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nedávno jsme se mohli radovat 
z dobré zprávy. Další česká restau-
race obdržela michelinskou hvězdu. 
Restaurace skromných majitelů, 
kteří o něčem podobném ani ve snu 
neuvažovali. Tak to s naší gastrono-
mií nebude tak špatné, jak se mnozí 
domnívají a to je skvělé zjištění. Pan 
Werich kdysi řekl, že by bylo na světě 
mnohem méně práce a namáhání, 
kdyby lidé věděli napřed, co se podaří 
a co ne. Jenže možná díky pochybnostem, které „otcové“ oceněné 
restaurace na počátku měli, byl výsledek jejich činnosti takto ohod-
nocen. No, a protože nadšení je nakažlivá věc, stejně jako úspěchy, 
pak jen musíme doufat, že „hvězdných“ restaurací bude dále přibývat 
stejně, jako u nás přibývá restaurací, kam se lidé rádi vrací.
Spokojenost a přízeň zákazníků jsou velmi vrtkavé a musí se pokorně 
hýčkat. Náš host totiž není vůbec loajální. Často mu stačí relativně 
malý podnět k tomu, aby na nás zanevřel. Nadšení je nakažlivé, stejně 
nakažlivá je negativní zkušenost hosta.
Občas zajdu do restaurace, která se chlubí tím, že do detailu řeší své 
receptury, suroviny, jejich kvalitu a dokonalost, to vše v moderním 
trendy prostředí. Bohužel po několika měsících, kdy kvalitě a ceně 
odpovídala také profesionalita zaměstnanců, nastal náhle zlom. Vý-
sledkem doplnění personálu je pro obsluhu pomalu nepřekonatelný 
problém přenést bezpečně šálek s čajem z jedné strany restaurace 
na druhou, a když jsem se neprozřetelně zeptal, jaké jídlo bude dnes 
v polední nabídce, bylo mi sděleno, že polední menu podávají až 
od jedenácti hodin. Pokud chci vědět co, mám se podívat do lístku. 
Podotýkám, že se denně jedná o jedno hlavní jídlo a dvě polévky. Tato 
příhoda mne vede k poznání, jak snadno se dá dobrá restaurace zabít. 
Já se tam určitě vrátím. Jednak mne zajímá další vývoj a jednak je to 
celkem fajn hospoda. Ale mnoho stálých hostů nebude mít trpělivost 
sledovat další vývoj do konce. Za každým úspěchem stojí nejen píle, 
dobrá myšlenka a pokora, ale také každodenní práce s personálem, 
který je právě tou nejviditelnější vizitkou každé restaurace. 

Přeji Vám všem hodně úspěchů na této nelehké cestě a chtěl bych 
Vám říct, že si Vaší vytrvalosti nesmírně vážím. 

S úctou Váš

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

EDITORIAL



ZE SEKRETARIÁTU

10. února 
účast Václava Stárka na jednání 
KS Karlovarského kraje

17. – 20. února  
prezentace AHR ČR na veletrhu Salima 
v Brně

18. – 21. února 
prezentace AHR ČR na veletrhu TOP Gastro 
v Praze – prezentace české gastronomie

18. února 
účast Václava Stárka na konferenci k proble-
matice EET, v rámci veletrhu TOP Gastro

25. února 
účast na jednání kulatého stolu na téma 
Potravinový zákon – Hergertova cihelna

7. března 
účast a vystoupení na workshopu SOCR ČR
se zástupci MMR a MPO na téma možnosti 
dotačního financování cestovního ruchu 
a změna režimu místních poplatků

8. března 
společné jednání vedení AHR ČR a SLL ČR

8. března 
účast prezidenta AHR ČR na jednání Předsta-
venstva SOCR ČR, příprava valné hromady

STALO SE... SPOLUPRACUJEME NA NOVELE ZÁKONA 
O REGISTRACI CIZINCŮ
Tématem registrace cizinců se zabýváme i v našem zpravodaji již delší dobu. Díky změnám, do-
plněným při schvalování do zákona č. 314/2015 Sb. vznikají některé problémy, které představují 
další administrativní zátěž a komplikace pro ubytovací zařízení. AHR ČR připravuje metodický 
materiál, který by měl pomoci našim členům splnit všechny zákonné požadavky na registraci 
hostů, stejně tak se budeme snažit odpovědět na některé opakované dotazy, které vyplynuly z již 
realizovaných dvou setkání našich členů a představitelů Cizinecké policie. 
Ministerstvo vnitra připravuje návrh novely výše uvedeného zákona, která by rovněž měla 
některá sporná ustanovení upravit. Proto AHR ČR oslovila ředitele Cizinecké policie, plk. Mgr. 
Milana Majera, s požadavkem na některé úpravy tohoto zákona a zároveň nabídkou další spo-
lupráce v rámci expertního týmu, který se problematikou registrace a režimu kontroly cizinců 
bude zabývat. Konkrétně se jedná o povinnost připojovat elektronický podpis při hlášení pobytu 
prostřednictvím dálkového přístupu, který často používá pouze jednatel společnosti. Díky této 
povinnosti není také zatím možné zjednodušit hlášení prostřednictvím připravovaného portálu, 
který by pouze pod přiděleným heslem umožnil snadný přenos dat mezi ubytovacím zařízením 
a Cizineckou policií. Dále došlo k rozšíření hlášení o informaci účelu pobytu, která je nově spe-
cifikována ve čtrnácti možných variantách, z nichž pro hromadná ubytovací zařízení přicházejí 
v úvahu maximálně čtyři důvody pobytu. Tato povinnost je podle našeho názoru nadbytečnou 
administrativní zátěží, komplikující samotnou registraci a postačilo by pro naše účely rozsah 
důvodu pobytu zúžit.  Je třeba také definovat odpovědnost ubytovatele a hosta, protože například 
adresa hosta není uvedena v pase a tudíž není možné tuto informaci zkontrolovat. To už je však 
spíše věcí výkladu zákona a metodiky pro registraci hostů.  O dalším průběhu vás budeme infor-
movat a děkujeme za veškeré připomínky, které jsme od vás ať již písemně nebo během našich 
setkání získali.

SETKÁNÍ V HERGERTOVĚ CIHELNĚ NA TÉMA 
POTRAVINOVÝ ZÁKON
V Hergetově cihelně na Malé straně proběhl 25. února kulatý stůl, který pořádaly Agrární ko-
mora ČR, Potravinářská komora ČR a Potravinářský klub a jehož tématem byla problematika 
veřejného stravování z pohledu potravinového práva. V rámci jednání vystoupil Václav Stárek 
s prezentací na téma  „Současné trendy činnosti Asociace hotelů a restaurací ČR a aktuální otáz-
ky v oblasti potravinářství“. Jednání kulatých stolů se konají pravidelně 1x v měsíci a pravidelně 
jsou k nim zváni zástupci Senátu PČR, předsedové a místopředsedové některých výborů (ZV, 
HV, VV) PS PČR, ministr zemědělství, ústřední ředitelé dozorových orgánů a někteří majite-
lé potravinářských firem. Akce byla velmi kladně hodnocena, jako další příležitost k výměně 
stanovisek v této oblasti a seznámení politiků a zástupců Ministerstva zemědělství se stanovisky 
AHR ČR v oblasti potravinového práva a kontrol probíhajících ze strany SZPI. Ze strany naší 
organizace byla zdůrazněna nutnost zajištění stabilního legislativního prostředí, neboť mnohé 
problémy pramení z toho, že zákon se již podruhé mění a navíc nejsou zcela jasné kompetence 
a požadavky jednotlivých kontrolních orgánů. Václav Stárek dále zdůraznil, že je třeba zvážit roz-
díl mezi kontrolou v restauraci a velkým potravinářským podnikem s odpovídajícím zázemím. 
Ve věci uzavření některých provozoven z důvodu flagrantního porušování základních hygie-
nických pravidel se AHR ČR shoduje se SZPI, že tento postup by mohl vést ke zlepšení celkové 
situace, výsledky se však nedají posuzovat jako celkový stav oboru, neboť se  SZPI zaměřovala 
právě na podniky, kde kontrola v minulosti téměř neprobíhala. Fakt, že kontroly hygieny nejsou 
plošné, ale zaměřovaly se v minulosti spíše na větší provozy a to opakovaně, AHR ČR již dlouho-
době kritizovala. Věříme, že i toto setkání bylo dalším krokem k navázání intenzivnější spoluprá-
ce s Ministerstvem zemědělství, SZPI a potravináři. Jako jeden ze společných cílů se také nabízí 
společná podpora regionálních surovin v české gastronomii.

VÍTÁME NOVÉ ČLENY
Comix Excelent Urban Pub, Plzeň; FAIRHO-
TEL s.r.o., Brno; Hospůdka Neobyčejný svět, 
Praha – Vinohrady; Hostinec Na Blajchu, 
Olomouc; Hotel a restaurace Palfrig, Stará Ves 
nad Ondřejnicí; Hotel Abito, Praha 4; Hotel 
Centrum, Hranice I; Hotel Grůň, Mosty u 
Jablunkova; Hotel Ještěd, Liberec 8; Hotel Jo-
hanka, Vejprty ; Hotel MAS, Sezimovo Ústí II.; 
Hotel Na vyhlídce, Kořenov; Hotel Nabucco, 
Praha 4 – Nusle; Hotel Palacký, Brno; Hotel 
Prezident,KarlovyVary; Hotel Restaurace 
SLAVIA, Svitavy; Hotel Valdes, Loučná nad 
Desnou; K-Triumf, Velichovky; Kavárna Ga-
lerie, Sušice; Laundry music bar & restaurant, 
Hrádek nad Nisou; Motorest Senice, Senice; 
My Bistro & Café, Praha 1; Národní kavárna, 
Praha 1; Pension Dana, Ostrov; Penzion Ivana, 
Lešná; Penzion restaurant U Méďů, Horní Pla-
ná; Pizzerie Famiglieri, Benátky nad Jizerou; 
Restaurace & Hotel Bezděz, Doksy; Restaurace 
Červený dvůr, Praha – Čakovice; Restaurace 
Radost, Havířov; Restaurace Septim, České 
Budějovice; Restaurace Ventura Pub, Karlovy 
Vary; Restaurae U BIVOJE, Vojkovice; Rezi-
dence Věstonice, Horní Věstonice; Ruby Sweet 
Rock Cafe, Praha – Vinohrady; Usedlost 
Na Stodolci, Chřibská; Wellness Penzion 
U Muzea, Liberec; Zámek-BAR restaurant, 
Nové Město nad Metují

Current month - January 2016 vs January 2015

Occ % ADR RevPAR Percent Change 
from January 2015

2016 2015 2016 2015 2016 2015 Occ ADR RevPAR

Prague 47.4 43.7 71.72 67.48 34.01 29.49 8.5 6.3 15.3

Vienna 48.2 48.1 93.73 90.05 45.13 43.34 0.0 4.1 4.1

Budapest 48.8 48.0 69.98 65.69 34.18 31.51 1.8 6.5 8.5

Barcelona 54.9 50.6 100.21 94.25 55.01 47.67 8.5 6.3 15.4

 Berlin 57.3 56.7 85.38 82.60 48.96 46.84 1.1 3.4 4.5

Paris 58.5 65.5 219.54 220.44 128.44 144.30 -10.6 -0.4 -11.0

London 66.7 69.8 158.90 163.22 105.94 113.85 -4.4 -2.6 -6.9

Warsaw 61.6 53.8 56.77 56.10 34.95 30.18 14.4 1.2 15.8

VÝKONY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ LEDEN 2016
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PŘIPRAVUJEME WORKSHOP NA TÉMA EET
Elektronická evidence tržeb je jedním z nejdiskutovanějších témat loňského a letošního 
roku. Po schválení zákona PS PČR se nyní AHR ČR ve spolupráci s Ministerstvem financí 
zaměří na metodickou a technickou podporu provozovatelů stravovacích a ubytovacích za-
řízení pro zavádění tohoto systému. Jsme připraveni nabídnout zájemcům z řad našich čle-
nů otestování systému a jejich zpětnou vazbu dále předávat MF, stejně tak jsme toto téma 
zařadili na letošní Roadshow, která byla odstartována 16. března v Českých Budějovicích 
a připravujeme několik vzdělávacích workshopů, které by se měly problematikou zabývat 
hlouběji a dát prostor k širší diskusi mezi účastníky a pozvanými odborníky. Počítáme, že 
se těchto workshopů zúčastní jako přednášející zástupci Ministerstva financí i odborní-
ci z oblasti IT, kteří budou moci případně zodpovídat některé specifické technické dotazy 
účastníků. AHR ČR zároveň zahájila spolupráci s Ministerstvem financí na tvorbě infor-
mačního portálu, kde by měly být zveřejňovány technické detaily, metodické materiály 
a odpovědi na nejčastější dotazy z řad podnikatelů. O dalších krocích, stejně jako o kon-
krétních termínech workshopů, vás budeme informovat. 

