost. Má rád 
společnost,  přírodu, cestování a dobré lidi.

TOMÁŠ MATĚJÍČEK
Skromný a zároveň nepřehlédnutelný, přátelský leč nesmlouvavý, s obrovským srdcem a entusiasmem co se práce s hosty týče. 
Tak by se dal několika slovy popsat Tomáš, který do hotelu Mandarin Oriental, Prague nastoupil před dvěma lety a na svou 
současnou pozici byl jmenován letos 1. září. Vystudoval hotelovou školu a své první zkušenosti získával od roku 2006 ve zná-
mých restauracích a barech v Praze, naposledy jako Restaurant Manager restaurace Braserie La Gare. Je absolventem somme-
lierského kurzu pod vedením sommeliera La Gare pana Aureliena Hinsingera a barmanský kurz absolvoval s vyznamenáním.

Zabezpečení Wi-Fi v hotelu? Ano či ne?
Pokud nemáte zabezpečenou Wi-Fi, může vaše hosty ohrozit útok hackerů. 
Co se může stát a jak tomu předejít?

„Vážený pane, máme prokázané, že z Vaší IP adresy byl veden útok proti 
kreditní kartě pana Josefa B. a bylo mu odcizeno 50.000,- Kč. Sdělte 
nám neprodleně, kdo byl 21.8.2016 v 17.11 připojen na Vaší Wi-Fi
…“„Vážený pane, z vaší IP adresy byly nabízeny autorská díla, jenž jsou 
našim majetkem. sdělte nám, kde jste vzal práva nabízet tato díla. 
V opačném případě se obrátíme na 
soud a budeme požadovat náhradu 
škody ve výši 100 000 Kč.“
„Neznámý pachatel nahlásil přes 
Wi-Fi hotelu DomaDoma bombový 
útok. Majitel hotelu musel zaplatit za 
způsobenou škodu, jelikož neprokázal, 
že se na tomto útoku nepodílel.“ Toto 
a mnoho dalších jsou reálné případy, 
které se staly a možná i některému 
ze členů AHR ČR. V České republice 
nemá Wi-Fi zabezpečenu 86 % podni-
ků. To nás řadí na jedno z posledních 
míst v Evropě a tak se dá do budoucna počítat s tím, že hackeři se na 
naší zemi budou zaměřovat čím dál více. Pojďme si položit několik 
otázek, které nám snad osvětlí, jak to celé je. Co mi hrozí? Jak to řešit? 
Poslední rozhodnutí Evropského soudu hovoří zcela jasně: „Provozova-
telé i bezplatné Wi-Fi, musí zabezpečit svoji Wi-Fi heslem a to tak, aby 

se zamezilo anonymnímu přihlášení do internetu. V opačném případě 
se lze na provozovateli Wi-Fi domáhat narovnání porušení práv třetích 
stran. V extrémním případě může dojít i k zákazu provozu Wi-Fi a po-
kutě do výše 5 000 000 Kč.
Jak to vyřešit? Odpověď je již v rozhodnutí Evropského soudu – zamezit 

anonymnímu přihlášení k Wi-Fi. 
Za anonymní přihlášení se dá pova-
žovat také uvedení hesla do Wi-Fi
 v nápojovém lístku nebo heslo napsané 
obsluhou na kus papíru. Protože 
v obou případech neznáte toho, komu 
jste toto heslo dali a kdo se na Vaší síť 
se připojil.
„A to se mám každého ptát na jméno?“ 
Ano, to je jedna z cest. Jednodušší je 
pořídit si software, který toto řeší za 
vás. Dnes jsou na trhu systémy, které 
umožňují přihlášení k vaší Wi-Fi jen za 

