ČERVENEC - SRPEN 2016

FÓRUM
ZPRAVODAJ ASOCIACE HOTELŮ A RESTAURACÍ ČR

Horká linka pro
členy AHR ČR

Škola roku 2015:
Rozhovor s Doc.Ing.
Josefem Abrhámem, Ph.D.

Jaký bude další
osud stravenek?

EDITORIAL

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

OBSAH
Červenec
Srpen 2016

když nevím, tak se zeptám. To je známé rčení. Také my se neustále ptáme,
co bychom pro Vás měli ještě udělat.
Vede nás k tomu nejen prostý „pud
sebezáchovy“, ale hlavně snaha dělat
věci, které mají smysl a zbytečně se
nezdržovat věcmi, které pro Vás smysl
postrádají. Proto bych chtěl v první
řadě poděkovat Vám všem, kdo nám
trpělivě odpovídáte. Děkujeme i za
názory, které se někdy různí, ale dávají nám cenný pohled na to,
jak vnímáte své priority.
Neustále se objevuje řada otázek, které se snažíme řešit. Aktuálně
je to otázka našeho přístupu a dalších kroků ke sdílené ekonomice.
Úvaha, nakolik je pro nás důležitá existence stravenek, které jsou stále
větším nákladem pro restaurace. Zamyšlení, co bychom mohli udělat
pro naše členy v oblasti neustále se rozšiřujících regulací, ve kterých
se již často ztrácejí i samotné kontrolní orgány. Stejně tak se zabýváme strukturou a obsahem našich akcí, workshopů a vzdělávání.
Naše členská základna roste a my bychom chtěli přinášet nová témata, která Vás zajímají a která možná očekáváte, že budeme řešit.
Postupně tak krystalizují změny, nové myšlenky a náměty, o které
se s Vámi budeme rádi dělit v našem zpravodaji.
Jako jednu z novinek bychom chtěli představit myšlenku bezplatného poradenství a horkou linku pro oblast hygieny v gastronomických
provozech. Věříme, že Vám i Vašim zaměstnancům pomůže například
při neočekávané návštěvě kontrolních orgánů. Zvažujeme dopady
případného otevření diskuse o zrušení nebo změny režimu stravenek.
Význam těchto kroků na snižování provozních nákladů restaurací, ale
také potenciální dopady na jejich tržby. Chtěli bychom změnit strukturu našich společných akcí tak, aby odrážela Vaše současné potřeby
a časové možnosti.
To vše je důležité nejen pro smysluplnost našeho snažení, ale hlavně
proto, abyste i nadále měli důvod si říct, že být v této organizaci je
přínosné. Dovolte mi nyní, uprostřed léta, využít těchto řádek k poděkování za dosavadní pomoc, otevřenost a názory, kterých si velice
vážíme.
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NOVÝ BENEFIT NAŠIM
ČLENŮM
Ve spolupráci se společností Uniconsulting
připravujeme balíček služeb, jehož hlavním
cílem je pomoci vám zorientovat se ve stále
měnících se oblastech hygieny, bezpečnosti
potravin, BOZP, PO, dezinsekce, sanitace
atd. Jde o povinnosti pod kontrolou Státní
zemědělské a potravinářské inspekce, Státní
veterinární správy, Orgánů ochrany veřejného
zdraví, Obchodní inspekce nebo Inspekce
životního prostředí. Pro členy bude zřízena
zdarma horká linka, na které odborníci zajišťující službu pro členy AHR ČR pomohou vyřešit aktuální krizové situace – např. s kontrolou
dozorových orgánů, s vhodnou argumentací,
se stížností zákazníků. V nabídce balíčků bude
také zpoplatněná služba půldenní prohlídky
provozu s poradenskou činností a identifikací možných opatření, která nejsou v souladu
s legislativou a mohla by znamenat riziko při
státní kontrole. Závěrem by byl pro restauraci písemně sepsán plán dle míry závažnosti
a možných náprav. V případě zájmu bude
možnost podle individuálních potřeb vypracovat povinnou dokumentaci, komunikovat
s dozorovými orgány konkrétní problémy,
zajistit pravidelnou péči v řešení správné
výrobní a hygienické praxe, zajistit deratizaci
a desinfekci atd. Všem našim členům zašleme
samolepku s telefonními čísly horké linky,
kterou můžete použít do kuchyní a kanceláří.
Více podrobných informací obdržíte mailem
během srpna. Věříme, že shledáte tuto službu
nápomocnou a stane se tak jedním z dalších
benefitů vašeho členství.
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V ČR ZAHÁJENO ŠETŘENÍ ORGÁNŮ
PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ
Jak jsme vás informovali, v deseti zemích
EU začíná koordinované šetření orgánů
pro hospodářskou soutěž ve věci OTAs
trhu a paritních ustanovení. Vybranými
zeměmi jsou: Česká republika, Belgie,
Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Itálie,
Nizozemsko, Švédsko a UK. Průzkum zahrnuje otázky na typy rezervačních kanálů, vývoj
provizí za posledních 12 měsíců, ceny atd. Průzkum trhu je zásadní, neboť na základě výsledků
budou Komise a orgány pro hospodářskou soutěž hodnotit situaci na trhu OTA, včetně účinnosti úzké parity, kterou některé OTAs představily v létě 2015.
Na základě výsledků bude rozhodnuto, zda budou podniknuty další kroky ve vztahu např.
k těmto zúženým paritním doložkám. Náš Úřad pro hospodářskou soutěž vytipoval relevantní
vzorek hotelů, kterým bude průzkum zaslán. Nemáme informaci, které hotely budou do šetření
napříč ČR zahrnuty, proto vezměte na vědomí, že můžete dotazník obdržet. Dotazník je
v elektronické podobě, relativně obsáhlý. Lhůty k vyplnění se mohou v jednotlivých zemích lišit,
termíny u nás neznáme. Pokud byste měli problém termín stanovený ÚOHS dodržet, je možné
je požádat o prodloužení.

KONFERENCE AHR ČR JINAK

24. 11. – 25. 11. 2016
GRANDHOTEL AMBASSADOR
A GRANDHOTEL PUPP
Výroční konference, spojená s Valnou hromadou, je již tradiční akcí a příležitostí setkání
hoteliérů a provozovatelů restaurací. Této akce se pravidelně účastní okolo 130 členů z řad naší
organizace. Konferenci tedy navštěvuje poměrně malá skupina členů, což nás vede k zamyšlení,
jak by bylo možné tuto akci zatraktivnit pro větší část členské základny. Na základě průzkumu,
který jsme provedli, jsme dospěli k názoru, že by stálo za to, udělat některé změny, které souvisí
se současnými potřebami a možnostmi našich stávajících, ale i potenciálních účastníků této
akce. Anketa byla rozdělena do dvou dotazníků, kdy jsme se ptali v prvním účastníků konference a v druhém členů, kteří se konference zatím nezúčastnili.
Důvodem účasti logicky jednoznačně zůstává zajímavý program, nicméně hned na druhém
místě je to příležitost setkávání se s ostatními kolegy. Limitem pro účast jsou jednak finanční
prostředky (tedy cena konference) a jednak časová náročnost, kdy tato akce pokrývá minimálně
dva dny a dvě noci včetně gala večeře. U kolegů, kteří se zatím konference nezúčastnili je důvodem z 60 % čas a z 30 % náklady spojené s konferencí (ubytování, konferenční poplatek). Více
než polovina z respondentů, kteří se dosud konference neúčastnili, uvedla, že pokud bude tato
akce kratší a intenzivnější, určitě by se rádi zúčastnili.
Mezi komentáři se objevili také názory, že je akce drahá a měla by být realizována za nákladové
ceny. To nás vede k myšlence, že bychom měli pravidelně informovat členy o hospodářském
výsledku konference, protože ta byla v posledních letech vždy rozpočtově vyrovnaná nebo
dokonce v mírné ztrátě. Pokud však má být podobná akce zajištěna skutečně na stávající úrovni,
jsou s tím spojené náklady, jejichž krácení by mělo dopad na kvalitu celé akce a tudíž také na
pokles zájmu účastníků.
Nemalou roli v rozhodování na účasti také hraje samotná destinace, kde je akce pořádána
a její dostupnost z ostatních krajů. Do budoucna tedy bude nutno zvážit také tento nezanedbatelný faktor. Zhodnocením vašich názorů jsme došli k nové struktuře konference, která bude
jednodenní, kde se konferenční poplatek bude pohybovat řádově ve výši 3500 Kč, při zachování
možnosti společenských setkání stejně jako v minulosti. Důraz budeme nadále klást na kvalitní
program zaměřený na současné trendy a problémy trhu hotelnictví a gastronomie. Program
bude vyvážen tak, aby upoutal jak provozovatele restaurací, tak provozovatele ubytovacích
zařízení. Zkrácení celkové délky konference umožní snížit náročnost na náklady spojené s ubytováním a zároveň nám umožní i částečně redukovat konferenční poplatky. Součástí konference
i nadále zůstává Valná hromada, která je přístupná pro všechny členy zdarma. Věříme, že tyto
kroky uvítáte a zároveň s nimi se zvýší počet účastníků, kteří konferenci každoročně navštěvují.
Těšíme se na vás na zahajovací večerní party 24. listopadu v Karlových Varech.

ZE SEKRETARIÁTU

VÝKONY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČERVEN 2016
Current month - June 2016 vs June 2015
Occ %

ADR

Percent Change
from June 2015

RevPAR

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Occ

ADR

RevPAR

Prague

86,6

88,7

91,09

88,87

78,86

78,80

-2,4

2,5

0,1

Vienna

83,6

83,2

102,70

108,54

85,86

90,33

0,5

-5,4

-4,9

Budapest

81,0

83,5

81,41

77,93

65,95

65,05

-3,0

4,5

1,4

Barcelona

84,4

85,1

150,70

138,43

127,21

117,77

-0,8

8,9

8,0

Berlin

85,0

84,5

100,44

112,26

85,34

94,81

0,6

-10,5

-10,0

Paris

77,5

89,9

286,00

314,57

221,64

282,92

-13,8

-9,1

-21,7

London

84,1

87,9

187,01

222,37

157,35

195,39

-4,2

-15,9

-19,5

Warsaw

86,7

82,3

76,41

71,72

66,23

59,03

5,3

6,5

12,2

Year to Date - June 2016 vs June 2015
Occ %

ADR

Percent Change from
YTD 2015

RevPAR

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Occ

ADR

RevPAR

Prague

69,2

68,0

80,91

80,02

55,97

54,44

1,7

1,1

2,8

Vienna

68,6

67,5

97,80

100,08

67,10

67,56

1,6

-2,3

-0,7

Budapest

68,1

68,9

74,39

69,95

50,66

48,21

-1,2

6,3

5,1

Barcelona

73,7

72,4

136,88

127,32

100,89

92,24

1,7

7,5

9,4

Berlin

73,7

72,7

95,33

94,15

70,27

68,45

1,4

1,3

2,7

Paris

67,9

76,0

224,86

238,78

152,68

181,58

-10,7

-5,8

-15,9

London

77,3

79,7

172,89

188,75

133,67

150,43

-3,0

-8,4

-11,1

Warsaw

74,5

72,3

67,06

67,28

49,98

48,66

3,0

-0,3

2,7

KANDIDATURY
DO RADY AHR ČR
Na Valné hromadě AHR ČR, která se bude
konat v rámci 11. konference ve dnech
24. – 25.listopadu v Karlových Varech, proběhnou volby do Rady AHR ČR. Právo účastnit
se Valné hromady, právo hlasovat, volit a být
volen mají všichni členové AHR ČR. Členové
Rady AHR ČR jsou voleni na dobu 2 let.
Tímto vyzýváme členy, kteří mají zájem kandidovat, aby zaslali souhrnné CV a svou vizi
o směřování sekce na sekretariát AHR ČR
a to nejpozději do 30. září 2016. Sekretariát
všechny obdržené nominace předá Radě
a s kandidátní listinou dle jednotlivých pozic
seznámí členy AHR ČR nejpozději 1 měsíc
před konáním Valné hromady.
Pozice ke kandidatuře:
 viceprezident krajské sekce
 viceprezident hotelové sekce
 viceprezident gastronomické sekce
 zástupce ubytovacích zařízení
do 20 pokojů
 zástupce ubytovacích zařízení
do 100 pokojů
 zástupce ubytovacích zařízení
nad 100 pokojů
 zástupce gastronomické sekce
 zástupce sekce dodavatelů
 zástupce sekce odpovědného podnikání
 zástupce vzdělávací sekce

