
FÓRUM
ZPRAVODAJ ASOCIACE HOTELŮ A RESTAURACÍ ČR

03 / 2017

Moderní technologie 
v hotelnictví

Dopis politickým stranám

Projekt Cestujeme s AHR



VYCHUTNÁVEJTE ZODPOVĚDNĚ. DĚKUJEME. 
URČENO STARŠÍM 18 LET.



1 

Partneři AHR ČR

Generálním partnerem AHR ČR Exkluzivní partner AHR ČR je členem

1  Editorial

2 Ze sekretariátu

4  Aktuálně

7  Profil

9 Hotel / Penzion

13  Vzdělávání

15  Akce

16  Gastronomie

20 Legislativa

21 Ze světa

22  Marketing / Management

23  Z regionů

24  Odpovědné podnikání

OBSAH
03 / 2017

hledání cest je základním prostřed-
kem k dosažení cíle. Hannibal Barkas 
kdysi řekl: “Cestu buď najdu, nebo 
udělám.” A opravdu dokázal, že to 
lze. Možná také proto byl úspěšným 
kartaginským generálem, straté-
gem a taktikem. To nejdůležitější je, 
dohodnout se na tom, co je vlastně 
naším cílem a jak k němu cestu 
vytvořit. Když dané mety dosáhnete, 
má vaše okolí tendenci vidět negativní stránky a pozitivní výsledek již 
berou jako samozřejmost. 
Když jsme v minulých dvou letech podporovali elektronickou evidenci 
tržeb, podmínili jsme ji snížením sazby DPH pro restaurace. To byl náš 
cíl a toho jsme dosáhli. Čelili jsme kritice některých podnikatelů, kteří 
ve valné většině nebyli našimi členy. Také nás opustilo několik desí-
tek členů právě kvůli podpoře EET. Je pravdou, že mnozí se k nám 
naopak přidali. Nikdo z kritiků se ani nezmínil o skutečnosti, že jsme 
souběžně dosáhli změny v daních, o kterou jsme bojovali dvanáct let. 
Jinak to bylo vnímáno v zahraničí, kde jsme se zařadili mezi země, 
které úspěšně dosáhly snížení sazby DPH na ubytovací i stravovací 
služby. V mnoha zemích Evropy o podobný model stále usilují. Proč 
to zmiňuji? Jako vedlejší efekt jsme přispěli k diskusi o výši sazeb 
DPH na evropské úrovni a zahájili společně širší debatu o revizi sazeb 
z pohledu konkurenceschopnosti jednotlivých členských zemí. 
To, že jsme v hledání cest stále úspěšnější, dokazuje i skutečnost, že 
se nám jen za poslední půlrok podařilo několik kroků, které přinášejí 
konkrétní úspory pro naše členy, stejně jako výsledky argumentace 
AHR ČR na evropské úrovni, které vedly k zamezení dalších regulací 
v našem oboru. Ale o tom se dočtete na dalších stránkách tohoto 
zpravodaje. 
Pro nás je důležité, aby naše snaha měla jasný a konkrétní smysl pro 
vás, abyste se uměli radovat z toho, co jsme společně dosáhli. Chce-
me být vaším partnerem, který vám pomáhá a vyjadřuje veřejně vaše 
názory ve snaze obhájit obor, kterému mnozí sice nerozumí, ale cítí 
potřebu se k němu vyjadřovat. Mnozí z nich by ve službách neobstáli. 
Netuší, že se nedá dělat bez nadšení a ochoty obětovat mu mnoho 
času.
Přejeme vám hodně úspěchů na cestách k vašim cílům.

S úctou váš

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

EDITORIAL

VYCHUTNÁVEJTE ZODPOVĚDNĚ. DĚKUJEME. 
URČENO STARŠÍM 18 LET.

Exkluzivní partner
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ZE SEKRETARIÁTU

Výkony ubytoVacích zařízení: 
březen 2017

Current Month - March 2017 vs March 2016

Occ % ADR RevPAR

2017 2016 2017 2016 2017 2016

Prague 60,9 56,4 67,59 67,98 41,15 38,36

Vienna 58,7 55,9 88,31 90,08 51,87 50,40

Budapest 60,7 55,7 65,95 65,22 40,05 36,33

Barcelona 68,0 63,8 125,75 117,90 85,48 75,21

Berlin 68,1 65,9 94,02 91,69 64,04 60,46

Paris 67,2 63,4 220,40 201,95 148,16 128,04

London 76,1 72,6 155,83 161,27 118,58 117,09

Warsaw 70,4 66,4 67,00 60,01 47,16 39,82

12. března 
setkání pracovní skupiny k místním 
poplatkům na SOCR ČR

29. března    
jednání vedení SOCR ve věci sdílené 
ekonomiky a další podpory podnikání 

3. dubna   
jednání se zástupci MF o dalším vývoji 
v oblasti elektronické evidence tržeb 
a problematice místních poplatků

4. dubna  
jednání krajské sekce Libereckého kraje 
a volba předsedy 

5. dubna  
zahájení Roadshow 2017 v Ostravě

6. dubna  
jednání Rady AHR ČR - zápis na webu 
AHR ČR

13. dubna 
jednání skupiny pro cestovní ruch 
Hospodářské komory 

18. dubna   
účast a vystoupení V. Stárka na konferenci 
HK k problematice cestovního ruchu, setkání 
s politiky a poslanci

20. dubna   
vystoupení na konferenci k EET, pořádané 
ministrem financí se zástupci spolků 
a starostů obcí - více v tomto zpravodaji

21. dubna 
setkání s náměstkyní ministra financí Alenou 
Schillerovou ve věci řešení zákona o místních 
poplatcích

24. dubna   
setkání krajské sekce AHR ČR Vysočina 
v Třebíči a volba nového předsedy sekce

24. - 28. dubna
účast na jednání GA HOTREC a řídícího 
výboru Hotelstars Union v Tallinu

4. května
vystoupení na setkání ředitelů menz a kolejí 
v Bouzově – nabídka spolupráce s AHR ČR

STALO SE...

Výběr autorských poplatků pro osa 
a InterGraM za rok 2016 zahájen  

V roce 2016 byl kolektivní správce INTERGRAM zmocněn 
ostatními kolektivními správci  k jednání vedoucímu k uzavření 
hromadné smlouvy s naší Asociací. Jelikož jsme od začátku roku 
2016 rozporovali výši sazeb za licence i jejich aplikaci v podobě tzv. 
pásmové obsazenosti, k dohodě jsme dospěli až v prvních měsících 
tohoto roku. Tato Dohoda o narovnání spočívá v námi navrhova-
ném a vypočítaném tzv. obchodním modelu, který vychází z jedné 
ceny za hotelový pokoj bez rozdílu typu nebo počtu přístrojů. 
V této ceně je již zohledněna obsazenost. Dále jsme vyjednali 15% 
slevu z ceníkových sazeb za přístroje umístěné ve veřejných pro-

storech. A jaká je cena za jeden pokoj? Členové AHR budou hradit cenu ve výši 43,42 Kč včetně 
DPH / pokoj/ měsíc. Oproti ceníkovým sazbám je to cena dosahující až 65% slevy na přístroj TV 
s rádiem v hotelovém pokoji.  Pokud se chcete přidat a uhradit své závazky za rok 2016 prostřed-
nictvím AHR, je nutné vyplnit tabulku s počty přístrojů. V případě, že jste ji nedostali, dejte nám 
vědět, zašleme obratem. A jak dál s rokem 2017? Vzhledem k novele autorského zákona, která 
se řešila posledních několik měsíců, byla uzavřena s kolektivními správci dohoda, že podmínky 
roku 2017 začneme řešit po nabytí účinnosti této novely. Novela nabyla účinnost nyní. Pro rok 
2017 byl za svazy k jednání zmocněn opět INTERGRAM. Ačkoli vůči AHR mají svazy povin-
nost určit jednoho společného zástupce, vůči samostatným provozovatelům tuto povinnost 
nemají. Pokud se tedy nepřipojíte k 
nám, budete sami za sebe jednat jak 
s INT tak s OSA. Pokud jednomu 
z nich např. individuálně uhradíte 
licenci, pak musíte uhradit sami také 
závazky druhému svazu. Je důležité, 
abyste nepodepisovali smlouvy indi-
viduálně, jinak se následně nebudete 
moci  k hromadné správě poplatků 
přidat. Pokud vás svazy vyzvou k 
úhradě, informujte je, že jste členy 
AHR. (poplatky@ahrcr.cz)