HODINA ZEMĚ SE 
OPĚT VYDAŘILA 
Hodina Země proběhla letos již popáté 
opět za naší podpory. 19. března se 
přidaly členské hotely, penziony 
a restaurace k této celosvětové akci, 
aby ukázaly, že jim není naše planeta 
lhostejná, a zároveň využily tuto příle-
žitost ke zprostředkování jedinečného 

zážitku pro své hosty. Fotoreportáž a postřehy najdete na Facebooku AHR ČR a na 
www.ahrcr.cz. Zapojili jste se letos také? Chcete se podělit o své zážitky? Neváhejte 
a pište na hajkova@ahrcr.cz. 

SPOLUPRÁCE AHR ČR A SLL ČR 
V PROBLEMATICE AUTORSKÝCH POPLATKŮ 
Svaz léčebných lázní a Asociace hotelů a restaurací mají již od svého vzniku mnoho společ-
ného. Jednak mnohá lázeňská zařízení jsou současně členy obou organizací, jednak všichni 
členové poskytují ubytovací a stravovací služby. Mimo jiné již dlouhodobě komunikujme 
problematiku autorského zákona a společně se účastníme přípravy jeho novely. 
V polovině března proběhlo pracovní jednání vedení obou organizací a jejich právníků nad 
možnostmi společného vyjednávání o podmínkách autorských poplatků. Během jednání 
bylo domluveno, že se obě organizace spojí v konkrétních krocích. Tím prvním bude jasné 
definování přiměřenosti současných poplatků, neboť existují studie i některé konkrétní 
judikatury, o které se dá opřít. Cílem bude stanovení přiměřené odměny, která je dle do-
stupných informací v porovnání s ostatními zeměmi u nás vyšší. Dále bychom chtěli jasně 
definovat způsob, jakým by měli kolektivní správci zohledňovat obsazenost ubytovacích za-
řízení. V neposlední řadě je třeba zajistit dostatečné zohlednění požadované výše poplatků 
v případě zdravotní péče. Obě organizace se také domluvily na společném postupu v argu-
mentaci vůči zákonodárcům a samotnému Ministerstvu kultury, které až dosud problémy 
spojené s každoročním vyjednáváním s kolektivními správci téměř neřeší.

SOCR ČR SE ZAPOJIL DO TRANSMISE 
SMĚRNICE EU O CESTOVNÍCH BALÍČCÍCH
Směrnice EU – Travel package directive, která řeší nejen pojištění cestovních kanceláří 
a ochranu klientů, ale dotýká se také problematiky prodeje balíčků jednotlivými ubytovací-
mi zařízeními, je problematika, kterou jsme probírali na našich loňských setkáních.
AHR ČR se v minulosti podařilo přesvědčit poslance evropského parlamentu, aby původní 
návrh zmírnili prostřednictvím výjimek pro ubytovací zařízení tak, aby nedocházelo 
k zbytečným komplikacím při prodeji balíčků hotelů a lázeňských zařízení přímo klientům. 
Nyní se připravuje zavedení této směrnice do další připravované novely zákona č. 159, 
což bude klíčový okamžik pro to, aby náš zákon nešel nad rámec evropské směrnice 
a podmínky ještě nezpřísnil. Toho jsme byli v minulosti již několikrát svědky. Proto se 
AHR ČR prostřednictvím Svazu obchodu a cestovního ruchu zapojila do pracovní skupiny 
pro přípravu novely zákona. Naším hlavním cílem je jednak narovnání stávajícího mono-
polního postavení pojišťoven při pojišťování cestovních kanceláří, ale také právě zmiňované 
podmínky pro tvorbu balíčků a zachování možnosti jejich tvorby samotnými provozovateli 
ubytovacích služeb. 
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AKTUÁLNĚ

Elektronická evidence tržeb z pohledu AHR ČR
Rozhovor s Václavem Stárkem, prezidentem AHR ČR pro Lidové noviny

Na hospodské a restaurace, a nejen na ně, se letos řítí několik velkých 
změn. Protikuřácký zákon, kontrolní hlášení, evidence tržeb. Zvlád-
nou to?
Jak kteří. Je třeba si říci, že kombinace některých opatření bude ohrožo-
vat hlavně drobné živnostníky, jako jsou například hospodští na venko-
vě. Přitom náš stát, respektive politici, neudělali za posledních patnáct 
let až dosud nic, co by alespoň částečně podpořilo toto podnikání. 
Pouze se připravují další a další povinnosti a přenáší se odpovědnost 
státu na podnikatele. Proto jsme od počátku spojovali elektronickou 
evidenci tržeb s požadavkem na přesunutí DPH pro pokrmy a nealko-
holické nápoje do snížené patnáctiprocentní sazby. Zároveň se snažíme 
přesvědčit politiky, že by pro rozjezd elektronické evidence tržeb bylo 
dobré, aby byla aplikovaná na přechodné období i druhá snížená sazba. 
Tedy ta desetiprocentní.

Takže evidence tržeb je špatné řešení, jehož dopad se snažíte alespoň 
zmírnit?
Tak bych to neřekl. Ne všechna opatření jsou špatná. Ta, která by měla 
přinést narovnání podmínek na trhu a zefektivnění výběru daní, mohou 
spíše pomoci. Ale jen za předpokladu, že zároveň dojde ke snížení neú-
měrné daňové a administrativní zátěže podnikatelů.

Která z těch nových opatření podle vás nejvíc ovlivní ubytovací 
a pohostinský byznys? 
Mnohem větším problémem než evidence tržeb bude pro některé hos-
pody, čajovny a bary protikuřácký zákon. Včetně jeho některých velmi 
sporných ujednání o alkoholismu. Nese rizika a povinnosti, které si do-
sud někteří provozovatelé ani neuvědomují. Kromě regulace cen, což je 
spíše úsměvné nic neřešící opatření, je to hlavně jejich odpovědnost za 
mladistvé, kteří by se zdržovali v prostorách restaurace, přitom by se ale 
alkoholu napili předtím někde jinde. Nově by totiž měl být hospodský 
zodpovědný nejen za to, zda on sám nebo jeho číšník naleje mladistvým 
alkohol, ale i za to, že ten mladý člověk v sobě už nějaký alkohol má. To 
bude muset hostinský dávat každému příchozímu dýchnout? Jinak se 
ale vystaví riziku zásadního postihu. To je naprosto absurdní. 

Hlavní změnou by ale měl být absolutní zákaz kouření. Měl by stát 
nechat rozhodnutí o nekuřácké nebo kuřácké provozovně na majiteli 
konkrétní provozovny? Tedy na přání samotných zákazníků nebo je 
správné, že to sám stát striktně reguluje?
Současná norma, která už nyní platí, je dostatečná, jen stát nemá kapa-
city zajistit její plnění a účinně trestat tam, kde se nějakým způsobem 
porušuje. Takže to nejjednodušší je zákaz. Dnes je to kouření, zítra to 
budou další komodity. Vzpomeňme jen na takzvané hranolkové daně, 
které se už v Evropě také konzultovaly. Je opravdu na zákazníkovi, aby 
si vybíral restaurace kvalitní a třeba nekuřácké. Provozovatel se vždy 
přizpůsobí trhu, oni ho k tomu totiž donutí právě zákazníci. 

Evidence tržeb a zákaz kouření přijdou v nějaké podobě až během 
roku. Už od ledna ale platí povinné kontrolní hlášení, tedy reporto-
vání všech přijatých a odeslaných faktur na finanční úřady. Jak tohle 
ovlivní restaurační a hotelový byznys? 
Kontrolní hlášení je sice dalším opatřením na zamezení daňových úni-
ků, ale musím říci, že s jeho současnou podobou nemůžeme souhlasit. 
Značně zatěžuje administrativu všech podnikatelů, přitom efektivita 
jeho kontrolovatelnosti je s otazníkem. Problém vidíme hlavně ve 
zbytečně nízké hranici pro hlášení, která je stanovena na 10 tisíc korun. 
To komplikuje každodenní provoz nejen hotelů, ale všech podnikatelů. 

Domníváme se, že by věc vyřešilo zvýšení této hranice třeba nad sto 
tisíc korun, a to by také podle mě umožnilo státu efektivnější kontrolní 
činnost.

Když mluvíte o ohrožení zejména menších vesnických hospod, ne-
koledovali si o to v některých případech jejich majitelé sami? Nejen 
tím, že u nich zákazník nenarazí na účtenku, ale že leckdy zaměstná-
vají obsluhu načerno nebo klasickým švarcsystémem? Šetří náklady, 
ale ne vždy legálním způsobem.
Zase, záleží na úhlu pohledu. Současné daňové zatížení některé provo-
zovatele hospod spíše nutilo k částečné šedé ekonomice. To je pravda. 
Pokud by různá opatření byla zaváděna bez snižování daní, bylo by 
tohle podnikání v mnoha případech ztrátové. Na druhou stranu krácení 
tržeb a neplacení daní vede k nekalé soutěži na trhu a podporuje to 
zaměstnávání načerno, což my už léta kritizujeme. 

Takže evidence tržeb sama o sobě likvidační nebude.
Nebude. Samotné náklady na evidenci účtenek likvidační nejsou. Ten, 
kdo všechny náklady nepromítl dosud do cen, bude tak muset učinit. Je 
ale pravda, že kupní síla zákazníků je v některých oblastech velmi nízká 
a ne vždy půjde zvýšit ceny. Proto právě voláme po přechodném snížení 
DPH na 10 procent. Alespoň do doby, než dojde k zavedení systému ve 
všech oblastech podnikání. 