NOC HOTELŮ POPRVÉ V PRAZE
VÍTÁME NOVÉ ČLENY
Caffe Opera, Olomouc; Evropské školicí
centrum, Litomyšl; Horský hotel Skiland,
Ostružná; Hostel Downtown, Praha 1;
Hostinec u Kopeckých, Trutnov; Hotel Andromeda, Ramzová / Ostružná; Hotel Lony,
Mochov; Hotel Plumlov, Mostkovice; KOMETA PUB PENZION, Pasohlávky; Penzion
Expanze, Jaroměř; Pivovar Monopol, Teplice;
Restaurace Bílý dům, Moravské Budějovice,
Romantika – restaurace, bar, ubytování, Nové
Město na Moravě; Střední škola gastronomie
a služeb, Nová Paka; VOŠ a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o., Pelhřimov,
Hospitality and Retail Systems,s.r.o., Praha
- Hostivař; La Lorraine, a.s., Kladno

ZÁJEZD NA SVĚTOVOU
KUCHAŘSKOU
OLYMPIÁDU
V posledních říjnových dnech proběhne
v Erfurtu opět po čtyřech letech největší
setkání kuchařů z celého světa - IKA 2016.
V osmnácti prosklených kuchyních vystoupí
ve dnech 22. - 25. 10. patnáctset kuchařů
z 40 zemí včetně 35 národních týmů.AKC ČR
organizuje na tuto událost autobusový zájezd
ve dnech 23. - 24. 10. Datum byl zvolen záměrně tak, aby účastníci mohli vidět a podpořit naše reprezentanty.Bližší informace lze
získat na www.akc.cz
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TEXT: KLÁRA STÁREK ZACHARIÁŠOVÁ,
FOTO: ARCHIV

Projekt Noc hotelů je CSR akcí, která má za cíl ukázat nejen ekonomický přínos turismu
pro obyvatele Prahy, ale i přiblížení hotelnictví rezidentům. Obyvatelé měst si mnohdy ani
neuvědomují, jak důležitý je cestovní ruch pro jejich obce, regiony, zaměstnanost a že na toto
odvětví se váže řada dalších podnikatelských činností. Na druhou stranu však místní obyvatelé
mohou pociťovat některé z negativních vlivů spojených s množstvím turistů v okolí. Hoteliéři
si uvědomují svoji zodpovědnost nejen k místům samotným, ale také k obyvatelům, v jejichž
okolí podnikají. Tak vznikla myšlenka projektu Noc hotelů, ve které by hoteliéři přiblížili své
podnikání rezidentům. Organizátorem projektu Noc hotelů je AHR ČR ve spolupráci s Prague
City Tourism a Magistrátem hl.m. Prahy. Akce se bude konat pravidelně vždy poslední pátek
měsíce ledna.
Pro první ročník je datum stanoveno na 27. 1. 2017. Akce bude doprovázena propagační kampaní a zvýhodněnými vstupy do vybraných kulturních památek. Cena za dvoulůžkový pokoj
je stanovena na symbolických 777,- Kč včetně snídaně, DPH a poplatků. Cena je jednotná pro
všechna zařízení. Rezervace pokojů bude probíhat napřímo s hotelem. Hotel si sám bude regulovat, kolik pokojů poskytne a zdali připraví i nějaký zajímavý program.
K projektu je připravována webová stránka se všemi informacemi pro Pražany, včetně seznamu
a propagace zapojených hotelů. V následujících dnech budeme spolu se všemi informacemi
a náhledem webu rozesílat přihlášku do projektu. Pokud se již nyní chcete dozvědět bližší informace, pište na peskova@ahcr.cz

AKTUÁLNĚ

Jaký bude další osud stravenek?
Jedním z nákladů, který může dosáhnout až 6 % celkové útraty v restauraci, jsou poplatky
za využívání plateb stravenkami.
Stravenky jsou vlastně další měnou ve státě, která žije svým vlastním
a často nekontrolovatelným způsobem. Jejich význam stojí na skutečnosti, že firmy, které stravenky svým zaměstnancům poskytují, mají
daňové zvýhodnění a zároveň zaměstnanec ve své podstatě dostává
významnou slevu na stravné. Na druhou stranu díky tomuto systému
se tržby pro provozovatele restaurací, které stravenky akceptují, snižují
o provize vydavatelů stravenek a zároveň významně zvyšují jejich administrativní zátěž. Většina zastánců stravenek operuje s tím, že pokud
by nebyly, lidé by nechodili například na obědy do restaurací a tržby
restaurací by poklesly.
V současné době tedy AHR ČR hledá některé odpovědi na otázky
spojené s diskusí o dalším osudu stravenek, kterou bychom chtěli vyvolat. Mezi ně patří hlavně otázka, jak vnímají stravenky provozovatelé
restaurací a také průzkum, jaký dopad by mělo jejich případné zrušení.
Na základě těchto informací připravíme návrh dalších kroků, který projednáme nejen v Radě, ale také jej podrobíme připomínkování ze strany
našich členů. Níže přinášíme výsledky dosavadního šetření mezi našimi
členy. Stravenky v tištěné podobě v současné době akceptuje více než
70 % respondentů z řad naší členské základny, elektronické stravenky

60,0%

přibližně 33 %. Zhruba 20 % odpovídajících členů stravenky ve svých
zařízeních vůbec neakceptuje. Adekvátní provize, kterou by respondenti
byli ochotni platit za využívání stravenek, by se měla pohybovat pod
3 %, což rozhodně neodpovídá současné situaci, kdy se provize pohybuje až do 6 % celkové hodnoty stravenky a to včetně z tržeb odváděného
DPH.
Objem tržeb hrazených stravenkami se podle průzkumu pohybuje
v rozsahu do 15 % celkově realizovaných tržeb, přičemž u 30 % respondentů je stravenkami hrazeno méně než 5 % tržeb. Stravenky jsou
akceptovány na celou útratu včetně nealkoholických nápojů. Pokud by
došlo k úplnému zrušení stravenek, pak se 26 % respondentů domnívá, že by došlo k výraznému úbytku hostů v poledním provozu, 70 %
respondentů je přesvědčeno, že by hostů nijak dramaticky neubylo.
Přibližně polovina respondentů by souhlasila se zrušením stravenek, asi
30 % je proti a ostatní zatím neví.
Tento průzkum nás přesvědčuje o nutnosti zabývat se i nadále otázkou
režimu stravenek a mimo jiné, vytvoření podrobnější studie, která by
vyčíslila dopady několika variant řešení, které se nabízejí pro další kroky
v této problematice.

Ačkoli odebírám nyní stravenky, byl bych radši za současné
situace na trhu pro jejich plošné zrušení

Akceptujete ve své provozovně stravenky?

51,3%

50,0%

Ano, odebírám papírové
stravenky

21,1%

40,0%

Ano, odebírám e -stravenky

45,3%

28,6%

30,0%

20,2%

20,0%

Ano, odebírám papírové i estravenky

Ano

33,6%

Ne

Ne, stravenky neodebírám

Nevím

10,0%

0,0%

0,0%

7,8%

60,0%

Domníváte se, že by plošné zrušení stravenek ve Vašem zařízení
vedlo:
55,8%

50,0%
40,0%

Limitujete množství stravenek k platbě?

Ne, nelimituji

K úbytku hostů

30,0%

Ano, limituji

92,2%

34,2%
Počet hostů by se výrazně
nezměnil

20,0%

10,0%

10,0%

Nevím

0,0%

2,9%

Domníváte se, že kdyby zaměstnanci dostávali příspěvky
na stravování ke mzdám, tak by se jejich stravovací návyky
3,3%
ve vztahu k poledním obědům promítly následovně:

3,8%

7,6%

5,7%

pod 5%

31,4%

5% - 9%
10% - 15%
16% - 20%

26,2%
39,3%

Trochu by ubylo hostů
Nic dramatického by se nezměnilo

31,1%
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21% - 25%

Výrazně by ubylo hostů přes poledne

Nevím

26% - 30%

28,6%

více než 30%

20,0%

TEXT: KLÁRA STÁREK ZACHARIÁŠOVÁ

Kolika % se podílí objem tržeb ve stravenkách na celkových tržbách
Vaší restaurace? / měsíčně /

AKTUÁLNĚ

Dopis náměstkyni ministra
financí JUDr. Aleně Schillerové
Vážená paní náměstkyně,
obracím se na Vás po krátké odmlce opět ve věci elektronické
evidence tržeb. Jak víte, naše organizace od počátku tento
projekt podporuje za předpokladu, že bude vést k nastavení
stejných podmínek na trhu pro všechny podnikatele.
Z vývoje posledních dnů máme poměrně rozpačité pocity.
Po té, co se podařilo prosadit zákon, se objevují snahy některých zájmových skupin, systém spíše dále oslabovat a vnášet
do něj další výjimky. Posledním příkladem je zjednodušení
řežimu pro e-shopy, které ve své podstatě přináší výluku
z povinnosti evidovat tržby. Elektronický obchod, stejně jako
online distribuce sdílených služeb, stále narůstá, což je jistě
pozitivní zpráva, na druhé straně je to prostor, který je takřka
nekontrolovaný z pohledu plnění daňových povinností. Tím
bude dříve nebo později docházet k nerovnému postavení
mezi poskytovateli služeb a produktů v kamenných obchodech a restauracích a prodejem online. Nevidíme zásadní
důvod pro vyloučení jakéhokoli subjektu z evidence tržeb
nad rámec současného zákona.
Zároveň bychom Vás rádi požádali o stanovisko k § 12
- Tržby vyloučené z evidence, kde se jako neevidované tržby
uvádějí v bodu d) tržby ze stravování a ubytování žákům
a studentům poskytované školou, dále v bodu h) tržby
z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných
poplatníků. V současné době se na nás obrací naši členové

s dotazem, zda například školní jídelny, které poskytují veřejné stravování za úplatu jiným osobám než studentům a učitelům, tedy komerčně, budou podléhat elektronické evidenci
tržeb. Stejně tak například obce, které mají zřízené kempy
nebo občerstvení v těchto zařízeních a podnikají komerčně
budou podléhat v této činnosti evidennci tržeb. Podobně je
tomu u spolků - sokolovny, sportovní areály apod., zvláště na
venkově často slouží zároveń jako restaurace, ale jsou zřízeny
veřejně prospěšnými poplatníky. Výše uvedená zařízení jsou
často v přímém konkurečním postavení, například místních
hostinců a tudíž by, dle našeho názoru, měly mít tyto provozovny stejné podmínky.
Vážená paní náměstkyně, jsme přesvědčeni, že elektronická
evidence tržeb může vést k zefektivnění výběru daní, ale
pouze za předpokladu, že nastaví skutečně stejné podmínky
pro všechny aktéry trhu nekompromisně. Pokud by tomu tak
nebylo, docházelo by k diskriminaci jedné skupiny podnikatelů, přičemž by tento proces mohl mít velmi nepříznivé dopady
nejen do samotné existence malých podnikatelů, ale vytvořil
by také prostor pro obcházení této povinnosti určitými subjekty a prostředí nekalé konkurence.
Předem děkujeme za laskavé vyjádření. Přeji Vám osobně
hodně úspěchů a těším se na další spolupráci.
S pozdravem Václav Stárek

Odpověď JUDr. Aleny Schillerové
Ministerstvo financí o odložení zavedení zákona EET aktuálně neuvažuje

TEXT: VÁCLAV STÁREK

Jako reakci na výše uvedený dopis obdržela AHR ČR zprávu paní náměstkyně ministra financí JUDr. Aleny Schillerové
s ubezpečením, že snahy jednotlivých zájmových skupin o prosazování výjimek Ministertvo financí sleduje a průběžně
vyhodnocuje.
Ministerstvo financí v tuto chvíli aktuálně neuvažuje o odložení byť jen části zákona o evidenci tržeb nebo zavedení
výjimky pro určitý segment podnikání.
Uvědomuje si, že základním cílem zákona o evidenci tržeb je narovnání podnikatelského prostředí a vytvoření rovných
podmínek pro podnikání všem. Paní náměstkyně přislíbila, že vznesené dotazy zpracuje ve spolupráci s GFŘ.
Odpovědi na naše dotazy poskytneme našim členům po jejich obdržení v následujícím zpravodaji.
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Spolupráce se zahraničními školami
je pro nás inspirativní
Na loňské Výroční konferenci AHR ČR se již tradičně slavnostně předávaly Výroční ceny
AHR ČR. Ocenění Škola roku 2015 získala Katedra cestovního ruchu pražské VŠE.
Také o tom, co tato katedra studentům nabízí, jsme si povídali s jejím vedoucím
doc. Ing. Josefem Abrhámem, Ph.D.