předpokladu, že je uživatel vaší Wi-Fi znám. Vy pak nemusíte dělat vů-
bec nic, software řeší vše za vás. Tyto systémy běží v EU už několik let, 
a i proto nenajdete na Západě Wi-Fi bez hesla. Zabezpečená Wi-Fi je 
také vaší vizitkou vůči hostům – dává jim bezpečí pocit pro placení 
kartami nebo práci s citlivými daty a osobními údaji.
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HOTELSTARS VE VLAKU 
- SPOLUPRÁCE S JLV A.S. 
V novém čísle palubního časopisu společnosti JLV (Jídelní a lůžkové 
vozy) MERIDIAN 2/2016, vyšla na str. 33 inzerce o Hotelstars. 
O certifikaci se teď tedy dozví i cestující ve vlacích. Další spoluprá-
ci s JLV (např. distribuce letáků v jídelních a lůžkových vozech, či 
oboustranná propagace na našich webech) připravujeme. Pokud časopis 
„nepotkáte“ ve vlaku, najdete ho ke stažení na stránkách: www.jlv.cz.
Pro více informací kontaktujte Kláru Hájkovou - hajkova@ahrcr.cz

Penzion Jelen Vranov nad Dyjí, 
Penzion Three, Penzion Podhor-
ní mlýn, Penzion Uko, Pension 
Schaumannův Dvůr, Hotýlek u 
Hraběte Harracha, Penzion a 
bungalovy Vranovská Přehrada, 
Penzion Tereziiny lázničky, Pensi-
on Pohádka Praha, Penzion Pro-
neco, Penzion U Candrů, Penzion 
Grasel, Pension Athanor, Pension 
Baltazar, Chornitzerův dům, Pen-
zion Willa, Penzion U Kohoutka, 
Pension Rossini, Penzion Jasmín 
Liberec, Penzion Lesní Brána

STRÁNKY HOTELSTARS 
OD PODZIMU V NOVÉ PODOBĚ 

PŘEDSTAVUJEME VÁM KANDIDÁTY 
NA VÝROČNÍ CENY AHR ČR
PENZION ROKU 2016

Již od října se můžete těšit 
na novou podobu a obsah 
mezinárodních stránek 
Hotelstars, včetně nové 
české podstránky s hra-
vou grafikou. Najdete je 
na www.hotelstars.eu. 
V české verzi (která bu-

de i s AJ překladem) je k dispozici vyhledávání certifikovaných hotelů, 
novinky z HSU, tiskové zprávy mezinárodní i české a informace o nově 
certifikovaných hotelech. Svůj samostatný profil má každá členská země, 
a u každého najdete mimo jiné například i počasí na cestách v dané 
zemi. Doufáme, že stránky budou dobrým doplňkem k českým strán-
kám www.hotelstars.cz, které též prochází úpravou. Nová a přehlednější 
verze webu pro vás bude připravena v průběhu listopadu. TE
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GASTRONOMIE

Kančí maso nejen na stolech šlechticů
Pro lesníka bývala černá před 50 lety vzácnost. Kančí maso u řezníka nebývalo ani 
pod pultem. Dnešní nabídka zvěřiny je labužníkům dobře dosažitelná a kančí maso 
vede i v oblibě zvěřiny u spotřebitelů. Dodržím tradici a vrátím se do dávné historie…

Kdysi nechyběla černá zvěř na žádné velké hostině královské ani šlech-
tické. Lov divočáků oštěpem, jen za pomoci statných psů, byl oblíbenou 
zábavou těch nejstatečnějších šlechticů. Byl také populárním motivem 
zobrazení tohoto dobrodružství nejslavnějšími malíři své doby. Dnes 
o honech na kance, po zavedení střelných zbraní, najdeme zmínky jen 
občas v černých kronikách. 

Kanci a bohové
Současná archeologie dokazuje, že již v době kamenné byla černá zvěř 
předmětem lovu. Ve starém Egyptě byla bohyně Nut zobrazována jako 
bachyně, která každý den po rozbřesku pozře hvězdy. 
V Indii má bůh stvořitel Brahma podobu kňoura. V antice je zabití 
zlého kance počítáno jako jeden ze dvanácti slavných činů Hérakléta, 
kanec zabil také Adonise, který se zamiloval do bohyně Afrodité. Pojí-
dání kančího mělo podle starých Řeků moc změnit hocha v neohrože-
ného bojovníka. 
Bájný rek Achiles, který byl od mládí krmen kančími játry, už jako 
desetiletý usmrtil holýma rukama kance a v běhu předstihl jelena. Také 
u Keltů patřil kanec mezi božstvo. Byl považován za symbol odvahy, 
bojovnosti a plodnosti, a tím nejvyšším zobrazením, které Keltové uží-
vali, byla kančí hlava. Ta byla zároveň považována za největší kulinární 
pochoutku. Staří Slované věřili, že kanec s velkými bílými tesáky je 
průvodcem bohů Svantovíta i Radegasta. Germánské ženy se zdobily 
sponami z kančích klů jako symbolem štěstí a plodnosti. V Japonsku 
je divoký kanec – inošiši – symbol odvahy a božská bytost, spojovaný 
s hrdinstvím samurajů. Právě v Japonsku, po buddhistickém zákazu 
požívání masa teplomilných zvířat, řezníci prohlásili kance za maso 
z horského kytovce a labužníci tak o svou pochoutku nepřišli. 