Není ale logické, že se s evidencí tržeb začíná u hospodských? Ne-
vznikají zrovna tam velké ztráty vlivem šedé ekonomiky?
To o hospodských v médiích leckdo rád tvrdí, že stojí za největšími úni-
ky, ale není to podle mě pravda. Já myslím, že mnohem vyšší úniky jsou 
v jiných oblastech, třeba ve stavebnictví. Pokud chceme ale tuto situaci 
narovnat, pak musí jít ruku v ruce s tímto opatřením také snížení →
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Povinnost informovat o subjektu 
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů
Na základě novely zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele přibyla povinnost 
informovat o „subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný 
typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo
služby věcně příslušný“. 

daňové zátěže, která je u nás nejvyšší v Evropské unii. A přes to všechno 
je šedá ekonomika u nás naopak na úrovni Německa, tedy kolem něja-
kých 15 procent, což zase není tak špatný výsledek. Celkově bych tedy 
řekl, že i přes neúměrné daňové zatížení jsou naši podnikatele zodpo-
vědní a disciplinovaní. 

Přesto někteří z nich dosavadním pololegálním způsobem šetří 
peníze, které jim po zavedení účtenkové evidence mohou chybět, 
možná se zbaví části personálu. Nebojíte se určitého nárůstu 
počtu lidí bez práce?
Ano, riziko právě v kombinaci všech výše uvedených opatření tady je. 
Proto bychom byli rádi, kdyby politici přehodnotili nesmyslná admini-
strativní opatření a vytvořili stabilní prostředí pro podnikání. Problé-
mem je totiž neustále se měnící legislativa a s ní pokaždé jiné podmínky 
pro podnikání. Nechceme dotace jako jiní, chceme jen klid na práci 
s minimální zátěží na administrativu a rovné podmínky pro všechny. 

Taková informace má být spotřebiteli sdělena jasným, srozumitelným 
a snadno dostupným způsobem, a má zahrnovat rovněž interneto-
vou adresu takového subjektu. Zákon výslovně uvádí, že provozuje-li 
podnikatel internetové stránky, má být informace uvedena i na těchto 
stránkách, a pokud podnikatel v rámci uzavření smlouvy odkazuje na 
své obchodní podmínky, musí být informace obsažena i zde. 
Ve spolupráci s advokátní kanceláří Holub & David AHR ČR připravila 
minimální znění textu, které doporučujeme PRO UBYTOVATELE 
I PROVOZOVATELE RESTAURACÍ  umístit  na internetové stránky.
Ubytovací zařízení jako podnikatel musí poskytnout ubytovanému jako 
spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo 
před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku všechny povinné in-
formace vyžadované ustanovením § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 NOZ. 

Tyto „všechny“ informace doporučujeme umístit do Vašich smluv-
ních dokumentů - ubytovacího řádu, Všeobecných obchodních 
podmínek. Vzhledem k tomu, že je potřeba, aby host poučení podepsal, 
ale protože jsme se chtěli vyhnout další administrativní zátěži při pří-
jezdu – doporučujeme následný minimální text umístit do registrační 
karty: Ubytovaný host prohlašuje, že byl seznámen s ubytovacím řádem, 
nebo Všeobecnymi obchodními podmínkami (podle typu smluvního 
dokumentu a ve kterém bude toto poučení) v dostatečném předstihu 
před poskytnutím služby. 
Orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele a subjek-
tem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů  je Česká obchodní 
inspekce, Štěpánská 15, Praha 2, 12000, email: adr@coi.cz, www.coi.cz. 

Věříme, že vám poskytnuté šablony usnadní práci s naplněním povin-
ností dle zákona. Vzhledem k účinnosti od února 2016, doporučujeme 
implementovat co nejrychleji. Šablony naleznete v zaheslované části 
webu (dostupné i v anglickém jazyce). 

Takže evidenci tržeb vnímáte jako opatření, které může oboru stra-
vovacích a ubytovacích služeb v něčem pomoci?
Ano. Pokud budou eliminovány výjimky a opatření bude platit pro 
všechny obory, včetně komerčního podnikání některých státem dotova-
ných zařízení, pokud dojde k přehodnocení daňové zátěže, pak by tohle 
opatření mohlo mít pozitivní dopad i na trh. A zároveň by to mohlo 
snížit nešvar zaměstnávání načerno, se kterým se bohužel delší dobu 
potýkáme. Za těchto podmínek Asociace hotelů a restaurací od počátku 
systém podporuje. 

Věděl byste o lepším?
Současný návrh je moderním řešením s využitím nových technologií. 
Rozhodně lepší než pokladny s fiskální pamětí. 
Mimochodem systém povinných pokladem se zavádí i v Rakousku 
a myslím, že je otázka času, kdy tam začnou využívat i podobný model 
jako u nás.

Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení 
takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, 
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, 
Web: https://adr.coi.cz 
Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím 
dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona 
č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České 
obchodní inspekce je www.coi.cz.

V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká 
právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací 
zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.
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Níže zveřejňujeme příklad šablony pro ubytovatele:
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Digitalizace hotelového průmyslu 
je nevyhnutelná 
Výroční cenu Hoteliér roku v kategorii hotelové řetězce na loňské listopadové konferenci 
AHR ČR převzal Ing. MIROSLAV BUKVA, MBA, ředitel Clarion Congress Hotelu Prague.

Clarion kongresový hotel v Praze - Vysočanech je v provozu od roku 
2008. Jaké byly začátky?
Hotel byl otevřen v březnu 2008, a na pozici ředitele jej otvíral Roman 
Vacho, jehož si nesmírně vážím, protože si myslím, že po provozní 
stránce hotel rozjel skvěle. Mým hlavním úkolem bylo provoz ekonomi-
zovat. Zpočátku nevykazoval žádné zisky, ale v průběhu krizových let 
2009 až 2011 se mi podařilo hotel stabilizovat a zaměřit se na poskyto-
vání kvalitních služeb s minimálními náklady, což samozřejmě zajímá 
každého majitele. 

Jak jste se dostal k hotelnictví?
Víceméně čirou náhodou, v porevolučních letech jsem se nějak zamotal 
do boomu cestovního ruchu. Moje prvopočátky byly v hotelu Ambassa-
dor a následně v největším hotelu v Praze Atrium, tehdejší vlajkové lodi, 
jejíž vedení v roce 1995 převzala společnost Hilton. 

Kde všude jste získával zkušenosti?
V životě jsem měl velké štěstí pracovat s několika skvělými profesio-
nály, kteří mne inspirovali a mnohému naučili. Mým velkým učitelem 
byl Pavel Hlinka, strávil jsem s ním tři roky v hotelu InterContinental. 
Následně v hotelech Vienna International, kde jsem působil na pozici 
vedoucího obchodního oddělení. Životním štěstím bylo, že jsme se dali 
dohromady s Jirkou Gajdošíkem a společně pod vlajkou The Leading 
Hotels of The World otvírali nádherný hotel Le Palais. Dosud žiji z těch 
zkušeností. Pak jsem měl na starosti hotely Iron Gate a Golden Gate, 
dnešní Sheraton, poté Riverside a Pachtův palác. Odtamtud vedla moje 
cesta do Clarion Congress Hotelu Praha, který patří do společnosti 
CPI Hotels a.s. Tu výborně řídí ing. Jan Kratina. Především vyzdvihuji 
vizionářský přístup při současném zachování dlouhodobé strategie 
a kontinuity řízení společnosti.

Co pro vás znamená toto ocenění AHR ČR?
Vážím si toho, že jsem byl začleněn mezi profesionály v hotelovém 
byznysu, protože, pokud vím, tak všichni předchozí držitelé toho ve své 
branži opravdu hodně dokázali a své práci rozumějí.

Kolik přenocování máte v hotelu za rok?
Zhruba registrujeme čtvrt milionu přenocování ročně, je to zaokrou-
hlené, individuálních hostů, kteří tu bydlí dvě tři noci, máme okolo 
148 tisíc. 

Clarion Congress Hotel je také přátelské místo pro hosty s tělesným 
postižením. Vyšli jste jim vstříc vy nebo se na vás obrátili?
V našem hotelu pracuje kolem 170 stálých zaměstnanců a k tomu 
připočítejme ještě množství pracovníků outsourcingových společností. 
Vycházet s nimi znamená dobře s nimi komunikovat, a když jsou za-
městnanci spokojení, odráží se to i ve spokojenosti hostů. Moje bývalá 
kolegyně se angažovala v nadaci, která podporovala lidi s roztroušenou 
sklerózou, a tehdy jsme si uvědomili, že vyhovět těmto lidem je někdy 
docela složité a tak jsem se této problematice začal věnovat víc. Jsme 
jeden z mála velkých hotelů celé Evropy, které jsou zcela bezbariérové 
  a nabízejí velké množství pokojů pro postižené. Našimi hosty byli ne-
slyšící, hluchoněmí a nevidomí. Někdy personál neví, jak nevidomého 
člověka obsloužit, na druhé straně se ten host taky necítí komfortně 

v neznámém prostředí, narazí na bariéry a někdy stačí, aby ten pra-
covník byl proškolený na základní věci. Pravidelně provádíme školení 
personálu a všem svým kolegům to doporučuji. Nemůžeme očekávat, že 
bychom na postižených hostech vydělávali miliony, ale jsme rádi, když 
za námi přijdou a poznají, že my ty služby jsme schopni poskytnout. 
Obdobným způsobem pracujeme i s projektem Srdcerváči a dalšími.

S jakými pocity by měl odcházet host z Clarion hotelu?
Jde o přenos emocí. Pokud host přijde do hotelu, kde to je od samého 
začátku příjemné, je tam milý usměvavý recepční, navoněná atmosféra, 
emoce se přenášejí dál v průběhu pobytu a je ideální, když si je člověk 
odnáší i v okamžiku, kdy odchází z hotelu a je spokojený. Věnujeme se 
sociálním sítím, komentářům a zpětné vazbě. Před pár lety jsme měli 
větší procento negativních komentářů ke kvalitě našeho internetového 
připojení a tak jsme se tomu okamžitě začali věnovat. V současné době 
máme jedno z nejrychlejších připojení mezi hotely v České republice, 
do našeho hotelu teče jeden GB za sekundu.

A co vy sám osobně hodnotíte, když jste v nějaké restauraci nebo 
na dovolené, když odcházíte z hotelu?
Učitelé mají občas takové nemoci z povolání, i já občas trpím. Když 
jsem kdekoliv ve světě v hotelech, tak jsem nejšťastnější, když mohu 
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z hotelu vypadnout úplně pryč. Mám rád zvířata, vlastním dva bílé 
švýcarské ovčáky a opravdu pro mě ta nejkrásnější duševní katarze je, 
když se s těmi psy mohu projít po lese, odreagovat se od té technokra-
cie, která nás všude obklopuje. Ale zase, když jsem v hotelu a vidím, že 
tam jsou pozitivní emoce a přátelský personál, tak jim člověk dokáže 
odpustit celou řadu nedokonalostí a tak to má být.
Líbil se mi názor majitelky hotelu Chateau Mcely, která mi jednou pro-
zradila, že když otvírali hotel tam v těch lesích, tak sehnat v té oblasti 
kvalitní proškolený personál, to byl velký problém. Když otvírali, tak 
tam měli velkou akci pro členy americké Young President´s Organiza-
tion (YPO), kteří v Praze bydleli v hotelu Marriot a udělali si výlet do 
Chateau Mcely. Tehdy svému personálu řekla: „Prosím vás, chovejte se 
k těm hostům, jako byste se chovali doma ke svým nejlepším přátelům.“ 
A akce dopadla na jedničku! Mně se to moc zalíbilo a neustále to říkám 
všem svým zaměstnancům.