Katedra cestovního ruchu pražské Vysoké školy ekonomické získala
ocenění AHR ČR Škola roku 2015. Jaké důvody vedly podle vás odbornou komisi k tomu, že vybrala právě vaši katedru?
Výběr komise nás velmi potěšil. Jelikož školu hodnotili odborníci z praxe, odhaduji, že je oslovila narůstající míra spolupráce se zahraničními
univerzitami, zvyšující se počet studentů s mezinárodní zkušeností
a rozvinutá spolupráce s praxí.

Co je podle vás pro kvalitu studia nejdůležitější? Zájem studentů,
kvalitní motivující přednášející…?
Těžko říci, zda je něco nejdůležitější. Bez kvalitních studentů se zájmem
o obor by sebelepší vyučující nezmohli nic. Snažíme se proto získávat
kvalitní studenty, podporovat kvalifikační rozvoj a motivovanost pedagogů, průběžně hodnotit kvalitu výuky a získávat zpětnou vazbu
od studentů a partnerů z praxe.

Jaká byla vaše cesta k vedení Katedry cestovního ruchu?
Na Katedru cestovního ruchu (KCR) jsem přišel v roce 2012 z Katedry
světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vtahů VŠE, kde jsem se
zabýval tématy společnými pro oba obory. Vítal jsem to jako možnost
rozšířit svůj odborný profil. Na katedře jsem se postupně adaptoval
a v roce 2013 jsem byl jmenován vedoucím. V počátcích mi velmi pomohla svými radami doc. Indrová, bývalá vedoucí katedry, se
kterou velmi úzce spolupracujeme dodnes.

Jsou podmínky přijímacích zkoušek náročné?
Náročnost přijímacích zkoušek se dlouhodobě nemění, protože se
snažíme se získat kvalitní studenty i v době, kdy se na vysoké školy hlásí
demograficky slabé ročníky. Letos jsme ale měli z výsledků přijímacích
zkoušek velkou radost. Jednak vzrostl počet přihlášených studentů na
magisterské studium a zejména byl zaznamenán dvacetiprocentní nárůst celkového počtu studentů, kteří splnili bodové hranice pro přijetí.

V čem se vaše katedra odlišuje od jiných, stejně zaměřených?
Katedra cestovního ruchu se odlišuje od dalších obdobně zaměřených
pracovišť zejména tím, že nabízí ekonomicky orientované studium.
Znalosti z ekonomie, marketingu nebo finančního účetnictví vhodně
rozvíjejí specializaci cestovního ruchu. Katedra je součástí Fakulty
mezinárodních vztahů, kde je kladen velký důraz na internacionalizaci
studia. Absolventi oboru mají velmi dobré jazykové kompetence
a schopnosti uvažovat v mezinárodních souvislostech.
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Co může katedra během studia studentům nabídnout?
V rámci VŠE jsme poměrně malým oborem, což má dle mého pohledu
pro studenty velké výhody. Studenti se mezi sebou znají a mohou spolupracovat během studia. Velikost oboru také umožňuje individuálnější přístup vyučujících. Kromě našeho hlavního cíle, tj. kvalitního
vzdělání v oboru cestovního ruchu, nabízíme stále se zvyšující počet
stáží (často v zahraničí), studijních pobytů v zahraničí, videokonferencí
se zahraničními školami, rostoucí počet přednášek externistů, prakticky
orientovaných případových studií, atd.

PROFIL
(hotelech, stravovacích zařízeních, cestovních kancelářích, apod.),
v relevantních institucích veřejné správy (na ministerstvech, krajských
úřadech, v České centrále cestovního ruchu) a místní samosprávy.
Působí zpravidla na pozicích středního a vrcholového managementu,
v oblastech marketingu, prodeje, finančního řízení i řízení lidských
zdrojů.
Patří někdo z vašich absolventů ke „známým jménům“ v oblasti
cestovního ruchu?
Z řad našich absolventů můžu uvést: Ing. Pavla Hlinku – ředitele sekce
pro vzdělávání AHR ČR, Ing. Petra Ryšánka – ředitele Moravian Convention Bureau, Ing. Jana Hergeta, Ph.D. – bývalého ředitele zahraničních zastoupení České centrály cestovního ruchu.

Inspirujete se podobně zaměřenými školami v zahraničí?
Spolupráce se zahraničními školami je pro nás inspirativní při koncipování studijních programů, zavádění nových předmětů, v pedagogickém
procesu, ale i ve výzkumu nebo při organizaci doktorského studia a praxí studentů. Pravidelně organizujeme přednášky zahraničních profesorů Máte představu, kam bude směřovat katedra v dalších čtyřech letech?
v našich kurzech.
Rádi bychom upevnili naší pozici a pokračovali ve zvyšování kvality
vyučovaných oborů a předmětů.
Mohou studenti jezdit na odborné stáže?
Plánujeme inovovat bakalářský obor Regionální rozvoj a cestovní ruch
Studenti se účastní zahraničních pobytů stále častěji. Mohou vybírat
do podoby profesně orientovaného oboru, jak je to obvyklé na zahraz více než 200 partnerských univerzit nejen v Evropě, ale i na dalších
ničních univerzitách. Magisterský studijní obor by si měl zachovat unikontinentech (v USA, Číně, Japonsku, Brazílii, Austrálii, na Novém
kátnost a akademickou orientaci, aby si zachoval dosavadní atraktivitu
Zélandu, atd.).
nejen pro naše nejlepší studenty, ale i zájemce z dalších veřejných
V posledních letech jsme rozšířili také nabídku pracovních stáží
a soukromých škol. V souladu s koncepcí rozvoje oborů je cílem katedv zahraničí. Mezinárodní stáže jsou realizovány v hotelech, kongrery dále rozšiřovat nabídku odborných praxí, zvyšovat podíl externistů
sových asociacích, zahraničních zastoupeních České centrály cestove výuce předmětů, posilovat počet zahraničních profesorů a výukovního ruchu, atd.
vých pobytů našich vyučujících v zahraničí.
Ve výzkumné a publikační činnosti se budeme zaměřovat na kvalitní
Kvalita výuky stojí z velké části na kvalifikovaných pedagozích. Poda- zahraniční publikace evidované ve světových databázích a doplnění
řilo se na vaší katedře dát dohromady odborný pedagogický tým?
kompletního spektra literatury pro vyučované obory. Z hlediska rozvoje
Základem našeho týmu je sestava odborníků, kteří dlouhodobě působí pracovníků budou podporovány střednědobé plány rozvoje a další
v oblasti cestovního ruchu. Tým postupně doplňujeme tak, aby byl
zvyšování kvalifikace.
schopen reflektovat odborné zaměření oborů a měl vyváženou věkovou
strukturu. V posledních dvou letech se nám podařil růst odborné
Odhaduji správně, že jako vedoucí KCR rád cestujete?
kvalifikace ve formě nově získaného vědeckého titulu Ph.D. u čtyř členů Odhadujete správně. Čím jsem starší, tím více oceňuji zážitky a poznatkatedry. Doktorskému studiu jako celku věnujeme zvláštní pozornost,
ky, které získávám díky cestování.
protože zde získáváme kvalitní vyučující z řad našich studentů.
Myslíte také na průbežné vzdělávání pedagogů a mají možnosti
jezdit na odborné stáže?
Průběžné vzdělávání a zvyšování kvalifikace patří mezi klíčové předpoklady kvalitního pedagoga. Je také důležité pro jeho osobní i pracovní
motivaci. Vyučující Katedry cestovního ruchu v posledních letech
pravidelně přednášejí na partnerských univerzitách v rámci programu
Erasmus+.
V tomto semestru jsme realizovali výukové pobyty na partnerských
univerzitách ve Velké Británii, Španělsku, Finsku, v Litvě a v Polsku.
Vzdělávání dále probíhá prostřednictvím účasti na mezinárodních konferencích a přednáškách externistů organizovaných katedrou. Začínající
vyučující se účastní kurzu pedagogických dovedností.
Zvete na přednášky také odborníky z praxe? Vybaví se vám některá
mimořádně povedená?
Každoročně organizujeme několik desítek přednášek odborníků
z praxe. Je pro mě velice těžké vybrat ty nejlepší, protože všechny jsou
pro nás mimořádně zajímavé. Spíše jako příklady tedy mohu uvést
přednášky Ondřeje Špačka KPMG k problematice kongresového cestovního ruchu, ředitelky Institutu cestovního ruchu CzechTourismu Markéty Vogelové, Pavla Vančury z Českého statistického úřadu, vedoucího
zastoupení Německé centrály cestovního ruchu Karla Zeleného
a generálního ředitele společnosti Labartt Investment Jana Ficka.

DOC. ING.
JOSEF ABRHÁM,
PH.D.
 2009 – 2012 - ředitel Centra evropských studií (CES)
 2012 – 2013 - působil na Katedře světové ekonomiky Fakulty
mezinárodních vztahů VŠE
 2013 - dosud vedoucí Katedry cestovního ruchu VŠE
Zpracoval několik knižních monografií, které jsou využívány jako
učební texty. Zúčastnil se několika vědecko-výzkumných projektů.
Pracoval na dvou výzkumných a expertních projektech pro státní
sektor. Je autorem vysokoškolských učebnic. Absolvoval zahraniční
stáže na různých univerzitách např. ve Španělsku na Universitad de
Madrid, ve Velké Británii na Sheffield Hallam University, v Německu na University of Applied Sciences Munchen…

Na jakých pozicích nacházejí studenti uplatnění po ukončení studia?
Absolventi oboru se uplatňují zejména v podnicích cestovního ruchu
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TEXT: MICHAELA ŠULCOVÁ, FOTO: ARCHIV

Daří se vám propojit teorii s praxí? Kde si mohou studenti své znalosti vyzkoušet během studia v reálném životě a jak?
Na propojení teorie a praxe je rok od roku kladen větší důraz. Kromě
odborných praxí, které jsou povinné v bakalářském studiu a volitelné
v magisterském stupni studia, je běžná výuka doplňována přednáškami odborníků z praxe, které nahlížejí na probíraná témata z jiného
úhlu pohledu a také množstvím případových studií. Všechny uvedené
způsoby výuky jsou pozitivně přijímány ze strany studentů i zapojených
odborníků z praxe.