Z historických pramenů
Pojďme ale navštívit české domácnosti před sto lety, kdy začínala vzni-
kat podoba naší současné kuchyně. Ani dnes se nevyhnu tomu otevřít 
některé vydání kuchařské „bible“ Kuchařské knihy spolku Domácnost, 

vydání kolem roku 
1892 – 1904. Zde se 
samozřejmě nabízí v 
oddílu zvěřina a ka-
nec, kančí kýta a také 
kančí hlava. Tento 
recept je zajímavý 
nejen složitostí, ale i 
tím, že je cca z 1200 
uvedených receptů ten 

vůbec nejdelší. Popis, jak dobře opálenou a očištěnou hlavu kance opa-
trně zbavíme kůže, naplníme, upravíme a na míse ozdobíme, je nejen 
dlouhý, ale i složitý. Nechybí vaření, sekání, dušení, přidání rozkrájené-
ho zaječího zadku, cibulky i husích jater, bílého vína, šalotky, citrono-
vé kůry, pepře bílého, tymiánu, bobkového listu, vařeného uzeného 
vepřového jazyku, vajec, tehdy populárních krájených lanýžů a pistácií. 
Zašité otvory očí a rypáček se ukryly pod slaninu, celá naplněná hlava 
se zabalila do ubrousku a ve velkém hrnci 3 hodiny vařila. Po vychlad-
nutí se ještě zdobila, jak se slušelo. Zde napsáno „okrášlí se“.
Hledal jsem i v dalších dobových kuchařkách, ale starší české kuchařky 
mnoho receptů na černou zvěřinu nenabízí. Marie Janků-Sandtnerová 
uvádí jen kančí kýtu se šípkovou omáčkou, stejně tak Juliana Fialová 
v České kuchařce, Anuše Kejřová ji vůbec neuvádí, Anastazie Seidlová 
maso z divočáka označuje za lahůdku a hodnotí jako zdravější než tra-
diční vepřové, ale nabízí jen zvěřinu pečenou a zadělávanou se šípkovou 
zavařeninou, místo šípků pak třešně či višně a bílé víno. Navrhuje ale 
kančí udit, a já mohu dnes potvrdit, že uzené kančí je opravdu lahůdka.