Evropská komise předložila návrh Směrnice o přístupnosti produktů 
a služeb / Accessibility Act /. Původní návrh komise se věnoval převážně 
přístupnosti služeb handicapovaným osobám v dopravě, obchodu atd. 
a nezahrnoval ubytovací služby do rozsahu Směrnice. Česká euro-
poslankyně paní O. Sehnalová spolu s kolegy předložila návrhy na 
rozšíření působnosti i na sektor pohostinství a ubytovacích služeb. 
Jakožto důležitá součást hospodářství ČR by odvětví pohostinství bylo 
navrhovanými opatřeními přímo a vážně ovlivněno. 
Ubytovací služby se skládají převážně z mikro a malých podniků, pro 
které předepisování a zavádění jednotného přístupu typu  „minimálně 
1 pokoj pro handicapované osoby v každém mikro a malém zařízení “ 
může být likvidační.  T
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DalŠí naVrhoVaná reGulace na ubytoVací zařízení, která se náM 
poDařIla zastaVIt

Náš sektor je již nyní silně regulovaný a další zátěže by znamenaly jen 
ohrožení životaschopnosti podnikání a v současnosti další znevýhodně-
ní vůči podnikání ve sféře “sdílené ekonomiky“.  Požadavky na přístup-
nost služeb v pohostinství jsou již právně upraveny na národní úrovni 
a tato legislativa je plně dostačující a dokáže lépe zohledňovat různé 
národní trhy a vyhodnocovat reálné možnosti. Toto byly některé z argu-
mentů, které AHR směřovala podvýborům IMCO, TRAN, EMPL 
i poslancům Evropského parlamentu s žádostí, aby předložené pozmě-
ňovací návrhy nebyly přijaty. Oporu jsme našli v paní poslankyni 
D. Charanzové, která naše obavy sdělila výboru IMCO, jehož je místo-
předsedkyní. Ten pozměňovací návrhy nepodpořil a v dalších jednáních 
již nejsou zohledňovány. 
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Nový zaměstnanecký benefit a projekt s názvem CESTUJEME 
S AHR byl spuštěn. Na základě vašich požadavků jsme připravili 
online rozhraní, ve kterém můžete nabízet za „zaměstnanecké ceny“ 
vaše kapacity a zároveň si můžete pobyty v ostatních členských zaří-
zeních rezervovat. 
A to nejen vy, ale také vaši zaměstnanci, kterých je v rámci celé 
základny cca 55 tisíc. Obdrželi jste registrační link a během následu-
jících týdnů můžete vkládat popisy hotelu či penzionu, své nabídky 
služeb, balíčků i cen a to jak na veřejnou část portálu, tak také pro 
část zobrazující se pouze členům AHR. V registraci je možné také 
následně vytvořit link pro vaše zaměstnance, kteří budou mít přístup 
pouze k možnostem rezervací. 
Systém rezervací bude spuštěn poté, co naplníme portál obsahem 
a nabídkami, s předpokladem června. Proces administrace a správa 
vašich nabídek je velmi intuitivní, přesto jsme distribuovali podrobný 

manuál. Pokud ho nemáte, můžete stáhnout z členské části webu, nebo nám napište. Věříme, 
že tento projekt shledáte jako zajímavou možnost nejen k vyplnění kapacity, ale také jako 
příležitost odměnit vaše týmy. Bez vás to však nepůjde.

jIž 17 eVropských zeMí píŠe příběh 
hotelstars 
Na posledním zasedání Hotelstars Union pořáda-
ném v Tallinu se aliance HSU rozšířila o dalšího 
člena. 
Slovinsko se jako další z evropských zemí zavázalo 
k implementaci harmonizovaných klasifikačních 
standardů, které budou letos povinně zavedeny pro všechny slovinské hotely. „Srdečně vítáme 
Slovinsko jako našeho sedmnáctého člena. Náš harmonizovaný hotelový klasifikační systém 
přináší hostům i hoteliérům orientaci a vysokou kvalitu. V době online recenzí je ještě důleži-
tější rozšiřovat toto spolehlivé a objektivní hvězdičkové hodnocení po celé Evropě. Vstupem 
Slovinska do unie Hotelstars Union získáváme další oblíbenou „butikovou“ destinaci ležící mezi 
Alpami, Středomořím a Panonskou nížinou,“ uvedla Gabriella Esselbrugge, letošní prezidentka 
HSU.
„Je nám velkým potěšením, že se můžeme stát členy HSU. Standardy HSU představují meziná-
rodně srovnatelná kritéria a účelem jejich implementace je zlepšit viditelnost a renomé slovin-
ských hotelů. Tato kritéria zavedeme jako povinný systém kategorizace slovinských hotelů,“ 
dodala Renata Martinčič, úřadující generální tajemnice ředitelství cestovního ruchu při Minis-
terstvu pro hospodářský rozvoj a technologie Slovinské republiky.

být s náMI se Vyplatí
Běžnou a zcela logickou otázkou, kterou dostá-
váme při oslovení nových členů je dotaz na to, 
zda se vyplatí být členem. Myšleno měřitelně, 
finančně. Jednoduše řečeno: Vložím korunu, 
a co za ní obdržím? Není mnoho profesních 
organizací, které by to takto exaktně mohly 
svým budoucím členům vypočítat. AHR ČR 
dnes ale nabízí konkrétní vypočitatelné úspory. 
Ze zkušeností můžeme říci, že úspory, které 
jsme schopni zajistit našim členům, minimálně 
jednonásobně převýší poplatky spojené s člen-
stvím daného zařízení. Kde všude tedy můžete 
ušetřit? Především na autorských poplatcích, 
kde jsme pro rok 2016 dosáhli na slevu téměř 
70 %, dále jsme schopni ušetřit vám 10 - 35 % 
při nákupu elektrické energie a plynu – kon-
takt energie@ahrcr.cz, jsme schopni vám 
uspořit finanční prostředky také za zbytečně 
uložené sankce kontrolními orgány – nabízíme 
horkou linku s poradenstvím jak postupovat, 
ale stejně tak prevenci možných problémů. 
Šetříme významně váš čas – to se již vyčíslí 
složitěji, ale je to rozhodně další výhoda, 
mimo konkrétní finanční úspory. Kompletní 
administrativa a zastoupení vůči kolektivním 
správcům, metodiky a vzory směrnic, které 
nemusíte vytvářet, monitoring nové legisla-
tivy a mnoho dalších společných postupů. 
Nemůžeme zapomenout ani na naše part-
nery – dodavatele, kteří všem našim členům 
nabízejí vždy něco navíc – konkrétně o tom 
informujeme v newsletteru dodavatelů každé 
čtvrtletí. Pomáháme s marketingem a zároveň 
nově nabízíme možnost zhodnocení vaší volné 
ubytovací kapacity v programu Cestujeme 
s AHR, který by měl být zároveň dalším bene-
fitem pro motivaci vašich zaměstnanců.
Budeme rádi, pokud všechny výše uvedené 
možnosti využijete ve svůj prospěch a rádi 
vám také poradíme, jak se do těchto projektů 
zapojit. Není to klišé ani otřepaný slogan. Být 
členem AHR se dnes již skutečně vyplatí!

chcete beneFIt pro VaŠe zaMěstnance?
pojĎte cestoVat s ahr

proČ cestoVat s ahr?

KDO JE AHR ČR? 
AHR je Asociace hotelů a restaurací České republiky, sdružujeme 
majitele a provozovatele hotelů, penzionů, restaurací, odborných škol. 
V tuto chvíli máme 1380 členů po celé republice. Váš hotel je jedním 
z nich. 