HOTEL / PENZION

Časté rezervy v ubytovacích a stravovacích
zařízeních
Bezpečnostní situace ve světě letos způsobila, že řada Čechů zvažovala dát přednost
dovolené v tuzemsku před zahraniční.
Jak na tom obecně ubytovací a stravovací zařízení u nás jsou? Kde jsou
nejčastější mezery a rezervy v jejich činnostech, kvalitě, nabídce a prodeji služeb? Pojmenujme si pár vybraných základních postřehů…

Fyzické vybavení provozoven
V zařízení ještě stále přetrvává zastaralé vybavení. Obecně se ale naštěstí
úroveň postupně zlepšuje.
Přitom rozvoj a zlepšení není často ve velkých investicích, ale třeba jen
v dílčí změně výmalby, obměně dekoračních textilií a doplňků, které
nestojí velké peníze. Jde spíš o to uvědomit si to, chtít a rozhodnout
Motivace
se pro obměnu.
Jeden z klíčových prvků ve službách. A nejedná se jen a výhradně
o peníze. Obecně platí, že každý zaměstnanec má své individuální poProvozní slepota a setrvačnost
třeby a touhy. Každý má svoji vlastní hierarchii toho, co jej motivuje.
Setrvačnost a pocit, že „to zákazníkům přece stačilo a bude stačit i nadále“, je častým zabijákem vlastního rozvoje. Pak ať se však tato zařízení Znalost produktu.
nediví, že prodávají služby za nízké ceny.
V mnoha případech schází zaměstnancům zařízení detailnější znalost
jednotlivých produktů. Málokde si je mohou zaměstnanci vyzkoušet.
Omezená aplikace moderních postupů a trendů
Dobrá zpráva je, že o něco lepší situace je v tomto směru aspoň v gastČasto souvisí i s předchozím bodem setrvačnosti. Řada majitelů
ronomických zařízeních.
a provozovatelů trpí do určité míry nedostatkem informací o moderních postupech a trendech. Získávají se cestováním, čerpáním noUpselling a aktivní nabídka
vých zkušeností, návštěvami gastronomických zařízení a akcí.
Upselling a aktivní nabídku jsem popisoval v jednom z předchozích
Inspirací je v tomto směru mnoho, ale jejich průnik do zařízení
čísel, takže opět nebudu rozepisovat principy. Snad jen postesk, že abje jen velmi pozvolný.
sence těchto technik ve většině zařízení na trhu je připravuje o peníze.

Neochota si nechat poradit

Interní kontrola kvality služeb

Kde nejsou zkušenosti a potřebný rozhled, tam by měl být logicky na
místě externí subjekt, který poradí a správně nasměruje, jinými slovy
zaplní mezery v know-how. Řada subjektů je však stále příliš „hrdá“ na
to, aby jim někdo radil a že by za jeho rady měly platit. Podle toho to
pak v řadě těchto zařízení vypadá. Např. kvalita gastronomie a nesmyslně rozsáhlé jídelní lístky.

Bez kontroly to prostě nejde. V některých zařízeních kontrola kvality
služeb bohužel ještě stále zcela chybí. Tam, kde je zavedena, zase dost
často selhává. Není jí totiž věnována patřičná pozornost. Týká se to i
některých řetězcových provozů.

Velkému množství zaměstnanců schází dovednosti běžné komunikace,
patřičné slušnosti, úcty a zdvořilosti k zákazníkům. Spoléhat se v tomto
směru na rodinnou výchovu, školu, vrozené dovednosti, s tím, že to nějak intuitivně zvládnou, nelze a v praxi to nefunguje. Bez jasně daných
alespoň základních standardů a tréninku to prostě nejde. Spontánně
a bez patřičného vedení se zaměstnanci chovají a jednají správně jen
výjimečně.

Komunikace připomínek, stížností a méně
standardních situací

Systém nezávislé utajené kontroly je jedním z nejlepších nástrojů
nezávislé kontroly kvality z pohledu zákazníků. Zároveň je dokonalým
prostředkem pro odhalení provozní slepoty.

Čistota toalet
Kritický bod zejména gastronomických zařízení. A přitom už staré známé úsloví říká, že „kvalita restaurace se pozná podle čistoty toalet“.

Aktivní obchod a marketing
Mnoho zařízení na trhu ještě nepochopilo, že vybudovat a doladit
kvalitní produkt je jedna věc, ale jeho návazné dynamické aktivní zobchodování je stejně důležité jako vybudování. Bez aktivního obchodu to
dnes nejde. A pokud zařízení nemá potřebné know-how, může si dnes
obchodní aktivity zajistit pomocí externí firmy.

Většina zařízení na trhu včetně těch řetězcových neposkytuje svým
zaměstnancům vůbec žádnou průpravu pro řešení konkrétních problematických situací. Akademie AHR má v nabídce seminář, který se touto
problematikou exkluzivně zabývá.
Jedna moje osobní zkušenost na závěr. V zařízeních, která navštívím,
nemám problém otevřeně pojmenovat to, co mě třeba už na první
Trénink a vzdělávání zaměstnanců.
pohled „praští do očí“. Majitelé, ředitelé, či příslušní vedoucí pracovníci
Jedná se o oblasti, kde řetězcové hotely a restaurace výrazně převyšují
se pak často pousmějí či začervenají a komentují má vyjádření v duchu
většinu nezávislých zařízení. Ano, trénink je do značné míry dril, ale
„…jak jsme mohli tohle nevidět…!?“ O úsporách nákladů či tržbách
může být pojat i zábavnou poutavou formou. I zde platí pravidlo, že
navíc ani nemluvě. A i toto je názorný příklad rozvoje a zkvalitňování
totiž „účel světí prostředky“.
služeb. A pozitivní zpráva na závěr: Určitě to bude lepší…
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TEXT: JAROSLAV VACULKA, WWW.HOTELSOLUTIONS.CZ, FOTO: ARCHIV

Komunikace personálu v běžných situacích

Mystery shopping

HOTEL / PENZION

Who is who
LUCIA ARBETOVÁ
1. června 2016 se stala novou ředitelkou Vienna House Dvořák Karlovy Vary, luxusního 4hvězdičkového hotelu s vlastními
lázněmi a lékaři. Přišla ze slovenského Vienna House Easy Chopin Bratislava, v jehož čele byla od roku 2013. Zkušenosti
v hotelnictví sbírá již více než dvacet let, a to jak v mezinárodních hotelových sítích, tak i nezávislých hotelech. Svoji kariéru
začala jako recepční a postupně se vypracovala přes obchodní a marketingové pozice až do managementu. Hlavním úkolem
v nové funkci bude především upevnění pozice hotelu Vienna House Dvořák Karlovy Vary na klíčových trzích a také nalákání hostů z nových zemí, kteří místní lázně a jejich blahodárné účinky na lidské zdraví zatím neobjevili.

Je jedním z předních odborníků a poradců pro internetovou hotelovou strategii Jak si vybudovat přímý online prodej a snížit
závislost na třetích stranách. Získal univerzitní vzdělání v oboru Elektrotechnika na Západočeské univerzitě v Plzni, dále
magisterský titul Management hotelnictví na VŠH v Praze. V letech 2005 - 2006 působil v PriceWaterhouseCoopers a v roce
2006 nastoupil do společnosti Mandarin Oriental Prague, kde se podílel na otevření tohoto luxusního hotelu. Provozním
ředitelem Bookassist je od prosince roku 2008, kde pomáhá se svým týmem s přímou online strategií 300 hotelům po celé
České republice a Slovensku.

VÁCLAV VÍTEK
Od dubna 2016 vede luxusní hotel Quisisana Palace v centru Karlových Varů. Mladý energický muž byl oporou managementu několika sítí hotelů v Evropě již od ukončení programu řízení cestovního ruchu Executive MBA na University of New
York (UNYP) v Praze. V manažerských funkcích v různých evropských zemích tak sbíral zkušenosti např. v německém Hamburku v hotelu Sofitel Hamburg Alter Wall, v Lucemburku současně v hotelech Sofitel Luxembourg Le Grand Ducal a Sofitel
Luxembourg Europe. Plynule ovládá německý a anglický jazyk, domluví se také francouzsky.

INZERCE

TEXT: MICHAELA PEŠKOVÁ, FOTO: ARCHIV

JAROMÍR PAŽOUT

HOTEL / PENZION

První 5* hotel v Brně získal certifikát
HOTELSTARS

Hotel se 119 luxusními pokoji v historickém centru Brna splnil všechna
přísná kritéria. Zařadil se tak mezi další pětihvězdičkové hotely v tuzemsku, jejichž klientela každoročně roste. Hotel Barceló Brno Palace
je zároveň prvním 5* certifikovaným hotelem z řad mezinárodních
hotelových řetězců u nás. Nejen o tom, co od certifikace očekává, jsme
si povídali s ředitelem hotelu panem Gustavo Guidobono.

Myslíte, že vám 5* pomůže
získat více klientů?
Náš hlavní cíl nebylo navýšení
počtu přijíždějících hostů, ale
především navýšenívěrnosti klientů.
Všem novým, či potenciálním hostům ale tak chceme ukázat rozdíl
kvality služeb. Pochlubit se, že jsme
jediní a výjimeční v tomto směru
v Brně.

Proč jste se rozhodli pro certifikaci Hotelstars?
Z dlouhodobého hlediska jsme přemýšleli jak překvapit a potěšit více
jak 30 % věrných hostů, kteří nás nejenom pravidelně navštěvují, ale
především nás ke kroku zvýšit kategorii hotelu namotivovali. Tak jsme
se rozhodli, že ten nejlepší způsob bude vylepšit kategorii hotelu oficiál- Na co byste do svého hotelu nalákali potenciální hosty?
ní certifikací a vše co s tím souvisí: mystery kontrola atd.
Na exklusivitu a majestátnost produktu, excelentní lokalitu, osobní
přístup a nadstandardní politiku kvality služeb.
Co od ní očekáváte a jak s ní budete „pracovat“?
Větší prestiž v rámci regionu Brno a celé České republiky. Myslíme si,
Další certifikované 5* hotely najdete v Praze, Karlových Varech,
že projít řádnou a oficiální certifikací Hotelstars, která překontroluje
Mariánských Lázních nebo ve Mcelích.
kvalitu služeb a produktu tak zároveň zaručuje kvalitu pro všechny naše Více na www.hotelstars.cz.
přijíždějící hosty.
S dotazy se obracejte na Kláru Hájkovou – hajkova@ahrcr.cz

INZERCE

TEXT: KLÁRA HÁJKOVÁ, FOTO: ARCHIV

Barceló Brno Palace hotel získal v červnu od AHR ČR
certifikát Hotelstars pro kategorii Hotel 5*.

AKCE

Užijte si s námi Karlovy Vary!
Konference AHR ČR
24. 11. – 25. 11. 2016
GRANDHOTEL AMBASSADOR
A GRANDHOTEL PUPP

Srdečně Vás zveme na naši konferenci do Karlových Varů!
Věnovat se budeme fenoménu poslední doby – disrupčním projektům. Už jste slyšeli o tom, že lze sdílet nejen
ubytování, ale také jídlo? Přijďte si poslechnout, jak se s těmito novými formami nabídek naučit žít a jak jich naopak
využít ve svůj prospěch! Máme pro Vás také přednášku,
která se věnuje sofistikovaným způsobům navyšování příjmů a samozřejmě nesmí chybět FOOD TRENDS! Těšíme
se na Vás ve Varech!

MANOLIS PSARROS
Disrupční projekty v praxi
Tyto projekty rostou jako houby po dešti a služby se díky nim začínají prodávat zcela novým
způsobem. Místo taxi spolujízda, místo hotelu soukromý byt, místo restaurace Vás pohostí
cizí člověk v soukromí. Jak se s tímto novým fenoménem vyrovnat nebo jej dokonce využít
ve svůj prospěch?

THOMAS LANDEN
Poznejte své hosty
Analyzujte své hosty sofistikovaně, do hloubky a zjistěte, co přesně chtějí! Přizpůsobte
svou nabídku zcela cíleně a získejte více hostů s maximálním ziskem…Inspirujeme
Vás krátkým návodem.

TIM UNWIN
Nové yield strategie
Pracujete s revenue a yield systémy již dlouho? Ukážeme Vám, že i v této oblasti Vám ještě
můžeme přinést novinky, které fungují! Nenechte si ujít přednášku, která Vám ukáže nové
cesty a možnosti v yield strategiích.