Do čeho budete v roce 2016 investovat?
Budou to investice dvojího typu. První hardwaru, po těch osmi letech 
je zapotřebí výměna křesílek, uvažujeme o částečné obměně našeho 
lobby, plánujeme změnu osvětlení, chtěli bychom je kompletně vyměnit 
za LED světla. K větším investicím dojde v příštím roce, kdy se budeme 
připravovat na 10. výročí vzniku hotelu. Druhá část našich investic je do 
knowhow, do softwaru, do personálu. Jsem přesvědčen o nutnosti digi-
talizace. Nedávno jsme tady dělali audit, týkající se úrovně digitalizace 
našeho hotelu a musím říct, že jsem byl velice příjemně překvapen, když 
jsme v rámci 20 subjektů skončili na 3. místě. Je ale nutné umět velmi 
sofistikované vybavení dobře a efektivně využívat.

Jste také předsedou pražské sekce AHR ČR. Co je náplní vaší práce?
Jsem předsedou relativně krátkou dobu, postupně se nořím do proble-
matiky, hlavním cílem je zlepšit komunikaci mezi pražskými členy ho-
telové asociace a snažit se přinášet nové myšlenky. Někdy o nich třeba 
víme, ale nedokážeme je pojmenovat. V současné době se zaměřuji na 
postupnou digitalizaci našeho oboru, která je bohužel vládní garniturou 
velmi podceňována a je to záležitost, které neunikneme. 

Zároveň jste členem představenstva Prague Convention Bureau…
Ano, tam klademe důraz na propagaci kongresového byznysu a schop-
nosti Prahy pořádat kongresy na odpovídající úrovni. Už jsem kongresy 
mnohokrát přirovnal ke kometám, které se v pravidelných intervalech 
vracejí, a pokud se k nám do Prahy nebo přímo do hotelu kongresy 
vrací, je to dokladem toho, že to děláme dobře. Nesmíme usnout na 
vavřínech a tak zmíněné investice jsou naprosto nezbytné, protože ná-
roky a očekávání klientů jsou čím dál tím vyšší a konkurence je čím dál 
tím tvrdší. Konkurence u nás, ale především konkurence mezi evrop-
skými metropolemi.

Co soudíte o elektronické evidenci tržeb?
Už jsem řekl, že digitalizace veškerého podnikání se na nás valí ze všech 
stran a máme dvě možnosti – buď se tomu podřídíme a přizpůsobíme 
a budeme dál ekonomicky fungovat na digitální bázi nebo s tím budeme 
obstruovat a házet tomu klacky pod nohy, ale stejně nás to dožene. 
Elektronická evidence služeb je na místě, je však zapotřebí, abychom 
digitálnímu světu, který k nám přichází, co nejrychleji přizpůsobili naši 
legislativu.

Jak se staráte o další vzdělávání a motivování vašeho pracovního 
týmu?
Pořádáme řadu interních školení v rámci společnosti CPI Hotels, a.s., 
ale také externích projektů, kdy se naši zaměstnanci účastní například 
akcí v rámci vzdělávacího projektu AHR ČR. Příspěvky na zvyšování 
vzdělání perspektivním zaměstnancům jsou pak také pro ně silnou 
motivací.

INZERCE

  Narodil se v Brně roku 1962,ale vyrůstal v Praze.
 Po gymnáziu vystudoval na ČVUT mosty a konstrukce doprav-
 ních staveb (má zkoušky rovněž u legendárního pana profeso-
 ra Servíta z pružnosti a plasticity).
   Po roce 1989 se ponořil do cestovního ruchu a absolvoval  
 vzdělávací programy společností Hilton, InterContinental,  
 Leading Hotels Of The World a další.
  Od roku 1991 se pohybuje v hotelnictví až dosud. Začínal jako  
 recepční v Atriu.
  Před několika lety si zvýšil vzdělání studiem na americké  
 univerzitě LIGS. Absolvoval obor Management cestovního  
 ruchu a získal diplom MBA.

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

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

PROFESIONÁLNÍ PRÁDELNA

PROFESIONÁLNÍ PRÁDELNA

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

Telefon: +420 517 307 111
e-mail: info@christof.cz
www.christof.cz

TO je TRadICe, PROFeSIOnalITa, IndIVIduální PříSTuP 

a gaRanCe STaBIlní a VySOKé KValITy POSKyTOVanýCH SlužeB
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Jak hostům nechtěně otrávit a zkomplikovat 
pobyt?
Zase další provokativní název článku, říkáte si? Když já si nemůžu pomoct, 
tento název totiž nejlépe vystihuje to, čemu se dnes budeme věnovat.

Existuje celá řada ne nepodstatných „detailů“, kterými můžeme pobyt 
hostům buď zpříjemnit, nebo naopak zkomplikovat. Často o nich ani 
nevíme a neuvědomujeme si je, protože se u nás projevuje „provozní 
slepota“. Nejhorší na tom je fakt, že se to od hostů ve většině případů 
ani nedozvíme, neboť oni si s tím prostě „holt nějak poradili“. Nicméně 
k celkovému dobrému dojmu z našeho zařízení to rozhodně nepřidá! 
O čem je vlastně řeč? Pár příkladů za všechny, a věřte, toto je realita 
mnoha a mnoha ubytovacích zařízení…

Ručníky na posteli? 
Tohle je kapitola sama o sobě, která se stále dokola opakuje a kopíruje, 
bohužel paradoxně i v některých luxusnějších hotelech! Že by pozůsta-
tek zotavoven ROH?! Ruku na srdce, toto by dnes nemělo být ani 
v malém penzionku. Ručníky na posteli dokážu akceptovat v ubytov-
ně či v hostelu s velkým počtem lůžek na pokojích. Důvod je prostý, 
nedává to totiž žádný logický smysl! Rodiče mě od mala učili, že když 
přijdu zvenku domů, tak si mám jít nejdříve umýt ruce. Stejně se 
zachová i většina hotelových hostů po příchodu na pokoj. Jdou si po 
cestě do koupelny umýt ruce. A hle, do čeho si mají mokré ruce utřít? 
V řadě případů, pokud nechtějí pochodovat s mokrýma odkapávající-
ma rukama do pokoje k posteli pro ručník, jim nezbyde nic jiného než 
využít pratelnou koupelnovou předložku, která má však zcela jiný účel 
užití. Přitom stačí pěkně složené ručníky umístit přímo v koupelně na 
polici nebo třeba vzhledně zavěsit na dnes již v řadě koupelen běžný 
vyhřívaný žebřík. Jak snadné!?

Nedostatek volných a přístupných elektrických zásuvek?
Taky to znáte z mnoha případů, kdy si sednete v pokoji k pracovní des-
ce, chcete si dobít telefon, notebook nebo cokoli jiného a hle, řešíte, kde 
je zásuvka!? V ideálním případě máte samozřejmě volnou zásuvku, či 

ještě lépe zásuvky k dispozici přímo nad úrovní psací desky a na první 
pohled viditelné. Pokud tomu tak ale není, začíná napínavá hra 
v duchu „Punťo hledej!“. V lepším případě zásuvku objevíte u země 
přímo pod psací deskou. V tom ještě lepším případě tam bude i nějaká 
volná, neobsazená. Takže na kolena a hurá pod stůl! 
V horším případě vás bude čekat rébus v podobě vytahování různých 
zástrček adaptérů na telefon, televizi, minibar apod. Ale i když už má 
ubytovací zařízení zásuvky u podlahy, existuje celkem prosté elegantní 
řešení, kterému se říká prodlužovací kabel. Že by to opět nebylo tak 
složité!?

Sprchový gel či šampón v pytlíčku/polštářku/sáčku? 
Také už jste si opakovaně vyzkoušeli mokrýma rukama se ve sprše či 
ve vaně dobývat k obsahu těchto kosmetických produktů?! Neplatí to 
samozřejmě pro všechna provedení, ale ve většině případů musejí nako-
nec přijít na řadu zuby hosta. Opět nic moc dojem a zážitek!

Velkoplošné přehozy na posteli? 
Ty jsou naštěstí ve většině ubytovacích zařízení již na ústupu. Rozumím 
jejich použití v dnešních dnech v tradičních interiérech zámeckých ho-
telů, některých superluxusních hotelů, apod., kde se o jejich odstranění 
z postele a složení postará přímo hotelový personál. V jiných případech 
je to ale komplikace, s kterou si host opět musí nějak poradit. O negativ-
ních hygienických aspektech tohoto prvku interiéru ani nemluvě.
Bezpečnostní schránky na pokoji umístěné na dně skříně? Řeč je 
o tom,čemu se říká mezi veřejností „trezory“, ač ve skutečnosti tento 
statut nemají. Ale o tom tady teď nebude řeč. Mám pocit, že ubytovací 
zařízení od sebe tuto stále stejnou chybu kopírují a tyto tzv. trezory 
umisťují na dna skříní nebo do jejich dolních polic. Zřejmě je to 
i z důvodu, že ta plechová kostka působí na první pohled těžkým doj-
mem. Opět ale „medvědí služba“ pro hosta! Takto umístěný trezor 
se totiž ovládá nejlépe, pokud si host klekne, anebo ještě lépe ulehne 
na břicho na podlahu…! Takže už ho nemáme jenom na kolenou, 
ale dokonce i ležícího na podlaze. Opět nic moc, co říkáte!?

Složité postupy či zdlouhavé návody na ovládání bezpečnostní 
schránky, TV, klimatizace či připojení k internetu? 
Tak toto otráví život hostům dokonale! Host chce ovládat věci intui-
tivně, nechce číst žádné zdlouhavé popisy. Opravdu není zvědavý na 
to, aby vyfasoval „manuál“, jak používat hotelový pokoj. Řešením je 
zjednodušení věcí, příp. stručné obrázky. Důležité je toto nechat shléd-
nout nezávislou osobou, protože „my“ to známe a trpíme dokonale již 
zmiňovanou „provozní slepotou“…

Na závěr bych chtěl jen lidsky říci, že to není zase až tak složité, ale chce 
to mít značný nadhled, rozhled a zkušenost. Všude hlásám mé osvědče-
né následující zásady: Nenuťte hosty přemýšlet, nenuťte je číst, nenuťte 
je hledat řešení, nastavujte věci intuitivně, proklientsky vstřícně…! 
A vyzkoušejte si taky někdy vlastní produkt. Bývá to docela poučné 
a často i zábavné!  
V případě vašeho zájmu o další příklady, jak hostům otrávit a zkompli-
kovat, či naopak zpříjemnit pobyt, navštivte příslušný seminář Akade-
mie AHR ČR zabývající se touto problematikou, případně vzneste dotaz 
přímo na autora tohoto článku.
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INZERCE

Who is who
MIREK CHARVÁT
V rámci nově domluvené spolupráce pro rok 2016 mezi AHR ČR a společností ARDO, mražená zelenina, bylinky a ovoce, 
se členům asociace představuje Mirek Charvát, manažer pro klíčové zákazníky CZ/SK. Jako kontaktní osoba bude k dispozici 
členům asociace a bude mít na starosti aktivity vyplývající z dohodnuté spolupráce. „Prezentace společnosti ARDO směrem 
k odborné veřejnosti, představení novinek a předávání informací jsou důležitou součásti působení na českém a slovenském 
trhu. Pevně věřím, že spolupráce s AHR ČR bude úspěšná.“