CO JE PROJEKT CESTUJEME S AHR? 
Na začátku stála myšlenka našich členů využít kapacity a společně na-
bídnout zaměstnanecké ceny. Proto jsme připravili projekt s názvem 
Cestujeme s AHR, který můžete využívat právě vy. To je přeci skvělá 
příležitost! A kdy? Celoročně. Máte chuť navštívit různá místa po celé 
České republice, navštívit kolegy z oboru nebo si udělat rodinnou 
dovolenou? Nechte si dát od zaměstnavatele přihlašovací údaje. 
Jsou jednotné pro všechny z vašeho hotelu. Pak stačí jít na 
www.CzechAdvisor.cz  a vybrat si svůj pobyt za výhodnější cenu.
Až doposud je to jednoduché. Co potom? S rezervací obdržíte 
cestovní pas, ten si nechte od zaměstnavatele orazítkovat a můžete 
vyrazit na cesty. Pas je nutné předložit při check in. Vaši rezervaci 
za zaměstnanecké ceny garantujete kreditní kartou, zrušit můžete 
kdykoli, nejpozději do 3 dnů před příjezdem. A to se vyplatí.
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AKTUÁLNĚ

Když ptáčka lapají… pěkně mu zpívají
Politické kotrmelce posledních několika týdnů napovídají o mnoha věcech v této zemi, 
ale jsou hlavně o jediném. Blíží se parlamentní volby a následovat budou brzy další, 
ty prezidentské.

Nastává období slibů a závazků politiků ve snaze získat co nejvíce 
hlasů. Patří to k demokracii, ale stejně tak máme zkušenosti 
s tím, že předvolební sliby nemusí nutně znamenat povolební 
skutky. Když ptáčka lapají… však to znáte. Politici zkrátka potře-
bují hlasy každého z nás obyčejných voličů. Pokud tomu tak je, 
pak je důležité zároveň získat konkrétní představy jednotlivých 
stran o tom, jak chtějí pomoci cestovnímu ruchu, v našem pří-
padě konkrétně hotelnictví a gastronomii. Je také dobré, mít tyto 
sliby veřejně deklarované a ještě lépe v písemné podobě. 
Víme, jak vypadaly v minulosti vládní programy, co se týká 
cestovního ruchu a jeho podpory. Několik všeobecných vět na 
posledních stránkách tohoto dokumentu. Přitom dnes jen pohos-
tinství zaměstnává velké množství lidí, tedy také voličů. 
Proto jsme oslovili všechny předsedy současných parlamentních 
stran s konkrétními dotazy, jejichž odpovědi zveřejníme na na-
šem webu tak, aby si odborná veřejnost mohla vytvořit konkrétní 
obraz o tom, jak jednotlivé strany hodlají podpořit podnikání 
v cestovním ruchu. Budeme rádi, pokud nám odpovědi pomůžete 
v předvolebním období rozšířit také vy. 
Níže zasíláme dopis, s konkrétními dotazy, které obdrží všechny 
současné parlamentní strany. Všechny odpovědi, které obdržíme 
pak budou zveřejněny, ale zároveň mohou sloužit jako podklad 
pro jednání o jednotlivých bodech s budoucí vládou a zákono-
dárci.

Anketa pro parlamentní politické strany  
Vážený pane předsedo,
Asociace hotelů a restaurací České republiky sdružuje momentálně 
více než 50 % celkové kapacity ubytovacích zařízení v kategorii ho-
tel a penzion, stejně jako významné provozovatele gastronomických 
zařízení. Celkově se jedná o 60 tisíc pokojů, 84 tisíc míst u stolů 
v restauracích a více než 60 tisíc zaměstnanců. Náš obor celkově 
reprezentuje také 137 tisíc zaměstnanců – potenciálních voličů 
v nadcházejících parlamentních volbách.
Naše organizace se rozhodla oslovit všechny parlamentní politické 
strany s otázkou, jak chtějí tyto strany konkrétně podpořit podniká-
ní v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie. Cestovní 
ruch byl až dosud oborem, jehož rozvoji a potenciálu nevěnovali 
politici minimálně takovou pozornost, jako jiným oblastem a to 
přesto, že zaměstnává mnohem více občanů než například země-
dělství. Proto bychom Vás chtěli požádat, jako představitele jedné 
z politických stran, o zodpovězení níže uvedených otázek. Vaše 
odpovědi zveřejníme na našich webových stránkách a ve zpravoda-
ji, který pravidelně podnikatelům v pohostinství zasíláme.
Věříme, že je to jedna z možností, jak oslovit Vaše potenciální 
voliče a pro nás možnost, jak získat přehled o tom, jak konkrétně 

chtějí politické strany pomoci v nadcházejícím období podnikání 
a zaměstnancům v našem oboru.

Naše konkrétní dotazy (prosíme o stručnou konkrétní 
odpověď):
Daňové zatížení podnikatelů
Se zavedením EET a předpokládaným zvýšením výběru DPH 
se nabízí možnost revize současných sazeb DPH, které patří 
mezi nejvyšší v EU, případně zjednodušení systému. Jaké 
cíle má Vaše strana v oblasti DPH?

Řešení nedostatku zaměstnanců
V naší zemi máme jedny z nejvyšších odvodů za zaměstnan-
ce, velmi nízkou míru nezaměstnanosti a poslední dobou čelí 
podnikatelé zásadnímu nedostatku zaměstnanců na trhu práce. 
Navíc je stále velmi obtížné zaměstnávat občany z jiných zemí 
mimo EU, konkrétně z Ukrajiny. S jakými konkrétními kroky 
v oblasti řešení nedostatku zaměstnanců a vysokého daňového 
zatížení práce Vaše strana v nadcházejícím volebním období 
počítá?

Problematika tzv. sdílených služeb v ubytování
Tzv. sdílené ubytování se stává fenoménem, který se postupně 
mění na poskytování ubytovací služby v soukromí, ke kterému 
dochází prostřednictvím online nabídek. Trendem je, že jedna 
osoba pronajímá celé jednotky bez přítomnosti ubytovatele 
a zároveň jedna osoba pronajímá více než jednu ubytovací 
jednotku. Jaký je postoj Vaší strany k případnému vytváření 
rovných podmínek na trhu ubytovacích služeb?

Podpora cestovního ruchu
Přestože země v našem okolí, jako je Rakousko, Slovensko, Ma-
ďarsko mají jasně stanovený rámec podpory rozvoje cestovního 
ruchu, daný zákonem, zákon o cestovním ruchu přes několika-
leté úsilí v České republice až dosud nevznikl. Jak si předsta-
vujete podporu rozvoje cestovního ruchu v příštím volebním 
období a jeho koordinaci a financování?

Jsou nějaké další cíle Vaší strany na podporu podnikání 
v cestovním ruchu? Prosím uveďte stručně jaké.
Předem děkujeme za odpověď, kterou bychom přivítali nejpoz-
ději do konce května, kdy reakce jednotlivých stran budeme 
zveřejňovat. Těšíme se na další spolupráci a přejeme Vám 
hodně úspěchů.

Se srdečným pozdravem Ing. Václav Stárek, Prezident AHR ČR 
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Uplatňování nízké sazby DPH u pohostinských 
a turistických služeb  
Konfederace HOTREC, jejímž aktivním členem je AHR ČR, zveřejnila zprávu o přínosech nízké sazby DPH 
pro vytváření pracovních příležitostí a pro konkurenceschopnost v EU.

Ta, ve světle očekávané reformy evropského systému DPH, dokumentu-
je katalyzační účinek nízké sazby DPH na vytváření pracovních příleži-
tostí, investice a růst, čímž podporuje konkurenceschopnost Evropy.
AHR ČR vítá tuto iniciativu na evropské úrovni, neboť dlouhodobě 
prosazuje revizi výše sazeb DPH v naší zemi. AHR ČR v loňském roce 
prosadila zavedení snížené sazby DPH pro pokrmy a nealkoholické 
nápoje v restauracích. Tento krok, který podpořilo Ministerstvo financí, 
do té doby neučinila žádná vláda od roku 2005 a provozovatelé restau-
rací až do prosince 2016 měli nižší sazbu DPH na vstupu, tedy na suro-
vinách, než na finálních pokrmech. Dlouhodobé uplatňování nízkých 
sazeb DPH u pohostinských služeb, což téměř všechny členské státy EU 
provádějí u ubytovacích služeb a ze 2/3 u restauračních služeb, je klíčem 
k udržení konkurenceschopnosti Evropy jako turistické destinace. Sku-
tečností je, že podíl mezinárodních příjezdů turistů do Evropy mezi lety 
1990 a 2015 poklesl z 60 % na 51 %. Navíc se sice Evropa za regionem 
Asie a Pacific řadí na druhé místo z pohledu příjmů z mezinárodního 
cestovního ruchu dosahujících 336, 6 miliard EUR, přitom však tyto 
příjmy rostly pomalejším tempem nežli ve zbytku světa, konkrétně o 
1,5 % a 3,4 % v letech 2012 a 2015 v porovnání se 4,3 % a 4,4 % jinde 
ve světě. „Velmi vítáme tuto zprávu HOTREC, neboť věříme, že bude 
představovat významný příspěvek k probíhajícím rozpravám o daňo-
vých otázkách v cestovním ruchu a jejich dopadu na schopnost sektoru 
podílet se na hospodářském růstu a na vytváření pracovních míst,“ 
uvedl pan Taleb Rifai, generální tajemník Světové organizace cestovního 