Workshop Vše o EET v Brně
23. 8. 2016

TEXT:ALŽBĚTA GAŠPÁRKOVÁ, FOTO:ARCHIV

Jaké příjmy podléhají elektronické evidenci tržeb a jak technicky celý systém zajistit? Kdy vzniká povinnost
tržby evidovat a jaký je přesně postup před a po zahájení evidence? Jaké tržby jsou vyloučeny z EET? Jak
získat autentizační údaje a certifikát? Jaká kontrolní oprávnění má správce daně a jaké kroky bude podnikat
k vymáhání nápravy? Jaké jsou sankce za přestupky? Jak funguje v praxi sleva na dani z příjmů související
s pořízením potřebného technického vybavení? Jaké problémy mohou nastat v praxi a jak je řešit?
Přijďte a zjistěte více! Registrace na www.akademieahr.cz
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VZDĚLÁVÁNÍ

„Není nic těžšího než vyjádřit významnou
myšlenku tak, aby jí každý rozumněl.“
(Schopenhauer Arthur)
V tomto čísle vám představujeme další z lektorů Akademie AHR – Martina Zbránka,
PhDr. Daniela Hodulíka a Moniku Vlkovou, kterým jsme položili dvě otázky.
1. V čem vnímáte vaše školení jako přínosné? 2. Jaká tři slova byste vybrali k definici vašeho školení?

MARTIN ZBRÁNEK
Martin působí od roku 2002 jako lektor soft skills se specializací na problematiku vedení lidí a interní komunikaci. S touto
činností začal ve společnosti American Restaurants s.r.o., ve které zastával pozici manažera vzdělávání. Od roku 2008
spolupracuje jako nezávislý lektor s předními vzdělávacími společnostmi v ČR a zároveň se věnuje i firemnímu koučinku
a poradenství. Má za sebou desetiletou zkušenost s individuálním rozvojem manažerů všech úrovní.
1. Jako lektor se primárně věnuji problematice vedení zaměstnanců. Uvědomuji si, že je práce v restauračním a hotelovém provozu náročná například na rychlost, tudíž předávám účastníkům školení takové techniky, které jsou snadno zapamatovatelné
a zároveň využitelné v praxi. Vycházím z faktu, že má být nová technika spojena s nějakým symbolem, aby si jí účastníci školení
snadno zapamatovali. Tuto podmínku splňuje například tzv. „ptačí“ typologie (symboly čtyř ptáků), prostřednictvím které se
vedoucí pracovníci naučí, jak můžou být více efektivní při komunikaci se svými zaměstnanci, při delegování úkolů nebo při
poskytování zpětné vazby. Předávám snadné, lehce zapamatovatelné techniky, které jsou efektivní a přitom nenáročné na čas,
a které jsem si mnohokrát osobně vyzkoušel v provozu, takže kromě technik můžu předat i vlastní zkušenosti.
2. Zajímavé techniky; Snadná aplikace v praxi; Efektivita a přínos pro provoz.

PHDR. DANIEL HODULÍK
Dan v současnosti pracuje jako konzultant, lektor a kouč ve společnosti Centrum Dohody. Donedávna působil jako manažer v hotelu Savic. V průběhu svého profesního života vedl několik úspěšných restaurací, v několika případech prováděl
krizový management. Vedl i spoustu mezinárodních projektů. Absolvoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci. Je členem Americké psychologické asociace. Hotelnictví a gastronomie jsou jeho velkým koníčkem, s oblibou navštěvuje nově otevírané špičkové hotely a restaurace ve světě, kde sbírá inspiraci, kterou, jako konzultant, předává dál.
1. Velmi často je to připravenost účastníků sdílet postřehy mezi sebou. Na školení vesměs chodí špičkoví odborníci, kteří chtějí
na sobě pracovat a odnáší si inspirativní tipy pro zdokonalování jejich práce. Je to často i vytržení z každodenního provozu a
získání jiného pohledu na svou práci.
2. Atmosféra, nadhled, trend.

Monika má dlouholeté zkušenosti z vrcholového managementu v oblasti 5* hoteliérství a služeb a s vedením a motivací
lidí. Její profesní zkušenosti začaly prací na recepci, v business centru a pokračovaly v obchodním oddělení, aby nakonec
zakotvila v managementu jako obchodní a marketingová ředitelka a posléze jako generální ředitelka hotelu Paříž a pár let
na to i jako regionální ředitelka v nadnárodní cateringové společnosti Aramark. Může tedy nabídnout celou paletu zkušeností, o které se velmi ráda podělí, a která zahrnuje jak hotelový, tak restaurační provoz a jejich management.
1. Preferuji semináře, které jsou o sdílení a společné práci ve skupině, protože každý jsme unikátní a máme různé zkušenosti,
potřeby a tempo. V rámci vzdělávacích programů pro AHR ČR vedu dva semináře zaměřené na tzv. měkké dovednosti, jeden
pod názvem Štěstí v práci, který cílí na to, jak být v práci šťastnější, co to znamená, jak to poznat a posilovat, o vnitřní hře a
vlastní motivaci, o Kaizenu a změně myšlení. Můj druhý seminář na téma Já šéfem je o osvojení nové role čerstvě povýšených
zaměstnanců a jak se s ní nejlépe vypořádat, protože není vůbec snadné si novou roli osvojit. Soustřeďujeme se na to, jak
postavit tým, jak v rámci provozu dobře spolupracovat, jak zvládat agendu, termíny, nové odpovědnosti, jak úkoly delegovat,
mluvíme o motivaci, koučování, vlastní integritě, vzdělávání, zkrátka jak být dobrým šéfem a spokojeným zároveň.
2. Sdílení, motivace, zkušenost.
Rádi bychom vás informovali o nově vypsaných kurzech Akademie AHR pro nadcházející letní období
na http://www.akademieahr.cz/vypsane-kurzy/. Neváhejte, vybírejte a přihlašujte se.

TEXT: JANA ŠTURMOVÁ, FOTO:ARCHIV

MONIKA VLKOVÁ

Zástupce AHR ČR Jana Šturmová se jako člen poroty zúčastnila koncem června již 5. ročníku soutěže agentury CzechTourism o nejlepší
studentskou práci v cestovním ruchu. Vítězkou nejlepší diplomové práce se stala Barbora Přechová z Vysoké školy ekonomické. V
rámci své práce se zabývala problémem nedostatečné fyzické aktivity
školní mládeže a navrhla pilotní projekt k lepšímu zapojení školáků
do pěší turistiky. Vítězkou bakalářské práce je Monika Kvapilová z
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Mendelovy univerzity v Brně s tématem faktorů ovlivňujících kvalitu
cestovního ruchu ve venkovských regionech. Těšíme se na práce,
které dorazily do naší soutěže AHR ČR.
Vítěz bude pozván na slavnostní večer a galadinner, která je součásti
Výroční konference AHR ČR a kromě plakety obdrží i hodnotnou
cenu, kterou věnují členové AHR ČR. Ta rovněž zajistí, aby vítěz byl
zviditelněn v odborných médiích.

TEXT: JANA ŠTURMOVÁ

NEJLEPŠÍ STUDENTSKÁ PRÁCE A CESTOVNÍ RUCH

Rami Ibrahim: Přichází konec intuitivní
cenotvorby
Během dvoudenní akce s názvem IQrevenue summit Prague jsme se v červnu setkali
s Rami Ibrahimem, obchodním ředitelem a partnerem firmy iQsales. Požádali jsme ho
o rozhovor na téma řešení RateGain, jehož je tato společnost na českém a slovenském
trhu exkluzivním prodejcem.
RateGain je významná globální firma, která nabízí revenue management a datová řešení pro hotely, letecké společnosti, velké půjčovny
aut, či dokonce celé destinace. Jak vzniklo vaše partnerství?
Naše firma pomáhá hoteliérům uspět v internetovém prodeji a obsluhuje více než desítku významných hotelů v Čechách a na Slovensku, v řadě
případů lídry na lokálním trhu. Za posledních deset let jsme vyvinuli
unikátní soubor know-how, který umožňuje hotelům v krátké době
změnit průměrný výkon v dlouhodobý úspěch. Inteligentní software od
RateGain jsme si velmi oblíbili pro jeho uživatelskou přívětivost, bezchybnou funkčnost a progresivitu, a tak jsme na něm postupně vystavěli
většinu svých on-line prodejních řešení. Tato spolupráce nakonec vedla
ke smlouvě o exklusivním zastoupení na území Česka a Slovenska.

Čemu to připisujete?
Uvědomme si, že pomalu přichází konec intuitivní cenotvorby. To
množství dat se už nedá v lidské hlavě zvládat. I ti, kdo skutečně pracují
s cenou denně, musí analyzovat data z nejméně desítky prodejních kanálů a vše se v reálném čase stále mění. Většina hotelů již reflektuje do
svých cen skutečnou a očekávanou obsazenost na daný termín, snaží se
o nějakou prognózu. To už ale na intuitivní bázi nejde, protože se jedná
o stovky a tisíce hodnot, které jsou stále v pohybu. UNITY má modul
RevGain, který v reálném čase vyhodnocuje data z prodejních kanálů,
vidí přesně, na jaký den na trh přichází poptávka, kde se prodává více,
kde se rychleji vyprodává inventář, a samozřejmě, za kolik prodává celá
Vaše konkurence. Neustále porovnává tato data s vývojem obsazenosti
Vašeho hotelu a cílovými ukazateli, které UNITY nastavíte, například
obsazenost 93 % či řadu jiných výkonnostních ukazatelů. Za těchto
omezujících podmínek potom RevGain neustále počítá a prognózuje.
Výsledkem je cenové doporučení na každý jednotlivý den, které maximalizuje váš RevPAR.
UNITY tedy dává cenová doporučení, a co pak s nimi?
Vidíte před sebou na obrazovce vždy cenová doporučení na celý měsíc,
která můžete přijmout, upravit, nebo neakceptovat. Celý měsíc, nebo
jen dny, které si vyberete, můžete pak jedním klikem přenést na OTAs.
UNITY je totiž integrované řešení a jeho součástí je i špičkový channel
manager RezGain s common inventory pool, což znamená, že máte
jednu banku inventáře a všechny OTAs si z ní berou kapacitu. Když
máte poslední pokoj a prodáte jej na Bookingu, přestane se okamžitě
automaticky nabízet na všech dalších prodejních kanálech, takže vám
nehrozí v deset večer overbooking.

Máte k dispozici spolehlivá data o výkonu systému?
Určitě. Na všech hotelech, kde jsme systém implementovali, byl měsíční
meziroční průměrný přírůstek průměrné ceny za pokoj nejméně
3 eur a nejvíce 12 eur, při zachování či navýšení dosavadní průměrné
obsazenosti. Z toho vyplývá, že se na padesátipokojovém hotelu se
70 % vytížeností investice do UNITY splatí vždy nejdéle do dvou
měsíců a zbytek roku nese zisk. Za tím si stojíme.
A co tedy cena? Takové systémy byly v minulosti hodně nákladné,
a proto je využívaly nejprve letecké společnosti a potom hotelové
řetězce.
Přelomové je, že UNITY přichází s cenovkou do 5 000 eur za rok.
Uvážíte-li, že jen channel management hotely běžně stojí okolo
1 500 eur ročně, dalších cca 800 eur platí za nástroj na konkurenční
cenové srovnání a ti, kteří využívají nějaký nástroj na správu hodnocení
a zpětné vazby od hostů, za něj platí opět několik set eur ročně, dělají
tyto výdaje 2 500 až 3 000 eur ročně. To nejcennější - kvalitní analýzu
dat a cenová a denní doporučení - tak hotel získá za zhruba 2 000 až
2 500 eur ročně, což je zlomek toho, kolik taková komplexní a nezávislá
řešení běžně stojí. UNITY má naprosto unikátní poměr ceny a výkonu.
Vy jste ale především konzultanti, že?
A to je další přidaná hodnota. Nejsme prodejci. Nabízíme hotelům
velmi sofistikované poradenství s nastavením produktů a jejich vazeb.
Pomůžeme při odladění konkurenčního setu a nastavení správné
strategie pro trh. To je naše primární oblast, které se věnujeme.
Pokud si hoteliéři u nás zakoupí některý z produktů RateGain, získají
v rámci ceny také úvodní konzultaci a profesionální podporu v češtině.
Pomůžeme produkt nastavit a odladit na jejich trh tak, aby jim nástroj
skutečně přinášel zisk. Samozřejmostí je pak i smlouva v češtině a podle
českého práva.
www.iqsales.cz
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O jaký software se jedná a co může hotelům přinést?
Řešení od RateGain zahrnují celou oblast on-line revenue managementu, správy cen, kapacit a on-line reputace. V rámci unikátního balíčku
UNITY získává hotel automatizovanou cenotvorbu (rate optimizer RevGain), konkurenční cenové srovnání (rate intelligence PriceGain), celou
distribuci na neomezený počet kanálů (channel management RezGain)
i brand management (BrandGain) pod jedním loginem a od jednoho poskytovatele. Na všech pěti hotelích, kde jsme UNITY od počátku
roku 2016 nasadili, byl přírůstek RevPAR očištěný od vývoje trhu minimálně 7 %, maximálně pak 15 %.