ING. ZUZANA KLINGOVÁ
V červenci 2015 nastoupila na pozici manažera hotelu Centrum restaurant *** superior . Znalosti v oboru sbírala během 
svého studia na hotelové akademii v Spišské Nové Vsi. Dále je rozvíjela a zdokonalovala studiem vysoké školy na bakalářském 
stupni v oboru Hotelnictví, gastronomie a turismus a na navazujícím stupni v oboru Marketing management a zároveň v obo-
ru Ekonomika podnikání v obchodě a službách na Slezské univerzitě v Karviné. Své teoretické znalosti během studia doplňo-
vala praktickými zkušenostmi v různých skupinách a třídách hotelů a restaurací na všech pozicích. Působila v zahraničí, ale 
i na Slovensku a v Česku. Příkladem je resort Valachy, hotely Tatry Mountain Resort, Constantinou Bros *****. Zuzana Klin-
gová říká: „Práce v tomto oboru mě velice bavila. Jsem ráda, že jsem mohla hned po skončení studia nastoupit, dá se říct na 
dost vysokou pozici. Díky takové příležitosti se snažím stále vyvíjet a postupovat kupředu nejen u sebe, ale v první řadě 
u hotelu, ve kterém mi tuto šanci dali, i když je někdy tato cesta dost klikatá a plná překvapení.“

PAVLA GAJOVÁ TAUFEROVÁ
V Mostech u Jablunkova, v malebném prostředí Těšínských Beskyd, se nachází hotel Grůň. Od jeho založení v roce 2006, 
jako vedoucí provozovny, pracuje paní Pavla Gajová Tauferová. Pavla v letech 1997 až 2001 vystudovala obor Hotelnictví 
a turismus na střední hotelové škole v Českém Těšíně, dále pokračovala studiem anglického jazyka na jazykové škole 
v Ostravě. Po vystudování pracovala jako recepční v pražském hotelu Manet. Posléze, do svého jmenování vedoucí provozu, 
pracovala jako servírka. Práce na postu vedoucí provozovny ji naplňuje a baví. Jejími dalšími koníčky jsou sjezdové lyžování, 
cyklistika, turistické procházky za pozorováním fauny a flóry a návštěvy kulturních akcí.
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INZERCE

Anketa
Tentokrát jsme se v naší anketě zeptali certifikovaných zařízení Hotelstars na jejich postoj 
a zkušenost s přímými rezervacemi.

PETR KRONUS
ředitel, Hotel Helios, Jeseníky, 3* Superior
1)  V případě přímých rezervací vidím jednoznačné pozitivum především v dopadu na prodejní cenu. Nejsme v tomto případě vázáni žádnou 
partnerskou smlouvou, která nás váže k platbě provizí z prodeje. Dále pak je možné s konečnou cenou pro zákazníka pracovat až do konečného 
potvrzení rezervace.
2)  V rámci naší prodejní strategie využíváme především aktivní práci s naším webem, kde pravidelně aktualizujeme pobytové balíčky a další 
nabídky, všechny tyto informace pravidelně zveřejňujeme pomocí sociálních sítí. Využíváme databázi našich klientů k hromadným obesílkám, 
ke kterým nám klienti dali souhlas. Nicméně se neobejdeme bez spolupráce s našimi partnery z oblasti cestovních kanceláří a webových prodejců.  

RADIM BENEŠ
ředitel, Clarion Congress Hotel Ostrava, 4* Superior
1) Výhody vidím především ekonomické. Přímé rezervace přes vlastní webové stránky hotelu jsou levnější než prostřednictvím jiných OTA´S.
2) Poskytujeme různé dodatečné služby. Jako příklad bych uvedl uvítací nápoj zdarma. Ceny jsou stejné pro všechny distribuční kanály.

LIBOR HOŠEK
sales and marketing manager, Hotel Ametyst Prague, 4*
1) Výhody: nižší provize než přes ostatní prodejní kanály, vyšší průměrná cena, možnost prodeje balíčků a dražších typů pokojů, nabídka na míru 
dle požadavků klienta,  jednodušší komunikace s klientem, loyalita zákazníků, spokojení přímí zákazníci se často vracejí (rezervují opět s hotelem 
napřímo), možnost prodeje dalších hotelových služeb, transferů, okružních jízd a další. Nevýhody:  nutnost investic do marketingu a reklamy 
v internetových vyhledávačích, investice do rezervačního systému (provize pro booking engine za rezervace přes hotelový web).
2)  Garance nejlepší ceny, dodatečné služby zdarma (welcome drink, wifi free, sauna free, dárek zdarma, upgrade do vyššího typu pokoje).

1) Jaké vidíte výhody, popř. nevýhody přímých rezervací?
2) Jakou volíte strategii v rámci přímých rezervací? 
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Hotel ATRIUM Varnsdorf 

na PRODEJ!
Hledáme nového provozovatele hotelu 

ATRIUM Varnsdorf

Forma prodeje:
a)  Prodej 100 % obchodních podílů firmy

b)  Klasickým prodejem nemovitosti
Cena (v obou případech) 13.000.000,- Kč

Při rychlém a seriózním jednání možná sleva!

Více informací na www.atriumvarnsdorf.cz

V případě zájmu kontaktujte Helmut Ziesemann 602 690 419

atrium_inzerce.indd   1 15.3.2016   14:05:23
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ROADSHOW PRAHA 6.4.2016
Aktuální témata. Profesionálové. 7 měst. Tak se dá jednoduše shrnout podstata Roadshow 
AHR ČR. Každoročně pro vás hledáme zajímavá témata a důležité informace pro vaše pod-
nikání, proto zařadit na tuto akci diskusi téma TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ EET považujeme 
za samozřejmost. Informací o elektronické evidenci tržeb v praxi se zatím příliš nedostává 
a my jsme z vašich řad logicky zaznamenali spoustu dotazů k této problematice. Pozvali 
jsme proto zástupce Ministerstva financí a odborníky na hardware, aby nastínili celý systém 
a zodpověděli vaše dotazy. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost a získejte odpovědi 
přímo od tvůrců systému.Technické zajištění EET však není jediným tématem. Těšit se 
můžete například na problematiku PŘÍMÝCH REZERVACÍ, která je stále aktuálnějším 
tématem. Jak přichází rok 2016, musíme uznat, že nikdy nebyl lepší čas zejména pro hotely 
v České republice k ovlivnění svého přímého prodeje na stránkách hotelu. 2015 byl rokem 

boomu v cestovním ruchu. Ale i bez dalšího růstu počtu návštěvníků existuje další možnost jak zvýšit zisk, pokud samotný stávající online 
prodej bude více zaměřen na přímou rezervaci v hotelu, spíše než prostřednictvím dražších distribučních kanálů. Přijďte si poslechnout pre-
zentaci zaměřenou na navýšení počtu přímých rezervací a zisku! Výše popsané a mnoho dalšího na vás čeká 6.4.2016 v hotelu Artemis Praha. 
Těšíme se na Vás! Kompletní program, místa konání a přihlášku naleznete na akce.ahrcr.cz 

KARNEVAL CHUTÍ OSTRAVA 2016 
Letos již po čtvrté budou šéfkuchaři předních hotelů a restaurací Moravskoslezského 
kraje během kuchařské exhibice připravovat a nabízet návštěvníkům menu o třech 
chodech z nabídky CZECH SPECIALS a JAK ŠMAKUJE MORAVSKOSLEZSKO 
v restauraci AHR ČR. Součástí karnevalu bude prezentace odborných škol Morav-
skoslezského kraje. Návštěvníci shlédnou slavnostně prostřené stoly připravené 

s tématem 700. výročí narození Karla IV. Lákavým místem nejen mladší generace a odborníků z praxe bude příprava míchaných nápojů 
a servis vín v BARMANSKÉ a SOMMELIERSKÉ SHOW studentů odborných škol nejen z Moravskoslezského kraje. Milovníci dobrého vína 
budou mít příležitost ochutnat vynikající kvalitní moravská i zahraniční vína z nabídky vinařů a vinoték. Těšit se můžete také na speciality, 
regionální suroviny, masné, pekařské a jiné produkty. Novinkou letošního ročníku Karnevalu je soutěž  amatérských kuchařů a hoteliérů 
– Milujeme jídlo!!! Těšíme se na setkání na Ostravském výstavišti Černá louka ve dnech 22.- 24. dubna.                                                                                   
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Hotel ATRIUM Varnsdorf 

na PRODEJ!
Hledáme nového provozovatele hotelu 

ATRIUM Varnsdorf

Forma prodeje:
a)  Prodej 100 % obchodních podílů firmy

b)  Klasickým prodejem nemovitosti
Cena (v obou případech) 13.000.000,- Kč

Při rychlém a seriózním jednání možná sleva!

Více informací na www.atriumvarnsdorf.cz

V případě zájmu kontaktujte Helmut Ziesemann 602 690 419

atrium_inzerce.indd   1 15.3.2016   14:05:23
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VZDĚLÁVÁNÍ

JAROSLAVA VYSKOČILOVÁ
Od řadových pozic ve významných pražských hotelech v rámci stravovacího úseku, přes pozice vedoucího střediska, spo-
luřízení vlastního provozu, organizování, realizace cateringů a dalších aktivit vč. preopeningu a openingu hotelů, dospě-
la Jaroslava k pozicím v top managementech hotelů mezinárodních řetězců. V posledních letech se věnuje hlavně oblasti 
řízení Back of House - významnou část tvoří Housekeeping. Hlavní důraz klade na kvalitu, motivaci a trénink zaměstnan-
ců, využití moderních přístupů a optimalizaci nákladů. Má velké zkušenosti s problematikou outsourcingu, jeho zavádě-
ním a co nejefektivnějším fungováním. Podílí se na prosazování ekologických prvků do hotelových provozů s důrazem 

na úsporu nákladů. Podílí se na klasifikaci ubytovacích zařízení, je čestným členem AHR ČR, přispívá ke vzdělávacím aktivitám asociace. 
S AHR ČR spolupracuje od roku 2003, tzn. již od dob NFHR ČR.