ruchu. „Veškerá legislativní opatření zaměřená na daňovou oblast v ces-
tovním ruchu by měla být pečlivě měřena, modelována, monitorována a 
vyhodnocována,“ dodal pan Rifai. Klíčovou roli při snaze, aby se tyto ne-
gativní trendy změnily v pozitivní, hraje dlouhodobé uplatňování nízkých 
sazeb DPH. Je skutečností, že nízká hladina DPH pomáhá k udržování i k 
vytváření pracovních příležitostí v odvětví pohostinství, které za poslední 
desetiletí nejen zajistilo 2,5 milionu nových pracovních míst (růst o 
29 % v porovnání s 7,1 % v ekonomice celkově), ale rovněž podporuje 
investice do rozvíjení kvalitnější a udržitelnější nabídky cestovního ruchu. 
„Udržovat v oblasti pohostinských a turistických služeb DPH na nízké 
úrovni je klíčové z pohledu konkurenceschopnosti evropského cestovní-
ho ruchu a jeho 2 milionů malých a středních podniků (SME - v sektoru 
pohostinství je jich 1,8 milionu), z nichž 91 % představují mikro-podni-
ky,“ uvedla Susanne Kraus-Winkler, prezidentka konfederace HOTREC. 
Nízká sazba DPH musí u těchto služeb zůstat dlouhodobým režimem, 
zvláště když již 25 z 28 členských států EU uplatňuje sníženou sazbu 
u turistických ubytovacích služeb a téměř 2/3 u služeb restauračních. 
„Jsme velmi rádi, že se převedením pokrmů do snížené sazby podařilo 
zařadit ČR mezi země, které si uvědomují význam služeb s intenzivním 
podílem práce na zaměstnanost a ekonomický růst hlavně malých a 
středních podnikatelů. Podpořili jsme také zefektivnění výběru daní for-
mou Elektronické evidence tržeb. Jsme přesvědčeni, že po jeho zavedení 
je čas zrevidovat celkovou výši sazeb DPH v České republice. Tato aktivita 
HOTREC jen dokazuje, že se nejedná jen o snahy zlepšení konkurence-
schopnosti na národní úrovni, ale je to celoevropský trend. Je evi-
dentní, že nižší sazby ovlivňují pozitivně růst pracovních příležitostí 
a cestovní ruch, jehož velmi důležitou součástí je hotelnictví a gastro-
nomie,“ uvedl v této souvislosti prezident AHR ČR, Václav Stárek. 
Evropská aliance investorů do cestovního ruchu (European Tourism 
Stakeholder Alliance), jež se skládá z CLIA-Europe, ECTAA, EFCO&H-
PA, ETC, ETOA, EUROGITES, IAAPA, IRU a NECSTouR, se připojila k 
výzvě HOTREC požadující dlouhodobé uplatňování nízkých sazeb DPH 
u turistických služeb.  „Tato široká podpora ze strany předních investorů 
do cestovního ruchu je potvrzením toho, jak klíčová je úloha nízké sazby 
DPH pro tento sektor, jenž je již nyní silně regulován a zdaňován. Zpráva 
HOTREC jasně ukazuje, že nízká sazba DPH podporuje pracovní místa 
i růst a přitahuje investice,“ uzavřel Christian de Barrin, CEO HOTREC.

Rakousko  20 %  13  %  10 %
Belgie  21 %    6  %  12 %
Maďarsko 27 %  18  %  18 %
Chorvatsko 25 %  13  %  25 %
Německo  19 %    7  %  19 %
Česká Rep 21 %  15  %  15 %
Dánsko  25 %  25  %  25 %
Estonsko  20 %    9  %  20 %
Finsko  24 %  10  %  14 %
Francie  20 %  10  %  10 %

Země
Standradní 
sazba DPH

Téma Stravenky – AHR ČR obdržela
předžalobní výzvu
Právní zástupci Asociace provozovatelů poukázkových systémů z.s. se 4. května obrátili na AHR ČR 
s předžalobní výzvou a požadavkem na omluvu a označení mediálních výstupů AHR ČR za nepravdivá. 

Asociace stravenkových systémů dále uvádí, že výstupy, které jsou 
částečně ve výzvě citovány z médií jsou způsobilá přivést asociaci újmu 
a jsou v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže. AHR ČR 
jednoznačně odmítá jakoukoli omluvu v této záležitosti, stejně jako 
tvrzení, že se AHR ČR  dopustila vůči Asociaci provozovatelů poukáz-
kových systémů z.s. nekalé soutěže. Žádným svým jednáním, a jistě ne 
poskytnutými rozhovory do médii, nenaplnila „skutkovou podstatu“ 
nekalé soutěže ve smyslu § 2976 NOZ. 

Cílem poskytnutých rozhovorů do médii byla obecná a ryze věcná kri-
tika celého systému poskytování zaměstnaneckého benefitu – příspěv-
ku na stravu – stravenky (speciálně ve formě papírových poukázek). 
Kritika AHR ČR tohoto systému je dlouhodobá a konzistentní, neboť jej 
považuje v dnešní době minimálně za přežitý. Žádná jednání, rozho-
vor či jiný mediální výstup ze strany AHR ČR nebyly namířeny proti 
Asociaci provozovatelů poukázkových systémů z.s., a nebyly způsobilé 
přivodit újmu. K tomu je nutné konstatovat, že v předžalobní výzvě byly 
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74. valná hromada HOTREC – Tallinn

Kolektivní smlouva vyššího stupně a výsledky 
průzkumu AHR ČR  

V estonském hlavním městě Tallinnu proběhla na konci dubna již 
74. Valná hromada HOTREC. Ta se koná pravidelně dvakrát ročně. 

Jak jsme informovali v předchozích zpravodajích, vyjednává momentálně Svaz obchodu a cestovního 
ruchu podmínky Kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) s Českomoravským odborovým svazem 
pohostinství, hotelů a cestovního ruchu. 

Jejím smyslem není jen řešení organizačních záležitostí organizace, 
ale hlavně celkový report o vývoji legislativy v EU a aktivitách, které 
HOTREC a jeho členské země uskutečnily a připravují. Je tedy také vel-
mi důležitým setkáním k formování dalších kroků organizace v oblasti 
lobbingu a komunikace s evropskými institucemi. Setkání předcházelo 
také zasedání řídícího výboru Hotelstars Union. Evropská klasifikace 
ubytovacích zařízení Hotelstars Union se postupně rozšiřuje o další 
země. Velmi nadějně vypadá situace také ve Francii, která v současné 
době pracuje s myšlenkou zavedení HSU, jako oficiálního povinného 
systému pro hotely na národní úrovni. Během letošního roku probíhají 
také jednání s některými významnými OTA portály, včetně společnosti 
Boooking.com o oficiálním rozlišování klasifikovaných hotelů. 
Výsledky jednání a konkrétní výstupy by měly být k dispozici v řádu 
měsíců, během setkání řídícího výboru byly domluveny další kroky, 
ale zveřejnění spolupráce proběhne až po konečném uzavření dohody. 
AHR ČR zaznamenala velký úspěch díky tomu, že se jí po komunikaci 
s českými poslanci Evropského parlamentu podařilo zastavit snahy ně-
kterých evropských poslanců o rozšíření povinností, vyplývajících z při-
pravované směrnice Accessibility Act na ubytovací zařízení. S největší 
pravděpodobností budou ubytovací služby z této směrnice, která přináší 
další technické požadavky na poskytovatele služeb v bezbariérovém 
přístupu, zcela vyjmuty. Tato problematika je v ubytovacích službách již 