GASTRONOMIE

Tipy na letní drinky od našich členů
V těchto letních dnech přijde vhod dobré osvěžení. Také si v létě rádi pochutnáte
na nějakém koktejlu? Připravili jsme pro vás nejen koktejlovou inspiraci od vašich kolegů.

Nina Jánská,
Restaurace Genius Loci, Žebrák

KOKTEJL HUGO





0,5 dl domácí šťávy (v tomto případě z bezinky)
1 dl prosecca
1 kulička bazalkového sorbetu
čerstvá máta

Restaurace Genius Loci byla otevřena na sklonku roku 2005 a je umístěna
v zrekonstruovaném přízemí renesančního domu v srdci starobylého města.
Cílem od začátku bylo vytvořit prostředí s příjemným interiérem, pozornou obsluhou a znamenitým jídlem. Restaurace prošla fázemi hledání, pokusů a omylů,
ale nakonec se dílo podařilo a podnik se pevně usadil mezi stovkou nejlepších
restaurací v Česku podle Maurerova výběru Grand Restaurant.







ledová tříšť z čerstvých borůvek
limetová šťáva
2 cl Havana club
2 cl Finlandia
lístek máty

Restaurant 59 je rodinný podnik, jenž roste od roku 1995 společně se svými majiteli a zaměstnanci, kteří se snaží nezaspat a být vždy o krok napřed. Zde všichni
věří, že v jednoduchosti je krása, i proto se inspirují italskou gastronomií. Pečlivě
vybírají veškeré suroviny, vždy s důrazem na čerstvost a nejvyšší možnou kvalitu.
Vše co tvoří, tvoří s láskou k jídlu, která je věčná.

HOMEMADE LEMONADE

Aleš Pikal,
Hotel Park Inn, Praha

Skvělé domácí sirupy s krédem firmy My Gastro, jejímž krédem je
„Vařit je důležité s láskou, poctivě a z čerstvých surovin!“
Hotel Park Inn je čtyřhvězdičkový hotel, který zahájil svůj provoz v budově bývalé
tiskárny a polygrafických závodů v roce 2009. Historická budova byla postavena
v roce 1907 ve stylu Art Deco a díky své poloze v blízkosti řeky Vltavy je ideálním
místem pro objevování zajímavostí Prahy. Hotel je obklopen řadou historických
památek, z nichž nejbližší Vyšehrad je vzdálen pouze několik minut pěšky. Centrum Prahy je dostupné během několika minut tramvají nebo metrem. Návštěvníci
kongresů ocení skvělou dostupnost do Kongresového centra Praha a na Letiště
Václava Havla, které je vzdáleno jen 30 minut jízdy.
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KOMPLEXNÍ SERVIS A PRONÁJEM PRÁDLA
PRO HOTELY, PENZIONY, RESTAURACE A WELLNESS CENTRA
V rámci České republiky nabízíme efektivní a moderní službu
pronájmu hotelového prádla (ložního, stolního a froté), která
přináší zákazníkovi finanční i časovou úsporu. Prádlo pronajímáme
na základě aktuálních sortimentních i množstevních potřeb
zákazníků a současně se o něj komplexně staráme. Zajistíme
dovoz čistého a odvoz použitého prádla, provádíme praní, čištění,
opravy a automatickou výměnu kusů na konci životnosti. Zákazník
se nemusí starat o nákup, evidenci, skladování, opravy, ani
distribuci prádla.

+420 517 307 111 / www.christof.cz / info@christof.cz

Text: Jana Šturmová, Foto: Archiv

Diana Lejsková,
Restaurant 59, Jablonec nad Nisou

KOKTEJL BLUERUMBERRY

LEGISLATIVA

Zaměstnanecké příjmy mimo režim
veřejnoprávního pojištění roce 2016

Stále mezi ně patří oblíbená dohoda o provedení
práce, příp. i dohoda o pracovní činnosti. Bez dopadů je rovněž odstupné vyplacené zaměstnancům a další vymezené nepeněžní příjmy (např.
příspěvek zaměstnavatele na dovolenou v limitu
20.000 Kč ročně, přechodné ubytování v limitu
3.500 Kč měsíčně, stravování zaměstnanců i plně
hrazené zaměstnavatelem, příspěvek na penzijní
a životní pojištění v ročním limitu 30.000 Kč).
Dohoda o provedení práce není předmětem
veřejnoprávního pojištění pouze do limitu 10.000
Kč měsíčně ve vztahu k jednomu zaměstnavateli. V případě více dohod
o provedení práce uzavřených v jednom kalendářním měsíci se dohody
sčítají a při překročení limitu vzniká účast na pojištění po dobu trvání
dohod. Dohoda o provedení práce může být uzavřena jak na jednorázovou činnost, tak na déletrvající pracovní činnost, jediným omezením je
časový limit 300 hodin v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele. Dále

není předmětem veřejnoprávního pojištění dohoda o pracovní činnosti
s příjmem menším než 2.500 Kč měsíčně. V případě, že je zaměstnanci
zúčtována do jednoho kalendářního měsíce dohoda o provedení práce
s příjmem do 10.000 Kč a dohoda o pracovní činnosti malého rozsahu
s měsíčním příjmem menším než 2.500 Kč, neodvede zaměstnavatel na
pojistném ani korunu. Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní
činnosti se tak posuzují samostatně, a pokud nedosahují zákonných
limitů, nejsou zpojistňovány. Dalším příjmem zaměstnance, který se
nezahrnuje do vyměřovacího základu, je odstupné, pokud je na takové
plnění nárok podle zákoníku práce. Nárok na odstupné vzniká podle
§ 67 zákoníku práce, do vyměřovacího základu pro odvod pojistného
se proto nezahrnuje odstupné poskytnuté z důvodu uvedeného v § 52
písm. a) až d). Z tohoto odstupného se tak pojistné neplatí. Odstupné
může být poskytnuto i ve vyšší než minimální výši. V ostatních případech vymezených v § 52 zákoníku práce není na odstupné nárok, ale
zaměstnavatel ho může poskytnout dobrovolně. Z takto poskytnutého
odstupného se však veřejnoprávní pojištění platí.

TEXT: MGR. ING. MILOSLAV HNÁTEK, WWW.DANOVETIPY.CZ,
FOTO: ARCHIV

I v roce 2016 se nabízí zaměstnavatelům možnost uzavírat pracovněprávní vztahy bez dopadu do veřejnoprávního pojištění, dokonce i pravidelně zaměstnancům vyplácené.

Elektronická evidence tržeb je již jistotou,
jak se připravit?

Již 1. září vstoupí v účinnost některá ustanovení
zákona o evidenci tržeb, konkrétně bude možné
žádat správce daně o povolení pro evidování
tržeb v tzv. zjednodušeném režimu.
Důvodem bude znemožnění nebo zásadní ztížení
plynulého a hospodárného výkonu podnikatelské
činnosti. Obecně pak do tohoto zjednodušeného
režimu dle zákona patří prodej zboží a služeb
na palubě dopravních prostředků při pravidelné
hromadné dopravě, dále zákon dává zmocnění
vládě k vydání nařízení, v němž takové tržby
může stanovit. Již v tomto období může poplatník, tedy každý kdo je
subjektem daně z příjmu fyzických nebo právnických osob, žádat
o autentizační údaje. Ty slouží k přístupu na společné technické zatřízení správce daně, jehož prostřednictvím bude spravován certifikát pro
evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb. Tuto žádost lze podat
prostřednictvím společného technického zařízení správce daně datovou
zprávou s ověřenou identitou. Zde je třeba se seznámit s požadavky na
formát a strukturu zveřejněnou správcem daně. Druhou možností je
pak podání žádosti ústně do protokolu.
Následně, buď bez zbytečného odkladu anebo ihned v případě ústního
podání žádosti budou tyto údaje poplatníkovi přiděleny. Ještě před
podáním uvedené žádosti je nutné oznámit správci daně údaje o všech
provozovnách poplatníka, v nichž je vykonávaná činnosti generující
tržby.
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Vhodným institutem je také závazné posouzení o určení evidované
tržby. Toto posouzení vydání na žádost poplatníka správce daně a určit,
zda je platba evidovanou tržbou či platbou, která může být evidována ve
zjednodušeném režimu. Na poplatníka se klade jistý nárok v tom, že
v žádosti musí uvést nejen popis platby, ale také návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení. Tuto žádost je vhodné učinit, pokud si
nejsme jisti, zda námi realizované tržby nejsou evidovanou tržbou, tedy
platbou v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem,
která zahrnuje příjem z podnikání a nevztahuje se na ni výjimka. Evidenci tržeb naopak nepodléhají platby realizované přímo převodem
z účtu na účet nebo inkasem.
Zbývající část zákona o evidenci tržeb nabývá účinnosti až 1. prosince
2016. V praxi to znamená, že od tohoto data bude nutno se řídit celým
zákonem a tržby začít skutečně evidovat, tedy být již nejpozději v onen
den připraven jak po technické stránce, tak po stránce právní. To samozřejmě platí pro ubytovací a stravovací zařízení. Ustanovení § 37 pak
přesně stanoví postupný náběh povinnosti tržby evidovat i pro ostatní
podnikatele.

TEXT: MGR.MARTIN HOLUB
FOTO: ARCHIV

Po dlouhých měsících příprav textu zákona, obstrukcí, schvalování a nyní příprav
technických pro zavedení EET se rozjede nový systém evidence tržeb.

ZE SVĚTA

Po celém světě existuje spousta legendárních restaurací a barů, které
pod různými jmény „hrály“ ve filmech. Jedním z nich je třeba New York
Bar z filmu Ztraceno v překladu.Ve skutečnosti se jmenuje New York
Grill a najdeme jej v hotelu Park Hyatt Tokyo v Japonsku. Tenhle bar
je skvělé místo pro setkání se s cizinci, což je přesně výchozí bod filmu
režisérky Sofie Coppola z roku 2003, v němž hrají v hlavních rolích
Scarlett Johansson a Bill Murray. Nepochybně je to také místo, z něhož
si hosté mohou užívat ohromující panoramatické pohledy na město a
popíjet k tomu sklenici zinfandelu z lahve, která se příznačně jmenuje
Francis Coppola’s Director’s Cut.
Dalším „filmovým“ místem je steakárna Smith & Wollensky z filmu

Ďábel nosí Pradu. Má stejný název i ve skutečnosti a patrně ji poznáte
podle zelené rolety, kterou mohli diváci vidět ve zmíněném filmu,
v němž hrála Anne Hathaway absolventku, která najde práci jako asistentka Mirandy Priestly, šéfredaktorky časopisu pro špičkovou módu,
v podání Meryl Streep.
Cafe Lalo jsme viděli ve filmu Láska přes internet. Je to přesně ten
útulný kout New Yorku, kde se Meg Ryan a Tom Hanks poprvé setkali
v romatické komedii režisérky Nory Ephron. Lokál horní části Západní čtvrti, který je stále plný turistů, vábí davy hostů svou okouzlující
atmosférou, kterou dotvářejí cihlové zdi a secesní plakáty, a působivou
vitrínou plnou koláčků, čokoládových zákusků a závinů.