1) Jednoznačně v tom, že se vůbec koná! Je to prakticky jediný seminář na toto téma na trhu. Dává jedinečnou šanci rozšířit si obzory, pro-
hloubit si znalosti jak zaměstnancům Housekeepingu (dále jen HK), tak i zájemcům z  řad managementu a majitelů ubytovacích zařízení, 
kteří přicházejí s problematikou HK do styku. Úsek HK je v ubytovacích zařízeních ve většině případů opomíjen. A nejinak je tomu v případě 
vzdělávání pracovníků tohoto úseku a jejich nadřízených. Během vzdělávacího projektu agentury Czech Tourism jsem měla možnost setkat 
se se zaměstnanci HK po celé republice, hlavně s těmi z řadových pozic. Jasně vnímám fakt, že ač jich více než polovina pracovala na tomto 
úseku déle než 10 let, nikdy se nezúčastnili žádného semináře či jiného vzdělávacího programu. Snažím se vysvětlovat vedením a majitelům 
ubytovacích zařízení, jak zásadním způsobem zaměstnanci HK ovlivňují vjem a názor hosta na zařízení, jak strategický vliv mají na to, zda 
se host vrátí. Neméně strategicky důležitým faktem je i skutečnost, že HK je typicky nákladové středisko, kde je třeba neustále optimalizovat 
a řídit náklady ve výši od stovek tisíc až po desítky milionů Kč, dle velikosti zařízení. Přitom někdy stačí jen málo, drobná úprava postupu, 
jednoduché vysvětlení a zajistit, aby si to zaměstnanci vzali za své a úspory v řádech desítek tisíc Kč i vyšších mohou být na světě. A dosahovat 
špičkových výkonů bez tréninku a vzdělávání obecně prostě nelze.
2) Systémovost, Názornost, Nákladovost

JAROSLAV VACULKA
Má zkušenosti v oblasti hotelových provozů, koncepcí malých i velkých ubytovacích zařízení. Ovládá principy fungování 
moderních efektivních provozů. Profesní dráhu odstartoval jako pracovník rezervačního oddělení, několik let působil 
na recepci, zastával pozici Manager on Duty, otevíral a řídil klubovou část hotelu, podílel se na pre-openingu a openingu 
hotelů, řídil strategii a rozvoj největšího českého hotelového řetězce. V posledních letech se věnuje oblasti hotelového 
developmentu, tvorbě a realizaci nových koncepcí a produktů, zefektivnění provozů. V praxi zúročuje své mnohaleté 
zkušenosti z hotelového provozu a kombinuje je se svými zkušenostmi z pozice hotelového hosta. Absolvoval mezinárod-

ní institut cestovního ruchu a má vysokoškolské vzdělání v této oblasti. Byl více než 10let prezidentem české sekce profesního sdružení 
AICR (sdružení vedoucích ubytovacích úseků a recepcí významných hotelů), je členem AHR ČR a zároveň členem její Rady, dlouhodobě 
se v rámci oboru aktivně podílí na vzdělávacích aktivitách, zapojuje se do klasifikace ubytovacích zařízení. S AHR ČR spolupracuje od 
roku 2001, tzn. již od dob NFHR ČR. Od začátku této spolupráce se podílí na aktivitách původní Podnikatelské Akademie.

1) Hlavně v tom, že je jejich obsah pojat ryze prakticky a názorně, účastníci mohou načerpané poznatky obratem použít ve své praxi. Jsem 
odpůrcem suché teorie a naopak jsem zastáncem praktických situací ze života, na kterých je tak trochu nenápadně a nenuceně podsouvána 
i potřebná teorie. Každý seminář je protkán celou řadou konkrétních situací z  každodenního reálného života, ať už těmi příkladnými postupy, 
tak i těmi odstrašujícími. Žiji hotelnictvím, hodně pracovně cestuji, mám osobně probydleny a načteny stovky a stovky ubytovacích zařízení. 
Ze stále se opakující zpětné vazby od účastníků a mnoha návaznými osloveními o realizaci seminářů se mi správnost mého přístupu neustále 
potvrzuje. Svědčí o tom i to, že mými semináři prošli v celkovém součtu za ta léta již tisíce účastníků. Velmi mě naplňuje to, že účastníci hod-
notí mé semináře jako zábavné a přitom poučné s lidským přístupem. A největší odměnou pro mě je, když někde potkám některého z mnoha 
účastníků a on/a řekne „…Já byl/a na vašem semináři, kde jste nám vyprávěl tu a tu situaci a představte si, tohle přesně se nám tady přihodilo, 
a já jsem věděl/a, jak to mám správně uchopit…!“
2) Praktičnost, Ze života, Profesionalita
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„Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe“ 
(Gaius Titus Petronius) 
Vážení čtenáři, rádi bychom vám představili další lektory Akademie AHR. Oba jsou 
dlouhodobými spolupracovníky Akademie a AHR a jejich kurzy jsou vždy velmi kladně 
hodnoceny. Položili jsme jim následující otázky:  

Nezapomeňte se přihlásit na nově vypsané kurzy. Více na www.akademieahr.cz.

1) V čem vnímáte vaše školení jako přínosné? 
2) Jaká tři slova byste vybrali k definici vašeho školení? 
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HASAP Consulting, s.r.o., Vranská 620/18, 142 00 Praha 4 – Kamýk, Tel.: + 420 261 220 532, E-mail: hasap@hasap.cz, www.hasap.cz

Je nám potěšením Vás pozvat na naši konferenci věnovanou
standardům v rámci stravovacích služeb. Letos se uskuteční
již 11. ročník, který Vám přinese jistě neméně zajímavá
témata jako v předchozích letech.

Konference je určena mimo jiné pro šéfkuchaře, kuchaře
a F&B Managery restauračních a hotelových provozů, ale také
pro všechny, kdo mají o tuto problematiku zájem
Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 945/33,
Praha 9 – Vysočany (kongresový sál).

Termín konání: 4. dubna 2016 od 9:30 (prezence od 9:00).

Oficiální zahájení konference bude v 9:30 krátkým úvodem zástupci pořadatele.

Cena: při platbě předem na účet 950 Kč/os.
pro členy AHR platí 750 Kč/os.
při platbě v hotovosti na místě 1200 Kč/os.

Platba na účet musí být připsána do 31. 3. 2016. Číslo účtu: 197173510/0300,
pro variabilní symbol si volejte na tel.: 261 220 540 (pí Hauková),
abychom platbu bez problémů identifikovali. Budeme účtovat storno poplatek
30 % z ceny vstupného, pokud bude přihláška zrušena po 27. 3. 2016.

Cena vstupného zahrnuje náklady na materiály, oběd a občerstvení.

Na konferenci je nutné se přihlásit. Přihlášky posílejte na adresu firmy
HASAP Consulting, s.r.o. nebo e-mailem na hasap@hasap.cz.

Na setkání s Vámi se těší za HASAP Consulting, s.r.o.

POZVÁNKA na konferenci
„Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ“

PROGRAM KONFERENCE
Programem provázejí prim. MUDr. Vilma Benešová, Miloš Žáček

Úvodní slovo pořadatele
(9:30–9:40)

1) Aktuální legislativa a postup při kontrolách stravovacích
provozů z pohledu Státní veterinární správy
(9:45–10:30)
MVDr. Jan Váňa (ředitel Odboru veterinární hygieny a ochrany
veřejného zdraví)

2) Správná výrobní praxe očima executive chef –
praktické zkušenosti z nadnárodní společnosti
(10:45–11:30)
Bc. Miroslav Kubec (prezident AKC ČR a WACS Continental
Director for Central Europe)

3) Správné nastavení systému DDD v potravinářství
a gastronomii
(11:45–12:30)
Michal David (ADERA s.r.o.)

PŘESTÁVKA – OBĚD od 12:30

4) Nutriční hodnoty potravin a jejich vliv na strávníka
(13:30–14:15)
MUDr. Petr Tláskal, CSc (vedoucí lékař Oddělení léčebné výživy
FN v Motole)

5) Komunikace a rozvoj lidských zdrojů –
vztah nadřízený x podřízený
(14:25–15:10)
Ing. Richard Dobeš (Krauthammer Czech Republic s.r.o.)

6) Diskuze k tématům
(15:25–16:10)

Změna programu vyhrazena.
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Jak v kuchyni připravit květy
Květiny nemusí být pouze rekvizitou básníků a ozdobou krásných žen. Také kuchaři 
se o tento poetický subjekt odjakživa zajímali. Labužníci mají rádi květiny i na talíři.

V luxusních barech si můžete dát alkoholický nápoj ozdobený nádher-
ným květem. Nebojte se ten květ sníst, je velmi chutný a hodí se k chuti 
nápoje. V asijských zemích jsou květy rostlin pokládány za běžnou 
potravu. 
Už ve starém Římě, byly plátky růží (ale pozor, ne těch planých, nýbrž 
pěstovaných!) považovány za lahůdku. Vařilo se z nich víno nebo pyré, 
míchaly se do omelet. Ve staročeské kuchyni se z růží připravovala kaše 
s moukou, vínem, medem a máslem. Kořenila se skořicí a zázvorem. 
Později se z růží začala dělat výborná zavařenina. Odjakživa se mnoho 
květů sušilo a vařil se z nich čaj, často s léčebnými účinky. Nejoblíbe-
nější byly v tomto směru lipové květy a heřmánek. Některé květy, které 
už se dnes v kuchyni nepoužívají (například fialky), byly kdysi dosti 
oblíbenou surovinou. V prastaré kuchařské knize Bavora Rodovského 
je recept na fialkovou kaši z rýžové mouky s mandlovým mlékem. Také 
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KDO ZÍSKAL LETOS V ČESKU 
MICHELINSKOU HVĚZDU?
Kromě nové michelinské hvězdy pro Field si místo v této kategorii 
z Česka udržely podniky Alcron a La Degustation Bohême Bour-
geoise, které sídlí v Praze. V kategorii Bib Gourmand se nově 
ocitl pražský podnik Maso a kobliha. Dalšími oceněnými restaura-
cemi jsou z předchozích let Aureole, Divinis, Na Kopci, Sansho 
a SaSaZu, všechny rovněž sídlí v Praze. Italská restaurace Aromi 
o michelinskou hvězdu přišla.

jedna část huspeni-
ny z kapra se barvila 
fialkami, aby výsle-
dek byl čtyřbarevný. 
V české kuchyni má 
tradici především 
černý bez (Sambu-
cus nigra), jehož 
květy (zvané též 
bezinky) ve tvaru 
velkých plochých 
trsů jsou k vidění 
na jaře. Než odkve-
tou a promění se 
v trsy černých bo-
bulí, dělala se z nich na venkově například bezová polévka, kdy se květy 
svařily s mlékem. Polévka se zahušťovala vejcem a noky. Z květů černé-
ho bezu lze připravit i vynikající sirup, případně limonádu. Bezinkový 
čaj ze sušených květů je výborným lékem proti rýmě. 
Když květy dozrají v plody, lze je zpracovat na marmeládu nebo víno. 
Přezrálé plody kvasí už na stromě a špačci, kteří je zobou, se pak motají 
jako opilí. Nejčastěji se však tyto květy obalují v těstíčku: z těchto 
„vrcholičnatých květenství“ se v Čechách a na Moravě tradičně (už od 
starověku) připravovaly kosmatice, v těstíčku osmažené bezové řízky. 
Na Moravě se jim říká „bezinkové řízky“. Dělá se i sladká varianta, kdy 
se do těstíčka přidá mléko, nebo raději sladké bílé víno a trošku skořico-
vého cukru. 
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LEGISLATIVA

S ochrannou známkou jde podnikání lépe

Elektronická forma podání daňových přiznání 
od roku 2016

Jaký je vztah ochranných známek a oblasti podnikání, ve které se pohybujeme? Ačkoli 
není příliš obvyklé, aby provozovatel restaurace či hotelu chránil své označení a spoléhá 
na to, že jeho podnikání, často pouze s lokálním dosahem, nemá tuto ochranu zapotřebí, 
je dobré zamyslet se nad možností ochrany označení svého podnikání. 

Důležitou změnou pro daňové subjekty (platnou již od 1. 1. 2015) je v souladu 
s ustanovením § 72 odst. 4 daňového řádu povinnost podávat daňová přiznání 
a některá další podání daňové správě výhradně elektronicky, a to u těch osob, 
které mají zpřístupněnu datovou schránku. 