Za SOCR ČR vede jednání Václav Stárek – viceprezident pro ces-
tovní ruch. Platnost původní smlouvy vypršela v roce 2016. Odbory 
nesouhlasí, aby byla nová smlouva uzavřena za stejných podmínek, jako 
předchozí a mají požadavky na vložení závazku k pravidelné valorizaci 
mezd. SOCR ČR odmítají na základě konzultací se svými členy jakýkoli 
plošný závazek k navyšování mezd. Odbory argumentují tím, že ve 
skutečnosti zaměstnanci v pohostinství nejsou dostatečně ohodnoce-
ni a jejich mzdy nebyly navyšovány. Zaměstnavatelé naopak tvrdí, že 
díky velmi nízké úrovni nezaměstnanosti a nedostatku pracovníků na 
trhu práce k navyšování mezd dochází a bude docházet i v budoucnu 
a to bez jakýchkoli závazků odborovým organizacím. Zaměstnavatelé 
by měli mít možnost diferenciovat případné navyšování mezd podle 
potřebnosti konkrétních pozic a na základě vývoje trhu práce. 
Z výše uvedených důvodů AHR ČR provedla šetření mezi svými členy, 
které dokladuje vývoj mezd v roce 2016. Ankety se zúčastnilo celkem 
263 členských zařízení a z 80 % se jednalo o hotely. Celkem 86 % po-
tvrzuje, že průměrnou roční mzdu zaměstnanců (bez manažerských 

dostatečně řešena na národní úrovni jednotlivých členských států. Valná 
hromada se také podrobně zabývala sdílenou ekonomikou, které byla 
věnována celá jedna část meetingu. Pozitivní zprávou je skutečnost, že 
po mnoha jednáních s EK bude sektor ubytovacích služeb prvním obo-
rem, kde budou vytvářena EK pravidla pro oblast sdílené ekonomiky. 
AHR ČR využije veškerých informací a sdílených zkušeností k efektivní 
argumentaci při snaze zavést konkrétní pravidla a opatření v České re-
publice. HOTREC se věnuje také problematice Food Waste – tedy snižo-
vání plýtvání s potravinami. Na toto téma byla vydána nová publikace, 
která bude šířena v jednotlivých členských zemích a měla by sloužit 
pro osvětovou činnost, respektive minimalizaci plýtvání s potravinami 
v sektoru veřejného stravování. Publikaci vydá AHR ČR v českém ja-
zyce ještě do léta letošního roku. Problematika DPH v souvislosti s kon-
kurenceschopností jednotlivých členských zemí, ale také Evropy ve 
světovém měřítku, je tématem, které bylo oficiálně uvedeno na veřejnost 
tiskovou konferencí počátkem května tohoto roku. HOTREC a národní 
asociace, včetně AHR ČR vydají společně publikaci, přinášející studie 
zaměřené na význam snižování sazeb DPH v souvislosti s konkurence-
schopností v cestovním ruchu, ale také v souvislosti se zvyšováním pra-
covních příležitostí a růstu HDP pro jednotlivá národní hospodářství. 
Publikace obsahuje konkrétní případové studie, podložené zkušenostmi 
a statistickými daty z některých evropských zemí. 

pozic) v loňském roce zvyšovalo a to převážně v rozsahu od 5 % do                   
10 % (celkem 59 %). O více než 10 % zvýšilo mzdy svých zaměstnanců 
18 % zařízení. 
Výsledky průzkumu se dále zabývaly konkrétními pozicemi, kterých se 
navýšení mezd převážně týkalo. Jedná se o pozice obsluhy restaurací, 
pokojské, recepční, kuchaře, ale také pomocné síly například v kuchyni. 
U nižšího a středního managementu došlo také k nárůstu mezd a to 
u téměř 70 % respondentů. Navýšení se pohybovalo do 5 % u celkem 
42 % respondentů, navýšení o více než 5 % poskytlo střednímu mana-
gementu celkem 18 % respondentů a navýšení mezd vyšší než 
10 % realizovalo v roce 2016 téměř 9 % respondentů. Celkově lze tedy 
konstatovat, že k nárůstu mezd dochází dynamicky a bez jakýchkoli 
závazků vůči odborovým organizacím. SOCR ČR seznámí s výsledky 
průzkumu odbory a bude dále jednat o případných jiných formách 
rozšíření zaměstnaneckých benefitů s výjimkou závazků k plošnému 
navyšování mezd. O průběhu jednání vás budeme i nadále informovat 
a děkujeme všem zařízením, která se na průzkumu podílela. 

uvedené výňatky z rozhovorů zcela účelově vytrženy z kontextu 
a nezachycují tak pravý význam poskytnutých vyjádření. Jsme názoru, 
že AHR ČR, jako profesní organizace, která zastupuje hotelnictví a gas-
tronomii v ČR je povinna vytvářet prostředí k rozvoji a podpoře oboru 
a stejně tak se vyjadřovat k podmínkám v podnikání v oboru, kam 
stravenky jednoznačně patří. První reakce AHR ČR v loňském roce byla 

reakcí na článek na serveru Podnikatel.cz, který vytváří dojem, že by 
bez stravenek restaurace přišly o své zákazníky, což je hypotetická 
a nepodložená dedukce vydavatelů stravenek. Ve výše uvedeném duchu 
byla zaslána naší advokátní kanceláří odpověď Asociaci provozovatelů 
stravenek a AHR ČR odmítá jakékoli požadavky na omluvu nebo tvrze-
ní o poškozování hospodářské soutěže. 
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Říkají o mně, že jsem přísný ředitel 
Výroční cenu AHR ČR Hoteliér roku v kategorii „řetězcových“ hotelů obdržel loni Radim Beneš, ředitel 
hotelu Clarion Congress v Ostravě. 

Jak byste charakterizoval řetězec Clarion Congress hotel? 
Hotely se značkou Clarion najdete prakticky po celém světe. V České 
republice existuje rodina devíti hotelů, která vystupuje pod značkou 
Clarion, a tyto hotely tvoří součást hotelové skupiny  společnosti CPI 
Hotels, která je provozuje pod franšízou od nadnárodní americké spo-
lečnosti Choice Hotels International. Hotely Clarion jsou 4* hotely vyšší 
střední třídy, které se zaměřují především na obchodní cestující 
a korporátní klientelu, tedy segment MICE je u nás dominantní. 

Proč jste se rozhodl být hoteliérem a jaká byla vaše cesta na pozici 
ředitele?
V dětství nás s bratrem bavilo sbírat známky a odznaky. Půjčovali jsme 
si knihy a časopisy a hledali, kde se ta která města a státy z našich sbírek 
nachází. Potom to byl Kapesní atlas světa a zvídavost, která vyústila do 
touhy cestovat a objevovat zajímavá místa, nic jiného se v době normali-
začního Československa nedalo, pouze snít. Když se jelo na školní výlet, 
byl jsem pravou rukou třídního a pomáhal při organizaci. Tak jsem se 
dostal do Čedoku Frýdek - Místek a přičichl ke všem těm voucherům, 
objednávkám, vyřizování dokumentů pod hlavičkou Čedok. A odtud 
byl jen krok k tomu, abych studoval na Fakultě ekonomiky služeb a 
cestovního ruchu v Banské Bystrici. Tam jsem si při studiích přivydělá-
val jako číšník v hotelu Lux, což byl v 90. letech minulého století jeden 
z nejlepších hotelů na Slovensku. Práce v hotelu se mi zdála zajímavější 
než v cestovní kanceláři a já se rozhodl pro práci v hotelovém průmyslu. 
V roce 1990 jsem získal své první pracovní místo provozního v odbo-
rářské zotavovně v Piešťanech, kde jsem v té době žil se svojí rodinkou 
a ve 28 letech jsem dostal své první místo ředitele nejoblíbenějšího 
hotelu v Nízkých Tatrách, kde jsem střídal nomenklaturního vedoucího 
hotelu – a nastartoval změny. To znamená, že hotely prakticky řídím od 
roku 1993, tedy 24 let. 