TEXT: MICHAELA ŠULCOVÁ, FOTO: ARCHIV

CESTOVÁNÍ JAKO PŘÍJEMNÁ DROGA
Jsou lidé, kterým cestování přináší větší uspokojení než zamilovanost. Vypnout mobil, nesledovat zprávy a být jen s těmi, s nimiž
chceme být, co nejdále od těch ostatních. Co se tomu může rovnat?
Jedna z nejznámějších firem věnujících se online službám spojeným
s dovolenými, texaská HomeAway, zveřejnila studii, podle níž může
mnohým z nás přinést cesta za odpočinkem více radosti než romantická schůzka nebo pracovní ocenění.
Když dostali respondenti otázku, co dělá z cesty na dovolenou takový zdroj endorfinů, odpovídali, že se mohou soustředit na radost
z cesty, navíc s blízkou osobou, mohou být blízko pláže a pod širým
nebem za pěkného počasí. Studie však také ukázala, že euforie po
dovolené vydrží nejčastěji týden a vede téměř čtvrtinu cestovatelů
k tomu, aby si po návratu objednali hned další cestu.
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TEXT: MICHAELA ŠULCOVÁ

SVĚTOVÉ FILMOVÉ RESTAURACE V REALITĚ

MARKETING / MANAGEMENT

Sociální média: 8 tipů pro letní komunikaci
Letní doba dovolených je tady. Přesto nás však oblíbená povinnost komunikace na sociálních sítích nemine. Jak to udělat, abychom i v tomto čase uživatele nejenom pobavili, ale
také zapojili?
fie fanoušků“, ale jsou i další možnosti. Zapojte vaše grafiky a připravte
zajímavou letní koláž nebo jinou grafickou podobu, a tu použijte v další
komunikaci, pro tvorbu pexesa apod. V případě, že jste v minulé sezoně
měli na profilu aktivní fanoušky, kteří publikovali líbivé snímky, pak se
je nebojte v komunikaci opět připomenout.

Napojte se na social influencers
Léto je ideální příležitostí pro hledání sociali influencers, zejména pak
bloggerů a vloggerů. Řada z nich na cestách a vy máte možnost nahlédnout, jak aktivně komunikují nejenom na svých blozích, ale hlavně
na sociálních sítích. Není nic snazšího, než je kontaktovat a třeba se
domluvit na sdílení vašich příspěvků. Je to dobré pro otestování zájmu
fanoušků o vaše téma.

Najdete partnery pro komunikaci
Na všech sociálních sítích, nejenom na Facebooku, je celá řada profilů o
cestování a dovolené s větším či menším počtem fanoušků. S obdobnými profily lze navázat spolupráci a domluvit se na vzájemném sdílení
příspěvků. Získáváte tak příležitost oslovit novou skupinu uživatelů.
A u vás na profilu se mohou z partnerských profilů objevit příspěvky
zaměřené na tipy, co v místě vašeho hotelu nebo regionu navštívit. Vždy
je určitě dobré dbát na to, aby spolupráce byla v duchu win-win.

Oboustranná komunikace

Pobavte fanoušky soutěží

Léto je příležitostí k zapojení fanoušků do komunikace a k zjištění jejich
zájmů a preferencí. Tato data lze pak velmi dobře použít při analýze
cílové skupiny a stanovení komunikační strategie. Zároveň můžete
fanoušky, kteří strávili letní dovolenou ve vašem hotelu, vybídnout, aby
se podělili o svůj dovolenkový příběh a motivovali tak ostatní, aby k
vám přijeli.

Všichni v průběhu léta rádi nejenom odpočíváme, ale také hrajeme různé hry a samozřejmě i rádi soutěžíme. Léto umožňuje připravit velkou
letní soutěž a do té nabídnout zajímavé ceny, např. víkendový pobyt ve
vašem hotelu.
U výhry můžete nastavit podmínku čerpání například na konci letní
sezony, abyste zbytečně neplýtvali ubytovacími místy v průběhu hlavní
sezony. Skvělé bude na soutěži určitě to, že získáte obsah pro všechny
platformy, na kterých komunikujete.

Připravte pro své fanoušky nejenom zajímavé posty s obrázky a videi,
ale také materiály s kvalitními informacemi, které nejsou běžně dostupné. Takto připravený materiál může být v podobě infografiky, krátkého
e-booku nebo obyčejného PDF, které si uživatelé mohou za e-mail
stáhnout.
 Zaměřte se na lokální témata a pravidelně informujte o tom, co se v
okolí vašeho hotelu děje.
 Ukažte, jak je možné si dovolenou u vás opravdu užít, jak si i vaši
zaměstnanci umějí vychutnat prázdninovou atmosféru nebo skvělé
počasí.
 Dalším z nápadů mohou být populární hádanky na určení místa
nebo turistické zajímavosti. Oblíbené jsou také slovní přesmyčky nebo
hledání správného významu slov.
 Přeneste za pomoci live streamingu internetové uživatele až k vám
do hotelu a ukažte jim, co všechno u vás mohou zažít

Sdílejte a pracujte s uživatelskými příspěvky

Zvažte čas sdílení příspěvků
Zveřejňujete své příspěvky pravidelně v pět hodin odpoledne? Zvažte,
zda je to ten správný čas i v průběhu léta. Je to dáno hlavně tím, že
během léta všichni, nejenom uživatelé sociálních sítí, zůstáváme častěji
déle venku a užíváme si různé zábavy, hlavně za dobrého počasí. Z toho
důvodu je vhodnější posunout čas sdílení například na osmou hodinu
večerní. Letní čas publikování doporučuji určitě otestovat a na základě
získaných výsledků se pak rozhodnout.

Letní vzhled a design
Přestože se na to většinou nezapomíná, raději to v samém závěru ještě
uvedu. Oblečte své firemní profily do letního outfitu v podobě zajímavých a přitažlivých letních vizuálů a profilových obrázků. I když na
vašem profilu používáte jako titulní obrázek nějakou korporátní fotografii, vyměňte ji za letní, která bude plná emocí a barev. Není rozhodně
na škodu ji v průběhu léta několikrát obměnit. Na první pohled by se
to mohlo zdát jako zbytečnost, ale opět to umožní předat kus příběhu
naplněného emocemi.

Přidávají-li vaši fanoušci své obrázky a videa na váš firemní profil, máte
šanci tento obsah použít pro komunikaci na hlavní zdi profilu. Obvykle
to podpoří ostatní fanoušky, kteří začnou na profil také přidávat své
snímky. Jakmile budete na profilu mít více fotografií, použijte je pro
V plném znění si můžete tento příspěvek Kateřiny Rotterové ze spodalší komunikaci.
lečnosti Destination Marketing přečíst v letím vydání časopisu COT
Nejjednodušší je vytvořit na profilu fotogalerii s názvem „Letní fotogra- business.
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TEXT: -COT-, FOTO: PIXABAY

Originální letní tipy a odlehčená témata

Vize směřování Pardubické sekce AHR ČR
Po třech letech ve funkci předsedy sekce Pardubického kraje se
mi nelehko konstatuje, že zájem členů o činnost naší sekce je velice malý. Plánované jednání na 15. 6. jsme museli pro malý zájem přesunout na podzim. Samozřejmě stále slýchám, že máme
všichni podobné problémy, zejména se zajištěním kvalitního
personálu pro naše provozy. Právě i to však může být důvod se
sejít a na úrovni asociace hledat řešení třeba i v jednáních s úřady o uvolnění pracovního trhu v našem sektoru pro zahraniční

pracovníky. Komunikujeme s Krajským úřadem
a aktuálně se nám podařilo zajistit na Oficiálním turistickém portálu Pardubického kraje www.vychodni-cechy.
info zvýraznění podniků certifikovaných dle jednotné
klasifikace ubytovacích zařízení. V průběhu léta bych rád
navštívil všechny naše členy z kraje. Všem kolegům přeji
úspěšnou letní sezonu a těším se, že si poslední úterý
v září najdeme čas ke společnému setkání.

S ERASMEM ZA ITALSKOU GASTRONOMIÍ
Když se nám, žákům Hotelové
školy Bohemia Chrudim, naskytla
příležitost vycestovat na vzdělávací
pobyt do Itálie, neváhali jsme ani
chvíli.Do Itálie jsme jeli v květnu
na dva úžasné týdny. První týden
jsme strávili v přímořském letovisku Milano Marittima. Každý den
jsme měli kurzy italské kuchyně
na různá témata. Naučili jsme se vyrábět těstoviny podle tradičního
receptu italských babiček.
Dokonce jsme se naučili, jak je obarvit na červeno pomocí mrkve
nebo řepy, na černo pomocí barviva ze sépie nebo na zeleno špenátem.
Druhý týden jsme se přesunuli do města Rimini. Tam jsme si naše

nově získané znalosti vyzkoušeli v praxi. Někteří z nás chodili pomáhat
do restaurací v centru města, jiní měli praxi v hotelu Floridiana. Náš
program byl opravu nabitý, protože jsme kromě praxe stihli ještě kurz
vykrajování z ovoce, kurz italské kávy, kde jsme se naučili připravovat
cappuccino, caffee, moccacino a čokoládu. Největší radost jsme měli
z kurzu pizzy, kdy si každý udělal pizzu podle své chuti, od těsta až po
vytažení z pece.
Vyválet kulatou placku, dát na ni všechny ingredience ve správném
poměru, nabrat ji na lopatu a dát po pece, to je opravdu umění a ne každému z nás se to podařilo napoprvé. Chtěli bychom poděkovat vedení
Hotelové školy Bohemia Chrudim a vzdělávací organizaci Italy Gastro
Promotion s.r.o. za organizace našeho vzdělávacího pobytu.
A samozřejmě děkujeme programu Erasmus+, že nám stáž v Itálii
umožnil.
INZERCE

OBJEVTE
ZCELA
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TEXT: EDUARD KROPÁČEK, FOTO: ARCHIV

TEXT: HYNEK BRÝDL,
PŘEDSEDA PARDUBICKÉ SEKCE AHR ČR

Z REGIONŮ

ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ

Výroční Cena AHR ČR 2016:
Odpovědný hotel/restaurace
Jednou z osmi kategorií na Výroční cenu AHR ČR 2016 je kategorie Odpovědný
hotel/restaurace. Rádi bychom vám dnes přiblížili toto ocenění. Nominovat můžete až
do 20. 8. Výroční ceny budou předány na galavečeři v Karlových Varech dne 25. 11. 2016.
Kdo vyhrál tuto Výroční cenu AHR ČR v minulých
letech?

Odpovědné podnikání je postavené na
sdílení hodnot mezi firmou
a okolím. Jde o způsob podnikání, které
jde nad rámec zákonných, komerčních
a společenských očekávání. V odpovědnosti hotelů a restaurací najdeme témata
jako etika ve výběru dodavatelů, spotřeba energií a vody, odpadové hospodářství, budova, její provoz, úklid a údržba, čistota, zapojení zaměstnanců
a zákazníků, portfolio produktů a služeb, podpora komunity a veřejný
prostor, zaměstnanecký a klientský přístup ke znevýhodněným lidem
a další.
Nominován na

ODPOVĚDNÝ
HOTEL/RESTAURACE
ROKU 2016

Jak se vyvíjela cena Odpovědný hotel/restaurace?
2007 - 2012: Green manager
2013 - 2014: TOP Odpovědný hotel a restaurace
2015 - nyní: Odpovědný hotel/restaurace

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

HOLIDAY INN PRAGUE CONGRESS CENTRE Praha
Hotel ADRIA Praha
Club Hotel & Forejt Retreat Chateau Mcely
Hotel INTERCONTINENTAL Praha
Hotel JALTA a PLAZA ALTA Hotel Praha
Ekopenzion Centra Veronica Hostětín
HILTON hotel Prague
Park Inn by Radisson Hotel Ostrava
Hotel Perla Prague
?