Pátrání po receptech
Kam se tedy obrátit pro seriózní recepty na kančí speciality? V lidové 
kuchyni kančí receptury zcela chybí. Takže pomohou myslivci? 
Nejslavnostnější mysliveckou lahůdkou byl skoro vždy a všude tetřev, 
na slavnostních setkáních, těch schwarzenberských, jsou zmiňovány 
jen populární kančí karbanátky – pochutnání k celonočním karetním 
soubojům. Hohenzolernští lesní zase věděli, že nejlépe se zvěřina vaří 
v jejich sídle na Debrnickém zámku, kde vedle vyhlášených jeleních 
specialit připravovali i kančí pečeni se šípkovou omáčkou, a zejména 
populární byly kančí řízky na jalovci se zeleninovými saláty.        
Mezi myslivci se recepty na kančí speciality rozšiřovaly opisováním, 
průklepovými kopiemi. Povětšinou jsou na kančí guláš, kýtu a kančí 
karbanátky. Tam jsem také poprvé narazil na opisy receptů z legendární 
knihy roku 1911 – Staročeská myslivecká kuchyně – sestavila, upravila 
a ženám našim českých lovců a lesníků věnuje Růžena Záborská. 
Z úvodu cituji: „Vepř divoký nazývá se v mluvě myslivecké černou zvěří. 
Ve stavu divokém nikde u nás nežije, jenom v oborách se chová. Na 
trh přichází pravidelně hlavně v zimě buď jako sele, běhoun, nebo jako 
zvíře dospělé 100 až 120 kg těžké, v kterémž případě zvou ho myslivci 
buď „kňourem“ nebo „bachyní“, v kuchyni však bez rozdílu nazývají ho 
divokým kancem. 
A v Kapitole páté – Černá zvěř, nám nabízí 69 receptů. Zalistujeme dále 
v této knize a můžeme se nechat inspirovat již několika způsoby přípra-
vy kančí hlavy: v rosolu, nadívané a s omáčkou Cumberland. Setkáme 
se i s kančím hrudím, kančí lopatkou, hřbetem, cemrem, selátkem 
nadívaným lanýži i na rožni, kančí šunkou i řadou receptů na kančí 
kýtu pečenou, dušenou s vínem, vařenou, na kančí řízky i kotlety, rolády 
i steaky, kančí játra, mozeček i ragú. 
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LEGISLATIVA

Spropitné, daně a EET

Noční klid a možnosti regulace obcí a měst

Problematika spropitného se začala v poslední době diskutovat zejména v souvislosti 
se zavedením tzv. elektronické evidence tržeb (EET). 

Noční klid je obecně společensky přijímaným institutem, a to včetně jeho vymezení. 
Řada z pohostinství, barů, venkovních restaurací, zejména v centru měst, o tom ví své. 

Daňová správa tak zveřejnila na svých interneto-
vých stránkách svůj odborný názor na problema-
tiku spropitného. Ten vychází z důvodové zprávy 
k zákonu č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. 
Nechávat spropitné za dobré služby je běžná 
kulturní norma. Spropitné je obecně chápáno 
jako nepovinná platba obsluze, která odráží míru 
spokojenosti zákazníka s poskytnutou obsluhou, 
s konkrétním zaměstnancem hotelu. Zákazník 
ho poskytuje obsluze vždy dobrovolně a při 
určení komu náleží se tak vychází z konkrétních 

zvyklostí zařízení, komu se spropitné rozdělí – např. jen konkrétní 
obsluhující osobě, celému obsluhujícímu personálu, nebo se spropitné 
považuje za příjem majitele zařízení. V případě, že provozovatel zařízení 
spropitné obsluze ponechává, jedná se z pohledu daně z příjmů o příjem 
obsluhy v souvislosti s výkonem závislé činnosti. Nejedná se tak o 
příjem z podnikání a proto není nutné spropitné evidovat v rámci elek-
tronické evidence tržeb. Z vyplaceného spropitného svým zaměstnan-

Problém je i na straně druhé, kdy rušení nočního 
klidu má vliv na ubytované hosty, kteří jej mohou 
vnímat jako diskomfort spojený s ubytováním. 
Zákon o přestupcích uvádí, že rušení nočního 
klidu je přestupkem proti veřejnému pořádku 
a je stižen trestem pokuty do 5.000,- Kč. Zákon 
platný od září 2016 stanovuje, že dobou nočního 
klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.
Obec může obecně závaznou vyhláškou nebo 
rozhodnutím vydaným na základě obecně 
závazné vyhlášky stanovit výjimečné případy, 