Jaké metody vedení lidí uplatňujete? Jste přísný ředitel?
Ano, říkají o mně, že jsem přísný ředitel. Já si ale myslím, že jsem 
především náročný k sobě a vyžaduji totéž od svého týmu a personálu. 
Vyžaduji slušnost, pravdomluvnost a znalost svého místa v hotelu. Hotel 
není obyčejný podnik a tomu musí odpovídat úroveň personálu, který 
značku a firmu reprezentuje a proto nároky budou vždy vyšší než v ja-
kémkoliv jiném podniku, který nezná pojem „sloužit“. Od toho se odvíjí 
metody a styl vedení, který má podobu otevřeného dialogu s týmy 
s důrazem na proklientské chování a detaily, čistotu prostředí a odpo-
vědnost za svěřené pracovní výkony nebo odpovědnost za pracovní 
týmy. Není to vždy jednoduché a za 7 let v ostravském hotelu Clari-
on zůstali pouze silní jedinci, kteří službu hostu poskytují s láskou. 
Motivování personálu ke společným cílům, i když se někdy nedaří, je 
moji nejdůležitější úlohou jako lídra, a vyžaduje to především mnoho 
trpělivosti a obětavosti.  

Podle čeho si vybíráte lidi do týmu? Dokážete dopředu odhadnout 
jejich potenciál?
Dost dám na první dojem, stisk ruky, vůni, oční kontakt, čistotu a upra-
venost, a zda proběhla první jiskra, taková ta chemie. Z profesního ži-
votopisu a z pohovoru zjistím, zda uchazeč má zájem o obor a je tvárný 
na obraz naší firmy. Pokud tomu tak je, stává se součástí týmu a začíná 
adaptační proces, který je pro nováčka ve velkém hotelu a kolektivu, 
řekněme „mírně stresující“. Šanci dostává skoro každý, jen pár uchazečů 
jsem musel odmítnout, protože ta chemie tam nebyla. Po roku se uvidí, 
zda jsem se při výběru zaměstnance mýlil nebo ne a zaměstnanec zůsta-
ne, nebo se třeba posune i na jinou pozici v hotelu. T
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PROFIL

Chystáte v nejbližší době nějaké investice nebo změny v nabídce 
služeb?
Samozřejmě. O hotel jako složitou investici se musíte starat pravidelně 
a stále a také o nabídku služeb pro hosty. Hosté rádi vidí změny 
k lepšímu, jakoukoliv inovaci. Nyní jsme hotelovému týmu v první linii 
pořídili nové uniformy, méně formální a moderní. V letním období 
připravujeme výměnu klíčového systému za modernější a hostům přá-
telštější co by důsledek trendové digitalizace jakož i modernizaci 
2 z 6 výtahů a výměnu klimatizačních jednotek na restauraci. Nabídku 
služeb hostům plánujeme obohatit v hotelovém lobby o herní zónu 
a na pokojích připravujeme kompletní výměnu kosmetiky. Ostravský 
Clarion je průkopníkem společenské odpovědnosti firem a také v tomto 
směru se ubírá naše myšlení. Nyní dokončujeme nabíjecí stanici pro 
elektromobily Motorola a chystáme výměnu externího osvětlení za 
technologii s LED žárovkami. Hosté změny vnímají a fandí nám.

A jaké máte vize v osobním životě?
Rád bych užíval více volného času a změnil dosavadní životní styl. My-
slím tím, že bych měl začít navštěvovat golfový ráj, kterým Moravsko-
slezský kraj je a v okolí 30 km od Ostravy lze dosáhnout na 6 golfových 
hřišť. Takový relax v přírodě spojený s pohybem po greenu bude jistě 
mým novým koníčkem a možná i vášní, jakou je mi hotelnictví a po-
hostinství v mém profesním životě. 

raDIM beneŠ

Rodák z Frýdku-Místku, vystudoval Fakultu ekonomiky služeb 
a cestovního ruchu VŠE v Banské Bystrici, obor hotelový manage-
ment. Řídil lázeňské a rekreační hotely v Piešťanech, Tatrách 
a největší kongresový hotel v Bratislavě. Od roku 2010 působí jako 
ředitel ostravského hotelu Clarion, v rámci hotelové skupiny CPI 
Hotels, a.s., který byl oceněn v roku 2015 Národní cenou ČR za 
společenskou odpovědnost. V hotelu uplatňuje Český systém kvality 
služeb. Hotel je certifiovaný v rámci Hotelstars. Hotel prošel v roce 
2013 první etapou rekonstrukce včetně výstavby největšího kongre-
sového centra pro 1 620 delegátů na severní Moravě. Od prosince 
2014 je předsedou krajské sekce AHR ČR.
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Náš kuchařský tým drží pohromadě 
od otevření hotelu 
Cenu Restauratér roku 2016 v kategorii Hotelové restaurace získal na loňské Konferenci AHR ČR 
Krzysztof Sajdok, šéfkuchař restaurace hotelu Vitality. Povídali jsme si o kuchařských začátcích a také
o důležitosti dobrého týmu. 

Několik let jste sbíral gastronomické zkušenosti v Londýně a JAR. Co 
jste se v zahraničních kuchyních naučil?
Kuchařské řemeslo jsem se naučil v zahraničí, kde jsem začal pracovat 
už v roce 1995, hned po ukončení střední školy. Nic mě u nás nedrželo, 
tak jsem si sbalil batoh a vycestoval směr Velká Británie. Ani jsem nevě-
děl, co mě na druhé straně kanálu La Manche čeká. 

Jaké byly začátky za hranicemi?
Prošel jsem různými pracemi jako např. sbíráním malin a salátů na 
farmě, uklízel jsem v dívčí škole, rozvážel mléko a pracoval také jako 
„Kitchen porter“, což je pomocná síla v kuchyni. Nebylo to jednoduché, 
ale vracet zpět do Čech se mi nechtělo, tak jsem dělal vše proto, abych 
měl dostatek peněz na přežití v Londýně. Posledně zmiňovaná práce 
byla ve francouzské restauraci na periferii Londýna a tam to všechno 
začalo. Byl jsem inspirován skvělou partou kuchařů. 

Jak vypadal váš pracovní den v první londýnské restauraci?
Pracovní směna začíná v sedm ráno. Přijdete do práce a přinesete ze-
leninu, která už na vás čeká složená před restaurací u dveří. Být to v 
Čechách, tak už tam dávno není. Během další hodiny dorazí ryby, maso, 
drůbež a koloniál. To už přichází šéfkuchař a začíná připravovat chleba, 
studenou a speciálku. Většinou chystáte zeleninu, jídlo pro zaměstnance 
a umýváte nádobí. Směna trvá 15 hodin a nepracuje se klasicky česky 
krátký a dlouhý týden, ale pět dnů v týdnu a pak jsou dva dny volna. Na 
každém kuchaři je vidět nasazení a tempo. Pracovní den končí velkým 
úklidem lednic, polic, vynesením odpadků a vytíráním podlah. Takhle 
zhruba probíhal můj pracovní den, když jsem začal pracovat v první 
restauraci v Londýně. Líbil se mi ten adrenalin při servisu, když kuchaři 
křičeli z plného hrdla „Yes Chef “ a skvělá souhra celého týmu. Suroviny, 
které se používají jsou sezonní a velmi kvalitní. Ovoce se dodává v plné 
zralosti, maso vyzrálé, mušle Svatého Jakuba v mušlích a ryby vcelku. 

Z Londýna jste odjel vařit do JAR?
Práce s různými talentovanými kuchaři v několika renomovaných 
restauracích a dokončení mezinárodní kulinářské školy v Londýně mi 
umožnilo být pořád lepší a posouvalo mě to stále vpřed. Má poslední 
práce byla na pozici šéfkuchaře v centru Londýna, kde jsem vedl tým 
šestnácti kuchařů a začal jsem přemýšlet o nových výzvách. V roce 2010 
jsem vycestoval za kamarádem Peterem Tempelhoffem do JAR, který 
dodnes pracuje na pozici Executive Chef v hotelu The Cellars-Hohe-
nort, Relais & Chatêaux v Kapském městě. Práce tam byla skvělá, hodně 
nových pokrmů, fusion styl vaření, a hlavně top kvalita surovin, což je 
pro kuchaře ráj.

Doporučil byste začínajícím kucha-
řům odjet na čas za hranice?
Velmi důležitá je možnost vycesto-
vat a ochutnat autentickou kuchyni 
přímo na místě. To jsou nepřenosné 
zkušenosti, které z kuchařky nevy-
čtete a z youtube nevykoukáte. Jídlo 
a suroviny je třeba dobře poznat, 
vytvořit si k nim vztah a zachovat 
pokoru. Pak vás nebudou napadat 
hlouposti jako sushi s křenem, 
párkem a hořčicí. Určitě bych dopo-
ručoval každému začínajícímu ku-
chaři učit se tuzemskou i zahraniční 
kuchyni, nebát se vycestovat. Nikdy 
nebude litovat. 