Ochrannou známkou je označení grafického zná-
zornění, tvořené zejména slovy, písmeny, číslice-
mi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho 
obalu, určené k rozlišení výrobků nebo služeb. 
Přihlášku k zápisu může podat jak fyzická, tak 
právnická osoba. Přihláška se podává 
u Úřadu průmyslového vlastnictví nebo elek-
tronicky online pomocí formuláře na stránkách 
Úřadu průmyslového vlastnictví, k dokončení 
zápisu je potřeba dodržení několika hledisek, 
jakož jsou údaje o samotné ochranné známce, 

tak i údaje o přihlašovateli a nezbytná úhrada správního poplatku ve 
výši 5.000,- Kč. Platnost ochranné známky v České republice je 10 let.  
Po přijetí přihlášky úřadem je tedy proveden formální i věcný průzkum, 
při němž se zjišťuje, zda předmětem přihlášky není označení, které je 
nezpůsobilé k zápisu do rejstříku. 
Po uplynutí zákonné lhůty po zveřejnění přihlášky ve Věstníku Úřad 
zapíše ochrannou známku do rejstříku. V průběhu řízení mohou být 
podány oprávněnou osobou připomínky nebo námitky, s nimiž se musí 

V roce 2015 daňová správa u osob se zpřístupně-
nou datovou schránkou však tolerovala postup, 
kdy bylo daňové přiznání podáno z daňového 
portálu nepodepsané a následně bylo potvrzeno 
tzv. e-tiskopisem. Kromě odeslání prostřednic-
tvím datové schránky znamenají všechny ostatní 
způsoby využití aplikace EPO na webových 
stránkách daňové správy. 
Od 1. 1. 2016 však již daňová správa takový 
postup netoleruje a tato podání je nutno odeslat 
z daňového portálu, a to „podepsaná“ elektronic-

kým podpisem či přístupovými údaji do datové schránky nebo podat 
přímo z datové schránky daňového subjektu. 
Kromě daňových přiznání se povinnost týká přihlášky k registraci, 
oznámení o změně registračních údajů, dodatečného daňového přizná-
ní, či vyúčtování. Novinka se však od 1.1.2016 netýká daně z přidané 
hodnoty – jedná se o přihlášku k registraci k DPH včetně změny regis-
tračních údajů, daňového přiznání k DPH, souhrnného hlášení a nově 
také kontrolního hlášení – tato podání lze nadále podávat z daňového 
portálu „nepodepsané“ a následně potvrzené tzv. e-tiskopisem. V pří-
padě využití dodatečného potvrzení podání učiněného prostřednictvím 

Úřad vypořádat a rozhodnout o způsobilosti zápisu navrženého ozna-
čení jako ochranné známky. Pokud shledá, že všechny podmínky jsou 
splněny, zápis ochranné známky do rejstříku provede. Ani poté, kdy je 
ochranná známka registrována, však její vlastník nemá vyhráno, neboť 
existuje zároveň možnost z taxativně uvedených důvodů napadnout 
platnost takové ochranné známky. 
Doporučujeme tedy vyžádat si před podáním návrhu provedení rešerše 
ze strany Úřadu tak, aby ochranná známka obstála i při jejím napadení. 
Vlastník ochranné známky se musí rozhodnout, pro jaké výrobky 
a služby má být ochranná známka v platnosti. Pro hotely a restaurace 
lze doporučit obor (42) ubytovací služby, hotelové, restaurační a barové 
služby, dodávkové služby pro zásobování potravinami a nebo nápoji, 
služby pro rezervování pokojů v hotelích. Následnému návrhu o zápis 
ochranné známky klamavé či takové, která nemá rozlišovací způsobi-
lost a vedla by k parazitování na vašem podnikání by byla odmítnuta 
ochrana ze strany Úřadu. To by platilo v případě, že by ovšem nepouží-
val ochrannou známku pro jiný obor. Při používání neregistrovaného 
grafického označení, budete mít velmi malou možnost obrany před 
přihlašovatelem podobné známky.

aplikace EPO 
na webových 
stránkách 
daňové správy 
upozorňuji 
na speciální 
úpravu, podle 
které musí 
k dodatečnému 
potvrzení kon-
trolního, resp. souhrnného hlášení, dojít nejen ve lhůtě dle daňového 
řádu (do pěti dnů), ale navíc i ve lhůtě pro podání kontrolního hlášení 
či souhrnného hlášení. Na tuto novou úpravu obsaženou v zákoně 
o daně z přidané hodnoty s platností od 1.1.2016 (§ 101a zákona o dani 
z přidané hodnoty) by mělo být nahlíženo jako na komplexní úpravu 
speciální vůči daňovému řádu a na uvedená podání (přiznání k DPH, 
souhrnné a kontrolní hlášení, přihláška k registraci) učiněná prostřed-
nictvím EPO a následně do pěti dnů potvrzená by se ustanovení 
§ 72 odst. 4 nevztahovalo – mohli by takto tedy postupovat i ti plátci, 
na které se jinak povinnost elektronického podání vztahuje (plátci se 
zřízenou datovou schránkou).
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ZE SVĚTA

BOOM TURISTŮ ZE ZEMĚ STŘEDU POKRAČUJE 
Událostí loňského roku byl zvyšující se podíl čínských turistů 
na světovém cestovním ruchu. Všechno nasvědčuje tomu, že 
trend bude pokračovat. Letos má počet Číňanů, kteří se vy-
dají na cesty do zahraničí, dále růst a přesáhnout 130 milionů 
osob, o deset milionů více než v uplynulém roce. Dokonce 
i země, které k tomuto jevu přistupovaly až dosud spíše kon-
zervativně, si uvědomují, že se této početné kategorii turistů 
musí stát alespoň jazykově přístupnějšími. K velkému růstu 
počtu cestovatelů přispívá i rozvoj mezinárodní letecké pře-
pravy vedené teď také z čínských měst třetí a čtvrté velikostní 
kategorie. Očekává se, že ke stávajícím 663 spojům připojí 
Čína letos minimálně 200 spojů dalších. V minulém roce 
země podepsala dohody o letecké dopravě se 118 zeměmi. 
Číňané se vydají do destinací, které dosud nebyly v centru 
jejich pozornosti. Předpokládá se zjednodušení vízového 
styku, jeho převedení do příletových procedur a snížení nebo 
vynechání s ním spojených poplatků. Počet čínských turistů 
se přitom zvyšuje skokově. Nejnovější zpráva čínských úřadů 

ukázala, že v minulém roce se návštěvnost sousedních zemí Číňany zvýšila o 200 % Když například v uplynulém roce zjednodušila Jižní Korea 
vízové náležitosti, počet čínských turistů přilétajících do země vzrostl o 10 %. Jižní Koreu jich loni navštívilo 6,3 milionu. Tato země nepře-
stává být pro Číňany špičkovou destinací. Prodloužila platnost čínských turistických víz ze třiceti na devadesát dní, uvolnila věková omezení 
cestujících a předpokládá se, že ještě letos se poplatky za víza sníží. Vstřícným krokem vůči Číňanům se stanou speciální víza pro cestování za 
aktivitami volného času a za kulturou. Aktivní je i Japonsko, které také podporuje nakupování a sníží pro přijíždějící turisty spotřební daň. 

ŽENA UTRPĚLA ŠOK Z KUŘECÍHO SALÁTU
Malý horor se přihodil loni v prosinci. Jistá kalifornská dáma se vydala s rodinou na oběd do řetězce Applebee‘s. V čínském kuřecím salátu  
pak našla zakrvácený prst. Ukázalo se, že patřil jednomu z kuchařů. Dáma nyní vede s řetězcem soudní spor o náhradu za výdaje na lékařské 
ošetření, laboratorní testy, emoční stres a ztrátu výdělku. Mluvčí řetězce Applebee‘s označil celý incident za politováníhodný, nároky dámy za 
odůvodněné a sdělil, že se zaměstnanci projednali, aby se něco podobného nikdy neopakovalo. 
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Zkušenost je nepřenosná
Společnost Husqvarna v roce 1995 představila první robotickou sekačku 
na světě. Dvacetileté zkušenosti využila při vývoji své zatím nejdoko-
nalejší robotické sekačky na trávu Automower 450X. V čem spočívá 
její náskok? Vedle technické preciznosti a vyspělé elektroniky jsou to 
benefity vyplývající z dlouholeté evoluce. 
Výsledkem je stroj s vysokou přidanou hodnotou, který svému majiteli 
přináší prokazatelnou úsporu, maximální spolehlivost a profesionální 
péči o trávník.

Čas jsou peníze
Husqvarna je předním výrobcem zahradní techniky a její portfolio za-
hrnuje také klasické rotační sekačky na trávu a zahradní traktory. Proto 
mohla vypracovat seriózní srovnání provozních nákladů jednotlivých 
způsobů údržby travních ploch. A došla k zajímavým výsledkům. 
Např. při kalkulaci na roční údržbu pozemku o rozloze 5000 m2, pro 
který je Automower 450X určen, jsou provozní náklady robotické 
sekačky oproti cenově srovnatelnému zahradnímu traktoru téměř polo-
viční! Největší úspora spočívá v tom, že robotická sekačka nepotřebuje 
obsluhu, pracuje naprosto samostatně. Správce areálu získá více času 
na ostatní činnosti. 

Úspory se sčítají
Také spotřeba Automoweru 450X je ve srovnání s traktorem zanedba-
telná – zatímco traktor za jednu hodinu práce spotřebuje benzin za více 
než sto korun, robotické sekačce stačí elektrická energie za třináct ha-
léřů. Traktor za čtyři týdny projezdí zhruba 750 Kč, sekačka 40 Kč. Na 
půlhektarovém pozemku to za rok činí úsporu 4500 Kč jen za pohonné 
hmoty. Když k tomu přičteme mzdové náklady, odpis a údržbu strojů, 
vycházejí nám roční náklady na provoz traktoru 21 500 Kč, u Auto-
moweru 450X cca 12 500 Kč. Úspora za pět let činí bezmála 45 000 Kč!

Perfektní sestřih
Robotická sekačka seká průběžně, např. patnáct hodin denně, dvacet 
dnů v měsíci. Tráva je v tomto režimu odsekávána po malých kouscích, 
což je pro její vzhled a zdraví optimální. Drobné částečky stébel propad-
nou porostem a rychle se rozloží, takže fungují jako přirozené hnojivo. 
Není třeba řešit náročnou likvidaci posekané travní hmoty. Husqvarna 
Automower 450X používá tři otočné žací břity ostré jako žiletka pro 
čistý řez bez roztřepených konečků. Pravidelné a rovnoměrné sekání 
postupně vytlačuje nežádoucí plevely i škůdce, kteří trávník poškozují. 
Naopak samotná sekačka trávníku neublíží, protože nízká hmotnost 
a systém náhodného pohybu brání vzniku vyjetých stop. 

Tichý host
Každý hotel, který nestojí v městské zástavbě, musí řešit údržbu travnatých ploch ve své 
blízkosti. Dokonalý trávník je skvělou vizitkou a upravené okolí hosty osloví nejen během 
jejich pobytu, ale už při výběru ubytování. Husqvarna nabízí řešení, které je ve srovnání 
s tradičními způsoby sekání trávy v mnoha směrech výhodnější. Máme pro vás fakta, 
která jasně hovoří pro nasazení robotické sekačky Automower 450X.
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Bezstarostné sekání
Instalaci a nastavení robotické sekačky provede školený partner firmy 
Husqvarna a od té chvíle se majitel pozemku nemusí o nic starat. 
Odpadá časově i finančně náročné sekání traktorem, nemusí vybírat 
specializovanou firmu, jejíž služby na vzorovém pozemku přijdou ročně 
asi na sto tisíc korun. Automower 450X spolehlivě pracuje ve dne 
v noci, aniž by vyžadoval pozornost.  Párkrát za sezonu je vhodné vy-
měnit otočné nože, zhruba po čtyřech letech provozu si sekačka řekne 
o nový akumulátor. Spolehlivost robotických sekaček Husqvarna se 
s každou další generací blíží k dokonalosti, takže návštěva servisu přijde 
na řadu většinou pouze kvůli rutinní posezónní prohlídce. Převoz stroje 
o hmotnosti necelých 14 kg nesnese s transportem několikasetkilového 
zahradního traktoru srovnání.