zejména slavnosti nebo obdobné společenské a rodinné akce, při nichž 
je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. Od října se 
novelou změnilo rovněž ust. § 47 zákona o přestupcích, nově lze uložit 
pokutu do 10.000,- Kč, při opakovaném porušování do 15.000,- Kč 
a lze rovněž uložit i zákaz pobytu. Navíc, obec dle výše citovaného usne-
sení může svou vyhláškou, regulovat uvedenou problematiku. Ostatně, 
časté pokusy obcí vydávat vyhlášky, svědčí o tom, že problém je trvalý 
těžko se hledá jeho řešení. Objevily se vyhlášky omezující otevírací 
dobu pohostinských zařízení, avšak vždy byly nakonec zrušeny pro svoji 
neurčitost. Nicméně, stejně jako je patrný vývoj zákona o přestupcích, 
vyvíjí se i názor Ústavního soudu, jakožto nejvyšší soudní instance. 
Původně zastávané negativní stanovisko k vyhláškám obcí bylo nahra-
zeno tímto, zatím posledním názorem: „Za situace, kdy úprava v obecně 
závazné vyhlášce obce směřuje primárně k „zabezpečení veřejného 
pořádku v širších dimenzích, do nichž spadá právo občanů na ochra-
nu soukromí, nerušené užívání jejich domovů, dobré soužití, jakož 
i uspokojení jejich oprávněných zájmů a potřeb, přičemž provozováním 
hostinské činnosti v nočních hodinách může docházet k narušování ve-
řejného pořádku, má obec možnost na základě zmocnění vyplývajícího 

cům tak zaměstnavatel odvede daň z příjmů fyzických osob a následně 
i pojistné na sociální a zdravotní pojištění včetně pojistného, které 
hradí zaměstnavatel. Pokud by se spropitné nerozdělovalo, ale tvořilo 
by příjem provozovatele zařízení, jednalo by se o příjem ze samostatné 
činnosti jako každý jiný, a jako takový by se měl řádně evidovat v rámci 
EET a danit jako příjem ze samostatné činnosti. Řešení spropitného 
z pohledu DPH musíme hledat v obecných ustanoveních zákona. 
V případě, že host bude hradit spropitné dobrovolně bez vazby na vy-
konanou službu, bez smluvního prvku mezi subjekty zúčastněnými na 
transakci, nebude podle mého názoru takové spropitné z pohledu DPH 
předmětem daně. Zákazník poskytuje spropitné dobrovolně a nezávisle 
na výši ceny služby a je mírou spokojenosti s obsluhou a tedy činnos-
tí daného zaměstnance, který je v přímém kontaktu se zákazníkem. 
Nejedná se tedy podle mého názoru o výkon provozovatele, ten si však 
nesmí účtovat takovéto spropitné do svých výnosů, účtuje přes rozvaho-
vé účty. Problematika spropitného nemá svoji zvláštní úpravu. Určitě se 
budou objevovat i další názory na jeho daňové řešení. Daňový subjekt 
tak musí mít pro budoucí daňové řízení své postupy zdůvodněné. 

z § 10 zákona o obcích a čl. 104 Ústavy, stanovit povinnosti subjektům 
tuto činnost provozujícím, a to včetně povinnosti spočívající v omezení 
provozní doby v nočních hodinách. Ústavní soud tedy nevylučuje, že 
obce mohou na svém území regulovat provozní dobu hostinských 
(a obdobných) zařízení a určitým způsobem tak omezit právo provo-
zovat hospodářskou činnost dle čl. 26 Listiny v zájmu ochrany jiných 
ústavně zaručených práv.“ Nově lze tedy očekávat, že obce budou mít 
větší tendenci k regulaci a bude na nás, abychom s nimi spolupraco-
vali a poukazovali na společný zájem, který však nebude mít negativní 
dopady na naše podnikání. 
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MARKETING / MANAGEMENT

HTTP nebo HTTPs, proč jsou důležité? 
Ještě před poměrně krátkou dobou většina z nás pravděpodobně moc nesledovala, 
jaký text se objevuje v příkazovém řádku v prohlížečích při zadání webové adresy. 

Až s některými hackerskými útoky na známé webové stránky a s nimi 
spojenými úniky citlivých dat v posledních letech začínáme být opa-
trnější a při internetových nákupech se podíváme, zda před webovou 
stránkou stojí https. Zjednodušeně řečeno, zkratka http znamená hyper-
textový transferový protokol, jehož prostřednictvím dochází k přenosu 
dat ze serveru, na kterém je umístěna webová stránka, do prohlížeče. 
V případě zkratky http není tento transfer nikterak zabezpečen. Pokud 
je však použit https protokol, pak je k přenosu informací využit ještě tzv. 
SSL certifikát, který informační tok ze serveru do prohlížeče šifruje, 
a tudíž činí výrazně bezpečnější (proto přípona „s“, z anglického 
secure). Obrázek ukazuje příklad obou verzí. Protokol https je důležitý 
zejména tam, kde dochází k předávání citlivých informací, jako např. 
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INZERCE