Kde berete při vymýšlení nových jídel inspiraci? 
Inspiruji se hlavně surovinami, které nám matka příroda nabízí v růz-
ných ročních obdobích. Mám rád podzim, kdy se pracuje se zvěřinou, 
lanýži, houbami a dalšími surovinami a taky jaro, které nabízí pro 
kuchaře plodné období skvělých čerstvých surovin. A když jsem bez 
inspirace, rád si zajdu zamuškařit na lokální řeku v Beskydech. Tam 
relaxuji a sbírám nové nápady.

Kde obecně berete suroviny?
Od různých dodavatelů z regionu. Bylinky si pěstujeme v bylinkové 
zahradě u hotelu Vitality. Zeleninu a ovoce nám dováží místní paní, kte-
rá v našem regionu dodává zboží do několika hotelů a restaurací, které 
vyžadují kvalitu surovin. Všeobecně podporuji regionální farmy, proto-
že je to jistá záruka kvality a určitě budoucnost k lepšímu stravování 
v české gastronomii. 

Dobrou restauraci „dělá“ také kvalitní personál. Podle čeho si vybí-
ráte lidi do týmu?
Lidi do týmu jsem vybíral asi půl roku před oficiálním otevřením hotelu 
Vitality v roce 2011. Nehledím na to, že nutně musí být vyučení kuchaři 
nebo číšníci. Mnohdy jsou lepší pracovníci, kteří mají k práci chuť, 
energii a správnou míru emocí v sobě. Náš kuchařský tým drží pohro-
madě od samého počátku otevření hotelu, to je určitě skvělá bilance 
fluktuace a jenom mohu poděkovat kuchařům, kuchařkám, cukrářkám, 
číšníkům, pomocným silám za jejich práci, která každým dnem zvedá 
laťku, což se projevuje v naprosté spokojenosti našich hotelových hostů.

Často slýchávám, že je nedostatek mladých, pro vaření zapálených 
kuchařů. Vnímáte to stejně?
Spolupracuji s hotelovými a kulinářskými středními školami v regionu, 
angažuji se i u závěrečných zkoušek. Myslím si, že systém výuky ve 
školství je v našem regionu pasivní a zastaralý.  Hlavně mi vadí, že žáci 
vykonávají málo praxe v reálném pracovním prostředí. Potom mají 
nedostatek základních vědomostí a kuchařské praxe a tím ztrácejí 
sebevědomí při nástupu do zaměstnání. Dělám na školách vzdělávací 
kurzy ve vaření moderních technik. Vnímám, že je nedostatek mladých 
kuchařů, kterým schází motivace. 

krzysztoF sajDok
Krzysztof Sajdok pracoval od roku 1995 v restauracích ve Velké Bri-
tánii, kde také absolvoval mezinárodní kuchařskou školu v Londýně. 
Vařil v Arthur’s Bistro, Brula Bistro, Berkeley Hotel, Boxwood café 
Gordon Ramsey, Restaurace AUTOMATarchitekta Carlose Almeda, 
Il Bottaccio a v Relais Chateaux, The cellars Hohenort Hotel 5* 
v Jihoafrické republice.
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Jak mohou moderní technologie změnit svět 
hotelnictví? 
Jak napovídá samotný název „hospitality“, neboli pohostinství, nejdůležitějším aspektem je v tomto 
odvětví bezpochyby lidský faktor. Možná je to jeden z důvodů, proč hoteliéři často váhají se zaváděním 
moderních technologií do provozu. 
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Představte si ale, že recepční opustí pult a s tabletem se vydá udělat 
check-in hostům stojícím v lobby. Spočítejte, kolikrát denně se hosté 
vracejí na recepci s nefunkčními hotelovými kartami, protože je měli 
u svých telefonů? Proč jim teda nezaslat klíč přímo do smartphonu 
nebo poskytnout recepčním jednoduché cloudové PMS, se kterým 
pracují sebevědomě i mimo pult?

Tvář hotelnictví mění hosté a jejich návyky.
Po generaci ,,Baby Boomers“ a Generaci X, přichází do hotelů nová vlna 
cestujících, tzv Mileniálové. Mileniálové jsou narozeni v období 1980 
– 2000 a tvoří v současnosti největší žijící generaci. Vyznačují se přede-
vším tím, že jsou 24/7 obklopeni moderními technologiemi, internetem 
a sociálními sítěmi. Jejich nové cestovatelské návyky kladou tlak na 
hoteliéry, ale také jim otevírají nové příležitosti. Čím se vyznačují?
 85 % mileniálů navštíví vícero internetových stránek pro nalezení 
nejlepší možné nábídky předtím  než udělají rezervaci  46 % rezervu-
je dovolenou přes smartphone nebo tablet   69 % lituje, že nevyužili 
last-minute nabídky   97 % sdílí své aktivity na sociálních sítích 
během cestování, přičemž 75 % postuje 1 krát denně   omezují přímý 
kontakt s personálem a hledají řešení přes internet   68% zůstává loa-
jální programům, které nabízejí nejlepší výhody – upgrady, slevy, body

Když host ani nepozná, že za tak
personalizovaným přístupem 
personálu jsou technologie
Před příjezdem
Hosté navštíví hotel poprvé již virtuálně na internetových stránkách. 
Doba mezi první interakcí s hotelem a check-in je často omezená na 
email potvrzující rezervaci. Právě hotelové mobilní aplikace umož-
ňují využít prostor naplno a budovat vztah s hostem. Funkce sbírání 
informací před příjezdem umožní hoteliérům připravit neočekávaný 
personalizovaný pobyt. Zaslání automatické zprávy den před příjezdem 
s popiskem cesty do hotelu nebo nabídnutí možnosti online check-in 
posouvá úroveň služeb na vyšší úroveň.  

Při příjezdu 
I když zvete návštevu k sobě domů, přivítáte ji s nápojem a zeptáte se, 
jaká byla cesta. Proč to samé neudělat i s vašimi hotelovými hosty bez 
čekání před recepčním pultem? Po uvítání pak jednoduchým kliknu-
tím zašlete digitální klíč do smartphonu a popřejete hezký pobyt. Díky 
předchozí komunikaci a sběru dat omezíte dobu check-in a výše zmíně-
ný scénář se stane standardem.

HOTEL / PENZION
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Během pobytu 
Pobyt v hotelu je o tom, aby se člověk cítil jako doma a rád se vracel. 
To potvrzuje i Klaus Pilz, regionální ředitel Vienna House: ,,Chceme, 
aby se u nás naši hosté cítili jako doma, a proto kromě jiných novinek 
a služeb investujeme také do technologií. Od října 2016 jsme zavedli 
také novou službu mobilního concierge.“ Hosté ve Vienna House nejvíc 
využívají aplikaci pro rezervaci míst v hotelové restauraci, wellness pro-
cedur nebo pokojového servisu, k buzení telefonem a také pro online 
chat s recepcí. 

Odjezd
Díky průběžnému sběru zpětné vazby se již recepční nemusí obávat 
negativních komentů během check-out. Host může navíc během celého 
pobytu platit za služby přes televizi, mobilní nebo tabletovou aplikaci. 
Krátká notifikace s poděkováním za pobyt a s prolinkováním na hotelo-
vou sociální síť zabezpečí, že host rád zanechá pozitivní hodnocení. 

Čas na změnu, aneb i zaměstnanci mohou mít rádi technologie
Jen těžko se mohou recepční plně zajímat o hosta a udržovat oční 
kontakt, pokud vedou boj s komplikovaným a nepřehledným systémem. 
Cloudové systémy představují nový trend v oblasti hotelových systémů, 
a to díky své jednoduchosti. ,,Zaměstnanci na všech pozicích se s clou-
dovým systémem sžili velmi rychle a po počátečním školení potřebovali 
jen jeden, dva dny, aby byli schopni PMS spolehlivě využívat,“ říká 
o užívaní cloudového systému Michal Maniš, generální ředitel pražské-
ho hotelu Prezident. Podle slov ředitele jsou ale největšími výhodami 
rychlá instalace, nízké vstupní náklady a flexibilní smluvní podmínky. 
Systém se jednoduše otevře jako internetová stránka na prohlížeči. Díky 
mobilní optimalizaci je možné do systému lehce nahlédnout jak z počí-
tače, tak i z tabletu nebo mobilu, což umožnuje manažerům neomezený 
přístup k reportům nebo jiným provozním záležitostem i na dálku. 
 