Z jakých otázek se skládá nominační formulář?
Například: Popište, jak se konkrétně projevuje společenská odpovědnost
ve firemní strategii a kultuře vašeho zařízení, jak se vaši zaměstnanci
zapojují do společensky odpovědných aktivit? Jaké vaše aktivity mají
vliv na rozvoj regionů, okolí, komunit či společnosti?
Více informací naleznete na: www.cenyahr.cz

TEXT: MICHAELA PEŠKOVÁ, FOTO: ARCHIV

Co je to odpovědné
podnikání?

V naší redakci jsme obdrželi milé poděkování od maminky Renáty Pochové. Rádi bychom se s vámi o něj podělili: „Děkujeme zaměstnancům
a vedení hotelu Galaxie v Suchdole na Praze 6, za vstřícnost, pochopení
a milou spolupráci s naší hendikepovanou dcerou Terezkou Pouchovou, která v uplynulém školním roce zkoušela v hotelu nové pracovní
dovednosti.
Po celých cca 10 měsíců její praxe, se všichni zaměstnanci k ní chovali
velmi přátelsky, s tolerancí a pochopením k její někdy nedokonalé

práci. My rodiče jsme byli přešťastní, když jsme si uvědomovali, že
sice moc práce neodvádí, ale cítili jsme, že nikomu nepřekáží, její
přítomnost nevadí a hlavně,že jde do „práce“ ráda. Velké díky všem,
že ji brali takovou, jaká je! Zároveň si ceníme společenské odpovědnosti, kterou paní ředitelka brala jako samozřejmost. Velmi bychom
si přáli, kdyby se k podobné pomoci přihlásilo více hotelů a restaurací
v Praze, aby lidé s postižením měli radost, že jsou užiteční, mají úkol,
který mohou plnit pomalu, bez ohledu na výkony.“

Co je to odpovědné podnikání?

Mediální partneři AHR ČR:

Odpovědné podnikání je postavené na sdílení hodnot mezi firmou
a okolím. Jde o způsob podnikání, které jde nad rámec zákonných, komerčních a společenských očekávání. V odpovědnosti hotelů a restaurací najdeme témata jako etika ve výběru dodavatelů, spotřeba energií
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ASOCIACE HOTELŮ
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A RESTAURACÍ
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Jak se vyvíjela cena Odpovědný hotel/restaurace?
DESIGN:
Kryštof Sobotka
krystof.sobotka@gastroahotel.cz

2007 - 2012: Green manager
2013ČLENOVÉ:
- 2014: TOP Odpovědný hotel ISSN:
a restaurace
2464-5249
Ing. Michaela Šulcová,
2015Ing.
- nyní:
Václav Odpovědný
Stárek, Kateřina hotel/restaurace
Sobotková,Ing. Klára Stárek
Zachariášová, Bc. Klára Hájková
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TEXT: MICHAELA PEŠKOVÁ

MILÉ PODĚKOVÁNÍ HOTELU GALAXIE

GXEHQNYøWHQ
êHUYHQêHUYHQHF







FÓRUM
,1=(5&(FHQ\DUR]PøU\
2%/.$

2%/.$
2%/.$
2%/.$

675$1<

.ê
.ê
.ê

QDYÛxNX
]UFDGOR[PP
QDVSDG[P
QDxËĆNX
]UFDGOR[P
QDVSDG[P

pravidelný
měsíční zpravodaj Asociace
hotelů
a restaurací České republiky
+DUPRQRJUDP
3ĆHGSODWQÇ
+DUPRQRJUDP
3ĆHGSODWQÇ

Náklad:éËVOR
1 500 výtisků 8]¿YøUNDLQ]HUFH
ËVOR
8]¿YøUNDLQ]HUFH
êËVORY\FK¿]Ë
5RêQËSĆHGSODWQÇ]DY\G¿QËGASTRO
& HOTELêLQË
êËVORY\FK¿]Ë
5RêQËSĆHGSODWQÇ]DY\G¿QËGASTRO
& HOTELêLQË
QRUEĆH]HQ


.ÁYêHWQø'3+DSRxWRYQÇKR
Periodicita:
Měsíčník
675$1<.ê
ØQRUEĆH]HQ


.ÁYêHWQø'3+DSRxWRYQÇKR
XEHQNYøWHQ


]UFDGOR[PP
Distribuce:
Poštou na konkrétní
adresy předplatitelů
– členů AHR ČR
GXEHQNYøWHQ


HUYHQêHUYHQHF


QDVSDG[PPPP
êHUYHQêHUYHQHF


Počet stran:
Formát:

20
A4

,1=(5&(FHQ\DUR]PøU\
,1=(5&(FHQ\DUR]PøU\
Ceny a rozměry
inzerce platné pro rok 2016
2%/.$

2%/.$

675$1<.ê

]UFDGOR[PP
QDVSDG[PPPP

675$1<

QDYÛxNX
]UFDGOR[PP
QDVSDG[P
QDxËĆNX
]UFDGOR[PP
QDVSDG[P

675$1<.ê
675$1<.ê 675$1<

QDYÛxNX
QDYÛxNX
QDYÛxNX
]UFDGOR[PP ]UFDGOR[PP
]UFDGOR[PP
QDVSDG[PPPP
QDVSDG[PPPP QDVSDG[P
QDxËĆNX
QDxËĆNX
QDxËĆNX
]UFDGOR[PP]UFDGOR[PP
]UFDGOR[PP
1/1 STRANY
1/2 STRANY – 10 000 Kč
1/4 STRANY – 6 000 Kč
QDVSDG[PPPP
QDVSDG[P
QDVSDG[PPPP
4. OBÁLKA 25 000 Kč
NA VÝŠKU
NA VÝŠKU
675$1<.ê
na
spad:
102
x
297
mm
+
5
mm
na
spad:
102
x
146
mm
+
5
mm
3. OBÁLKA 20 000 Kč 675$1<.ê 675$1<.ê
675$1<.ê
]UFDGOR[PP]UFDGOR[PP zrcadlo:
88
x
255
mm
zrcadlo:
86
x
126
mm
675$1<.ê
QDYÛxNX
1/1 uvnitř 16 000 Kč
QDYÛxNX
QDVSDG[PPPP
ŠÍŘKU
QDYÛxNX NA ŠÍŘKU
]UFDGOR[PP
QDVSDG[PPPP NA
]UFDGOR[PPna
na spad: 210 x 297 mm + 5 mm
na spad: 210
x 146 mm + 5 mm
spad: 210 x 71 mm + 5 mm
]UFDGOR[PP
QDVSDG[PPPP
QDVSDG[PPPP
zrcadlo:
180
x
124
mm
zrcadlo: 180 x 59 mm
QDVSDG[PPPP
zrcadlo: 187 x 260 mm
QDxËĆNX
QDxËĆNX
QDxËĆNX
]UFDGOR[PP
Podklady: tiskové pdf, TIFF,
EPS – Photoshop, CMYK, rozlišení 300 dpi, 175 lpi
50% sleva pro675$1<.ê
partnery AHR ČR
]UFDGOR[PP
675$1<.ê
]UFDGOR[PP
QDVSDG[PPPP
]UFDGOR[PP]UFDGOR[PP
QDVSDG[PPPP
QDVSDG[PPPP
QDVSDG[PPPP
QDVSDG[PPPP
7H[WRYÇLQ]HU¿W\ORJRILUP\ SRNXGMHGRG¿QRYGRVWDWH
Ediční kalendář AHR Fóra 2016:
Vklad:
=./$'1«52=0÷5[PP]D.êEH]GSK
675$1<.ê
Cena675$1<.ê
vkladu je kalkulována a dána
Nové číslo
Podklady
Tisk
Vychází
0RæQÇMVRXQ¿VREN\]¿NODGQËKRUR]PøUX]DQ¿VREN\FHQ\
QDYÛxNX
QDYÛxNX
velikostí
a váhou vkladu
Č. 1. Leden
12. 1.
19. 1.
26.]UFDGOR[PP
1.
]UFDGOR[PP
(cca
5
Kč
za jeden list formátu A4).
&HQDYNODGXMHNDONXORY¿QDDG¿QDYHOLNRVWËDY¿KRXYNODGX
Č. 2. Únor
12.
2.
19. 2.
25.QDVSDG[PPPP
2.
QDVSDG[PPPP
FFD.ê]DMHGHQOLVWIRUP¿WX$
Č. 3. Březen
11.
3.
18.3.
24.QDxËĆNX
3.
QDxËĆNX
]UFDGOR[PP
Č. 4. Duben
11. 4.
18. 4.
25. 4.
]UFDGOR[PP
Slevy
za opakování:
QDVSDG[PPPP
Č. 5. Květen
13. 5.
20. 5.
26.QDVSDG[PPPP
5.
3.–5.
opakování
5%
Č. 6. Červen 675$1<.ê
13. 6.
20. 6.
27. 6.
675$1<.ê
6.–8. opakování 10 %
QDYÛxNX
Č. 7–8. Červenec–Srpen
15. 7.
22. 7.
29. 7.
QDYÛxNX
9.–11. opakování 15 %
]UFDGOR[PP]UFDGOR[PP
Č. 9. Září
12. 9.
19. 9.
26. 9.
QDVSDG[PPPP
Slevy pro partnery AHR ČR 50 %
QDVSDG[PPPP
YËFHLQIRUPDFËRêDVRSLVX*$6752
Č. 10. Říjen QDxËĆNX
10.
10.
17. 10.+27(/QDMGHWHQD 21. 10.
QDxËĆNX
www.gastroahotel.cz
Č. 11. Listopad]UFDGOR[PP 4. 11.
11. 11
16. 11.
]UFDGOR[PP
Č. 12. ProsinecQDVSDG[PPPP
5.
12.
12.
12.
19.
12.
QDVSDG[PPPP
2%/.$
2%/.$
2%/.$

.ê
2%/.$
.ê
2%/.$
.ê
2%/.$

.ê
.ê
.ê

0DO¿êb inzerce

9NODG\

Internet

0DO¿êb inzerce
0DO¿êb inzerce

7H[WRYÇLQ]HU¿W\ORJRILUP\
SRNXGMHGRG¿QRYGRVWDWHêQÇNYDOLWø

7H[WRYÇLQ]HU¿W\ORJRILUP\
SRNXGMHGRG¿QRYGRVWDWHêQÇNYDOLWø

=./$'1«52=0÷5[PP]D.êEH]GSK
=./$'1«52=0÷5[PP]D.êEH]GSK
Reklama oslovuje specifickou cílovou skupinu – 1000RæQÇMVRXQ¿VREN\]¿NODGQËKRUR]PøUX]DQ¿VREN\FHQ\
% HoReCa
0RæQÇMVRXQ¿VREN\]¿NODGQËKRUR]PøUX]DQ¿VREN\FHQ\
Přímé oslovení managementu hotelů, restaurací, penzionů, kaváren a barů
HQDYNODGXMHNDONXORY¿QDDG¿QDYHOLNRVWËDY¿KRXYNODGX
Efektivní
možnost představení vzorků, rozeslání katalogů, letáků nebo CD
&HQDYNODGXMHNDONXORY¿QDDG¿QDYHOLNRVWËDY¿KRXYNODGX
FFD.ê]DMHGHQOLVWIRUP¿WX$
 našim klientům také využití internetového E-zpravodaje – je rozesílán každých
ZdarmaFFD.ê]DMHGHQOLVWIRUP¿WX$
nabízíme
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

Proč inzerovat v AHR FÓRU?

9NODG\

9NODG\

Internet
Inzerce: Internet

Diana Marková, +420 603 433 320, markova@gastroahotel.cz, dimark@email.cz
ËFHLQIRUPDFËRêDVRSLVX*$6752
+27(/QDMGHWHQD
YËFHLQIRUPDFËRêDVRSLVX*$6752
+27(/QDMGHWHQD
www.gastroahotel.cz www.gastroahotel.cz

JEŠTĚ NEMÁTE NA
SVÉM WEBU VLASTNÍ
VIDEOPREZENTACI?
NABÍZÍME NATOČENÍ propagačních spotů, reportáží, odborných
seriálů, oblíbených receptů z vaší kuchyně, rozhovorů, prezentací
výrobků a služeb nebo pozvánek na nejrůznější akce.
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

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