kontaktní údaje uživatelů, čísla kreditních karet, platby atd. Právě 
s ohledem na rozvoj e-commerce za poslední roky se též v hotelnictví 
pomalu rozvíjí debata (v tuto chvíli spíše v rovině teoretické), zda by 
webové stránky hotelů neměly využívat pro komunikaci s prohlížeči 
zabezpečený protokol https. Některé hotelové řetězce na tuto zabezpe-
čenou úroveň již přešly (např. IHG), nicméně drtivá většina hotelových 
webů využívá klasické http rozhraní. Měly by tedy nyní hotely preven-
tivně začít měnit své webové stránky z http na https transferový proto-

kol? Podívejme se na některá 
pro a proti. Hlavním důvodem, 
proč k takovéto změně přistou-
pit, je ukázat uživatelům, že jsou 
webové stránky zabezpečené, 
a dát jim dodatečnou garanci, 
že jsou jejich data chráněna. Ná-
vštěvníci webu si vybudují vůči 
takovéto stránce vyšší důvěru, 
což může ve finále vést k lepší 
konverzi. Zabezpečený protokol 
se doporučuje též v případech, kdy webová stránka využívá některý 
z tzv. otevřených redakčních systémů (v anglické terminologii open 
source content management system), jež jsou jedny z nejrozšířenějších. 
Používáte-li nicméně redakční systém vytvořený přímo firmou, která 
vytvořila vaše webové stránky a vlastnící redakční systém, pak je míra 
jeho zneužití výrazně nižší. Pro https také hovoří fakt, že Google zhruba 
před dvěma lety zahrnul zabezpečení stránek mezi jeden z faktorů 
určujících řazení webů ve svém vyhledávači. V této souvislosti provedla 
společnost Pickaweb test, do kterého zahrnula zhruba 500 e-commerce 
webů ve Velké Británii, a nenašla zatím žádnou signifikantní korelaci 
mezi řazením webových stránek a jejich zabezpečením.
(Celý text najdete v říjnovém vydání časopisu COT).



INZERCE

Z REGIONŮ

Středočeský kraj je prstenec okolo Prahy a členové to 
k sobě mají celkem daleko.  I my se potýkáme s malým 
zájmem o aktivní účast. Naštěstí máme alespoň zdravé 
jádro, které se letos sešlo v květnu na Zámku Liblice. 
Při setkání se diskutovalo o spolupráci s Krajským úřa-
dem, kde vznikla pracovní skupina pro cestovní ruch, 
které jsem členem a mohu kolegy informovat o aktuál-

Vize směřování Středočeské sekce AHR ČR 
ním dění. Nejžhavější témata jsou pro nás při setkáních 
vedle „eet“ nedostatek personálu a problematika prá-
delen (kvalita služeb, pro a proti pronájmu / vlastnictví 
prádla) a další. Jednou ročně organizuji setkání v Pra-
ze, kam to máme všichni stejně daleko. I letos nás čeká 
golfový turnaj v Areálu Botanika 20. 9. Těším se na set-
kání s Vámi.

Ve středu 5. října se v Plzeňské restauraci v Obecním domě v Praze 
sešli dlouholetí spolupracovníci AHR ČR. Proběhlo setkání hotelo-
vých legend. Sešlo se bezmála třicet účastníků, kteří nejsou mezi 
sebou jen kolegy z oboru, ale i přáteli. Akce začínala ve tři hodiny 
odpoledne slavnostním přípitkem, u kterého pronesl přivítací řeč 
prezident AHR ČR pan Václav Stárek. 
V Plzeňské restauraci byl připraven i bohatý buffet. Účastníci si mo-
hli pochutnat na klasické české kuchyni.  Nechyběla ani sladká tečka 
v podobě domácího borůvkového koláče a jablkového závinu. Bylo 
postaráno i o doprovodný program – hrálo se na harmoniku. Vši-
chni účastníci se náramně bavili, sdělovali si své zážitky za uplynulý
 rok a někteří i za doprovodu harmoniky zpívali. Akce byla zakonče-
na po sedmé hodině večer krásným rozloučením všech účastníků. 
Budeme se těšit na setkání opět příští rok.  