Orientační smysl
Husqvarna Automower 450X se do-
káže dokonale orientovat i na velmi 
členité zahradě. Spoléhá na signál 
obvodového a naváděcího vodiče, 
dále na ultrazvukové senzory 
a do třetice také na satelitní navigač-
ní systém GPS. Díky němu registru-
je, kterou část zahrady už posekala, 
a může se věnovat zbývajícím 
plochám. Efektivní pohyb sekačky 
přispívá k perfektnímu výsledku se-
kání a znamená také úsporu energie. 
Hlavní výhoda robotické sekačky 

– samostatnost a nezávislost – je nyní povýšena na další úroveň zá-
sluhou funkce Automower Connect. Sekačka dokáže díky kartě SIM 
komunikovat s uživatelem na dálku. Pomocí aplikace v mobilním te-
lefonu ji lze kdykoli zastavit či naopak uvést do chodu, „zaparkovat“ 
v nabíjecí stanici, změnit stávající nastavení či přijímat varovné 

zprávy. Dosud se robotické sekačky Husqvarna bránily vůči odcizení 
hlasitým alarmem a ochranným kódem, bez něhož nelze stroj zpro-
voznit. Nyní je možné polohu sekačky sledovat přes GPS a odcizený 
stroj dohledat případně i s pachatelem.

Prestižní zahradník
Nízký provozní hluk a nulové přímé emise jsou vlastnosti ideální pro 
údržbu travnatých ploch v hotelových komplexech. Tichá robotická 
sekačka Husqvarna Automower 450X může pracovat v kteroukoli 
denní i noční hodinu, aniž by hosty rušila. Dokonce se může stát 
vítanou atrakcí pro návštěvníky hotelu, kterým se naskytne pohled 
vyspělou zahradní techniku budoucnosti. 
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MARKETING / MANAGEMENT

INZERCE

Postavit potenciálně úspěšný tým klade 
na manažera značné nároky
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Vytvoření funkčního a úspěšného týmu je mnohem komplikovanějším úkolem, než se na 
první pohled může zdát. Manažer postavený před tento úkol musí nejen prokázat profesní 
zdatnost, ale zároveň být také dobrým stratégem a psychologem. 

„Vše se přitom jeví jasně: vyberu ty nejlepší dosažitelné odborníky, 
a úspěch týmu je zaručen. Sestavení funkčního týmu ale vyžaduje 
mnohem promyšlenější a citlivější přístup,“ píše v březnovém vydání 
COT business Pavla Berková, managing director personální agentury 
Dream Job. Je to podle ní právě souhra v týmu, která zvyšuje výkonnost 
jednotlivých členů a ve výsledku přináší vysokou efektivnost pro celý 
tým. „Díky týmové práci a společnému cíli dosahují jednotliví členové 
takových výsledků, kterých by sami nebyli schopni dosáhnout,“ vy-
světluje Berková. Manažer si při sestavování týmu musí přesně stanovit 
role jeho jednotlivých členů a tomu podřídit výběr vhodných kandidá-
tů. Pokud již je personální složení členů týmu 
určeno, je jeho úkolem seznámit se s profesními 
přednostmi jednotlivých členů a podle 
toho jim určit v týmu vyhovující role. Ve chvíli, 
kdy má o personálním složení a funkčním zařa-
zení členů jasno, stojí před ním neméně důležitý 
úkol vštípit týmu společnou vizi a pocit soudrž-
nosti. Jednotliví členové týmu by měli dostat 
prostor pro uplatnění svých schopností, pracovat 

by měli s jistou mírou autonomie, ale zároveň si musejí být vědomi své 
zodpovědnosti k ostatním členům týmu. K jejich práci musejí pociťovat 
zodpovědnost, ovšem zároveň se mohou spolehnout na jejich vstřícný 
postoj při řešení úkolů. Manažer by neměl při sestavování týmu zapo-
menout na jasné a srozumitelné stanovení pravidel týmové spoluprá-
ce a včas odhalit možné překážky, které by mohly stát týmu v cestě 
k úspěchu. 
V článku Pavly Berkové se seznámíte i s devíti typy chování na pracoviš-
ti, kterým známý britský teoretik managementu Dr. Meredith Belkin 
přiradil jednotlivé akční a mentální týmové role. Úkolem manažera je 

u každého člena týmu co nejpřesněji určit, které 
z rolí je potenciálně schopen zvládnout a které 
se s jeho dovednostmi a osobností zcela míjejí. 
„Rozmanitý a přitom vyvážený tým je jedním ze 
základních stavebních kamenů úspěchu,“ píše 
Berková a zároveň podotýká, že složit tým je jen 
začátek. K tomu, jak se tým v průběhu plnění 
cíle vyvíjí a jak s ním pracovat, se vrátí v dalším 
vydání COT business. 

s ním pracovat, se vrátí v dalším vydání COT business. 



Z REGIONŮ

INZERCE

Vize směřování Moravskoslezské 
sekce AHR ČR 
Cíle Moravskoslezské sekce pro rok 2016 jsou následující:
 Odevzdávat informace mezi jednotlivé členy sekce na zasedáních krajské sekce.
 Účast členů na Karnevalu chutí 2016.
 Šířit myšlenky CSR do ostatních členských subjektů a napomáhat jim v jejich úsilí.
 Pracovat s odbornými školami v kraji.

Tourism X Games jsou sportovní hry tříčlenných týmů z řad subjektů cestovního ruchu (hotely, CK, CA, TO, 
PCO, DMC, destinační managementy, státní správa a další subjekty cestovního ruchu). Letos se konaly koncem 
února v Libereckém kraji. Jedná se o den plný sportu a networkingu. Cílem této akce je propojit profesionály 
působící v oblasti cestovního ruchu při neformální celodenní sportovní akci tak, aby mohli nejen změřit síly 
ve sportovních kláních, ale zejména si popovídat s kolegy z oboru a probrat novinky, trendy, hlubší spolupráci 
a zkrátka navázat tak cenné kontakty. Těšíme se na další setkání v září. Nezapomeňte se zúčastnit i vy. 

Alespoň to tvrdí americký deník New York Times, který Brno zařadil mezi 52 míst světa, které byste v roce 2016 neměli vynechat. Druhé 
největší město České republiky tak získalo reklamu, která je doslova k nezaplacení. Na co přesně se můžete těšit? Podle tohoto prestižního 
deníku je to: „Neočekávaná kuchyně a noční život v mekce architektury“. Doporučován je například bar Super Panda Circus nebo Bar, který 
neexistuje. Vynechat nesmíte samozřejmě vilu Tugendhat. Podle posledních průzkumů jsou víkendy rezervované na půl roku dopředu. 
Nezapomeňte si tedy včas udělat rezervaci.

AHR ČR BYLA PATRONEM ZIMNÍCH TOURISM X GAMES 

BRNO - MĚSTO, KTERÉ BYSTE MĚLI V ROCE 
2016 ROZHODNĚ NAVŠTÍVIT 
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PAPILLONS a. s.
Přadlácká 89, 550 01 BROUMOV
Tel.: +420 491 502 200

www.papillons.cz

Ložní povlečení
Prostěradla
Ubrusy
Ručníky, osušky

Předložky
Župany
Přikrývky
Polštáře
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ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ

Začnu zostra. Pohostinství v Česku není až na výjimky v roce 2016 připraveno 
na postižené jako na vážené hosty a ještě méně jim nabízí pracovních příležitostí. 

Nedávno jsem se bavila s kolegou, který ač tělesně postižený, vede 
úspěšnou firmu. Řeč se velmi rychle stočila právě ke službám a onen 
mladý muž si povzdechl, že by konečně rád našel v Česku restaurace 
a kavárny, kde se na něj obsluha nebude dívat buď s mírným despektem, 
nebo velkými rozpaky. Řada nadnárodních společnosti si přitom dnes 
již volí dodavatele (od drobného cateringu po zajištění mezinárodního 
kongresu) i s ohledem na jejich přístup k osobám se zdravotním po-
stižením. Investice do této oblasti tedy logicky přináší velkou konku-
renční výhodu, nezájem ztrátu zajímavých podnikatelských příležitostí 
a velkých klientů… Umí si váš podnik odpovědět bez nápovědy na tři 
jednoduché otázky? 
„Kdo je vlastně osoba se zdravotním postižením? Jaké pozice mohou 
vykonávat? A když s nimi nebudu spokojen, mohu jim dát výpověď?“ 

Kdo je to vlastně člověk se zdravotním postižením?
Osoba se zdravotním postižením není zdaleka jen člověk na vozíku, 
neslyšící nebo nevidomý. Pod označením zdravotní postižení se skrývá 
mnoho diagnóz a onemocnění, která nejsou zjevná (lupénka, astma, 
epilepsie, deprese, onkologická onemocnění…) a často jen potřebují 
upravenou pracovní dobu či možnost pravidelného docházení na léčbu.

Onkologicky nemocný člověk = člověk s postižením?
Lidé se zdravotním postižením nejsou jen fyzicky či mentálně handica-
povaní, jsou mezi nimi i lidé po těžkých onkologických onemocněních, 
lidé s roztroušenou sklerózou, diabetici. A mnohdy potřebují jen malou 
podporu od zaměstnavatelů, kterým nabízejí nejen perfektní pracovní 
výkon, ale především vysokou loajalitu. Nestojí o soucit, ale o spoluprá-
ci a příležitost.  

Zaměstnávat lidi s postižením se vyplatí!
I v pohostinství

Jak s člověkem s postižením rozvázat pracovní poměr?
Zákoník práce již mnoho let neobsahuje žádná ustanovení o zvláštní 
ochraně těchto lidí v pracovně právních vztazích. Pro zdravého i zdra-
votně postiženého zaměstnance platí stejná pravidla.

 Splnění povinného podílu – to je ušetřených cca  64 757,50 Kč  
za 1 naplněnou pozici nebo ušetřených 181 321 Kč za nevyčer-
pané náhradní plnění

 Slevy na dani z příjmu – 18 000 Kč (I. a II. stupeň ID) 
 či 60 000 Kč (III. stupeň ID) ročně 
 Příspěvek na provozní náklady – až 48 000 Kč ročně na jedno  
 chráněné pracovní místo na otevřeném trhu práce

Více informací naleznete na www.nfozp.cz

CO VÁM PŘINESE ZAMĚSTNÁVÁNÍ 
OSOB SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM?
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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.



1 9 .  M E Z I N Á R O D N Í  V E L E T R H  P R O  G A S T R O N O M I I

26.–28. 4. 2016

Výstaviště Praha Holešovice – denně 10-19 hod.

 velkoobchod
maloobchod – logistikažijeme s chutí  kvalita a super ceny

 kvalita a tradice
z České Skalice
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