SETKÁNÍ HOTELOVÝCH LEGEND AHR ČR 
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Via Bona je ocenění, které každý rok udílí Nadace Via za významné 
a inspirativní počiny v oblasti filantropie. V roce 2014 absolvoval Sanjiv 
Suri cestu po Indii na kole s Unni Karunakarou, prezidentem mezi-
národní humanitární organizace Lékaři bez hranic a díky angažování 
svých přátel a partnerů, vybral více než milion korun pro podporu této 
organizace.  Podpořil také další  projekty Člověka v tísni v Kambodži, 
kde vznikly dvě školy pro 628 dětí v nepřístupných oblastech východ-
ního Konga. V roce 2015 podpořil projekt zaměřený na pomoc českým 
dětem a učitelům. Vyzval všechny své přátele a známé, aby přispěli,

Mamaison Hotel Riverside Prague, který patří do portfolia největší čes-
ké hotelové skupiny CPI Hotels, uspořádal pro obchodní partnery party 
s dobročinným přesahem. Akce s podtitulem „Pojďte si s námi hrát“ 
měla za cíl nejen představit prostory hotelu potenciálním klientům, ale 
hlavně pomoci dobré věci. 
Druhý ročník charitativního bazaru, který se opět setkal s velkým zá-
jmem hostů, proběhl v nejlepším apartmá hotelu „Riverside Suite“, které 
nabízí jedinečný výhled na Vltavu a Pražský hrad.  Návštěvníci si zde 
za symbolické ceny mohli doplnit podzimní šatník o oblečení a do-
plňky, které do prodeje věnovali obchodní partneři a zaměstnanci CPI 
Hotels. Díky nákupům hostů se podařilo vybrat částku zhruba 8 tisíc 
korun, která byla příspěvkem hotelu Riverside zaokrouhlena na výsled-
ných 15 tisíc korun ve prospěch Nadačního fondu Chance 4 Children. 

Teribear hýbe Prahou je sportovně – charitativní akce, určená všem, 
kdo chtějí pomoci znevýhodněným dětem. Po deset dní měli lidé non-
-stop příležitost udělat dobrý skutek, a to i opakovaně. 
Za každý kilometr, který jste urazili a který zaznamenal váš čip, věnovali 
partneři akce 50 Kč na vámi zvolený příběh. Akce se konala od 8. do 17. 
9. 2016 v Praze, v parku na Letné. Stanovený okruh měřil 1,25 km.
Tohoto dobročinného běhu se zúčastnil i tým našeho členského hotelu 
Park Inn hotel Prague. A gratulujeme jeho zaměstnanci, Davidovi Allt-
manovi, který sám uběhl 570 km a umístil se na skvělém čtvrtém místě. 
Příště to bude první, Davide. Gratulujeme.

CHARITATIVNÍ BAZAR V MAMAISON HOTELU RIVERSIDE PŘISPĚL 
NA PODPORU NEMOCNIČNÍHO DR. KLAUNA 

TERIBEAR HÝBE PRAHOU 

s tím, že za každou darovanou koru-
nu dá také jednu. Sehnal tak 1 mi-
lion korun, který podpořil stejnou 
částkou ze svého. Dva miliony korun 
pomohly zachránit programy sdru-
žené pod kampaní Lepší škola pro 
všechny. Finančně podporuje i jiné 
projekty, jeho firma Zátiší daruje až 
30 % zisku ročně.
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pravidelný měsíční zpravodaj Asociace hotelů a restaurací České republiky

Náklad: 1 500 výtisků
Periodicita: Měsíčník
Distribuce: Poštou na konkrétní adresy předplatitelů – členů AHR ČR
Počet stran: 20
Formát: A4

Inzerce:
Diana Marková, +420 603 433 320, markova@gastroahotel.cz, dimark@email.cz

Proč inzerovat v AHR FÓRU?
Reklama oslovuje specifickou cílovou skupinu – 100 % HoReCa
Přímé oslovení managementu hotelů, restaurací, penzionů, kaváren a barů 
Efektivní možnost představení vzorků, rozeslání katalogů, letáků nebo CD
Zdarma nabízíme našim klientům také využití internetového E-zpravodaje – je rozesílán každých 
14 dní na emailové adresy čtenářů AHR FÓRA i čtenářů časopisu Gastro&Hotel profi revue
Sestavení PR článku nebo inzerátu podle zaslaných podkladů je zdarma

Podklady: tiskové pdf, TIFF, EPS – Photoshop, CMYK, rozlišení 300 dpi, 175 lpi50% sleva pro partnery AHR ČR

Ceny a rozměry inzerce platné pro rok 2016

FÓRUM

Vklad:
Cena vkladu je kalkulována a dána
velikostí a váhou vkladu
(cca 5 Kč za jeden list formátu A4).

Slevy za opakování:
3.–5. opakování 5 %
6.–8. opakování 10 %
9.–11. opakování 15 %

Slevy pro partnery AHR ČR 50 %

1/2 STRANY – 10 000 Kč
NA VÝŠKU

na spad: 102 x 297 mm + 5 mm
zrcadlo: 88 x 255 mm

NA ŠÍŘKU
na spad: 210 x 146 mm + 5 mm

zrcadlo: 180 x 124 mm

1/1 STRANY
4. OBÁLKA 25 000 Kč
3. OBÁLKA 20 000 Kč
1/1 uvnitř 16 000 Kč

na spad: 210 x 297 mm + 5 mm
zrcadlo: 187 x 260 mm
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1/4 STRANY – 6 000 Kč
NA VÝŠKU

na spad: 102 x 146 mm + 5 mm
zrcadlo: 86 x 126 mm

NA ŠÍŘKU
na spad: 210 x 71 mm + 5 mm

zrcadlo: 180 x 59 mm

Ediční kalendář AHR Fóra 2016:
Nové číslo Podklady Tisk Vychází
Č. 1. Leden 12. 1. 19. 1. 26. 1.
Č. 2. Únor 12. 2. 19. 2. 25. 2.
Č. 3. Březen 11. 3. 18.3. 24. 3.
Č. 4. Duben 11. 4. 18. 4. 25. 4.
Č. 5. Květen 13. 5. 20. 5. 26. 5.
Č. 6. Červen 13. 6. 20. 6. 27. 6.
Č. 7–8. Červenec–Srpen 15. 7. 22. 7. 29. 7.
Č. 9. Září 12. 9. 19. 9. 26. 9.
Č. 10. Říjen 10. 10. 17. 10. 21. 10.
Č. 11. Listopad 4. 11. 11. 11 16. 11.
Č. 12. Prosinec 5. 12. 12. 12. 19. 12.



NABÍZÍME NATOČENÍ propagačních spotů, reportáží, odborných 
seriálů, oblíbených receptů z vaší kuchyně, rozhovorů, prezentací 
výrobků a služeb nebo pozvánek na nejrůznější akce.

www.gastroahotel.cz

CO NAPOVÍDAJÍ STATISTIKY?
 100 mil. návštěvníků internetu sledují videa každý den
 90 % zákazníků, kteří nakupují produkty nebo služby se rozhodují na základě videa
 video udrží návštěvníka na webových stránkách déle, a to cca o 2 minuty
 webovou stránku se zajímavým videem si návštěvníci webu 3x více zapamatují
 Forbes Insight uvádí, že 59 % lidí se raději dívá na firemní videa, než aby četli text 
se stejným obsahem, 65 % z nich po zhlédnutí videa přechází na firemní stránku, 50 % jich 
hledá více informací a 45 % zmiňuje, že kontaktovali společnost s cílem uskutečnit nákup.
To vše jen díky videu!

SLEVA PRO ČLENY AHR ČR 
20 % NA VÝROBU VIDEA

JEŠTĚ NEMÁTE NA 
SVÉM WEBU VLASTNÍ 
VIDEOPREZENTACI?

ksobotkova@gastroahotel.cz
tel.: +420 776 20 62 61
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