Průkopníci moderních technologií na českém trhu
Na českém trhu najdeme i další hotely jako hotel Emblem, Mosaic 
House, Radisson Alcron Blu Hotel, které se rozhodly investovat do 
mobilních aplikací, cloudových PMS nebo interaktivních obrazovek 
propojených se sociálními sítěmi. Z jednoduchého ovládání jednotli-
vých kampaní se těší marketingová oddělení a ze zvyšujících se tržeb 
z up-sellingu a cross-sellingu obchodní oddělení a vrcholový man-
agement. Co je však nejdůležitejší, jsou spokojení hosté. Významná 
je připravenost těchto zařízení na novou generaci cestovatelů, která je 
technologicky mnohem více gramotná, než kdy předtím.

INZERCE
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VÝROČNÍ CENY AHR ČR 2017
Další ročník nominací na Výroční ceny AHR již odstartoval, už víte, koho budete nominovat?

Již 1. května odstartoval další ročník nominací Výročních 
cen Asociace hotelů a restaurací České republiky 2017. 
I v letošním roce můžete opět nominovat své kolegy nebo 
známé v osmi kategoriích. 

V jaké kategorii můžete 
nominovat?
 Hoteliér roku nezávislé hotely
 Hoteliér roku řetězcové hotely
 Restauratér roku samostatné restaurace
 Restauratér roku hotelové restaurace
 Škola roku
 Mladý/a manažer/ka roku
 Odpovědný hotel / restaurace

V jakém období můžete 
nominovat a kdo může 
být nominovaný?
Nominace budou probíhat od 1. května do 
21. srpna 2017. Kandidovat mohou výhradně členové 
AHR ČR dle jednotlivých kategorií, na základě dopo-
ručení kteréhokoliv člena, nečlena či návrhu odborné 
sekce Asociace hotelů a restaurací České republiky, nebo 
vlastní kandidatury.

Jak nominovat?
K přihlášení kandidáta na výroční cenu musí navr-

hovatel využít přihlášku online aplikace, která je 
na www.cenyahr.cz/nominujte-kandidata/. Každá 
přihláška musí být zcela vyplněna, aby byla platná. 

Kdo rozhodne o vítězi?
Pro každou kategorii je sestavena porota, do které byli 

vybráni kolegové z oboru. Od 25. srpna začne hlasování 
veřejnosti, to potrvá do 7. září. Po 7. září zasedne každá 

porota, aby rozhodla o jednotlivých vítězích. V jednotlivých 
kategoriích se mohou hodnotící prvky lišit. V kategorii mladý 
manažer je ještě přidán osobní pohovor. V kategorii Penzion 
roku budou sbírány recenze hostů, které přispějí v závěrečném 
rozhodnutí. 

Kde a kdy budou předány 
Výroční ceny 2017?
Výroční ceny 2017 budou předány na slavnostní galavečeři 
1. prosince 2017 v Clarion Congress Hotelu Olomouc.

Kde naleznete více informací?
Veškeré informace k nominacím, porotám, k místu a času 
naleznete na www.cenyahr.cz. 
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Who is who
raIner Von kürten 
Rainer von Kürten je nový Generální ředitel hotelu Savoy Westend v Karlových Varech od 29. prosince 2016. Po 23 letech 
se vrátil do Karlových Varů (pracoval v Grandhotelu Pupp 1992-1993). Během těchto 23 let pracoval v Německu, Rusku, 
Uzbekistánu, v Itálii, Švýcarsku, Maďarsku a na výletních lodích po celém světě. Jako vyškolený šéfkuchař a držitel diplomu 
SHL (švýcarská hotelová škola managementu v Lucernu) je zřejmé, že jeho ambicemi jsou změnit směr hotelu Savoy Westend. 
Nejdůležitější pro něj je poskytnout mezinárodní přínos do místních systémů, které zaručí úspěch v podnikání, motivuje tým 
a přináší nejvyšší spokojenost hostů.

chrIstopher Dobson 
Narodil se na severu Anglie v roce 1967. Během svého dosavadního života měl možnost pracovat v různě velkých společnos-
tech působících v hotelovém průmyslu, v mládí ovšem také cestoval na výletních lodích a získal nepřeberné množství zku-
šeností v rámci různých kultur a objevoval vše, co svět nabízí. Přestože není absolventem vysoké školy, své cenné zkušenosti 
nabral díky práci napříč všemi hotelovými odděleními, od pomocných prací v kuchyní až po funkci ředitele. Do Prahy se 
přestěhoval již před 10 lety, ale jeho tehdejší pracovní závazky a povinnosti mu nedovolily zde být po celou dobu. Významnou 
část tohoto času strávil v Londýně, působil ale také v Jihoafrické republice, Keni, Ázerbajdžánu nebo New Yorku. Nyní se 
rozhodl využít jedinečnou možnost vrátit se domů do Prahy a osobně se podílet na vzniku zcela nového konceptu nejen pro 
mezinárodní klientelu, ale také pro místní obyvatele.

kaMIl MaDej
Pracuje na pozici ředitele hotelu Royal Prague, což je od března 2017 nově otevřený čtyřhvězdičkový hotel se 196ti pokoji 
v moderní části pražského Karlína. Do Prahy přišel zpět ze švýcarského Zürichu, kde pracoval jako ředitel hotelu pro společ-
nost Dorint Hotels & Resorts, kde působil již od roku 2012, mimo jiné i jako ředitel pražského hotelu Dorint Don Giovanni. 
V minulosti pracoval řadu let pro společnost Corinthia Hotels International v různých pozicích, naposledy jako ředitel hotelu 
Corinthia Panorama a později od roku 2009 u Mövenpick Hotels & Resorts v Praze. Kamil Madej pusobil také dlouho v ně-
meckém Mnichově, kde založil menší incomingovou firmu, která se specializovala na komplexní služby pro firemní klientelu. 
“Je radost vidět, jak se opět pozitivně vyvíjí v posledních dvou letech cestovní ruch v Praze a České republice, což je nejen 
dobré znamení pro hotelnictví, ale i pro celou ekonomiku,“ říká Kamil Madej.
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HOTEL / PENZION

AHR ČR a Previo opět vyhlašují soutěž 
Penzion roku 2017 

Z dotazů členů…

Prestižní ocenění majitelů a provozovatelů penzionů Penzion roku 2017 pořádá Asociace 
hotelů a restaurací ČR. Naším partnerem se v loňském roce stal největší český ubytovací 
portál HOTEL.CZ s rezervačním systémem PREVIO, a jsme velice rádi, že i letos můžeme 
vyhlásit tuto prestižní soutěž právě s nimi. 

„V případě, že ze své restaurace udělám soukromý klub, bude se na tento provoz 
vztahovat zákaz kouření?“

Hodnocení a hlasování
Anketa je postavena na kombinaci recenzí od ubytovaných hostů a hod-
nocení odborné komise, která navštíví 10 nejlepších penzionů. Komise 
je složena z 8 osob včetně předsedy, držitele loňského ocenění, zástupce 
médií, výrazné profesní osobnosti a zástupců odborníků v hotelnictví 
a gastronomii. Hodnotí se úroveň služeb – kvalita, čistota, rozsah slu-
žeb, vybavení a další. 
Recenze hostů budou sbírány online od konce května do 30. září a to 
způsobem, že každému ubytovanému hostu přijde den po odjezdu 
emailem výzva k zadání recenze. Přihlížet se ale zároveň bude i k recen-
zím za období od začátku letošního roku. Hodnotí vždy hosté, kteří v 
penzionu byli reálně ubytováni.

Propagace penzionů
Na základě hlasování ubytovaných hostů bude sestaven žebříček 
TOP 20. Seznam TOP 20 penzionů bude zveřejněn na portálech 
www.cenyahr.cz, www.previo.cz/penzion-roku a www.HOTEL.cz. 
Z první desítky penzionů vybere odborná komise držitele ocenění 
PENZION ROKU 2017. Všechna ubytovací zařízení, zapojená do soutě-
že, od nás obdrží propagační materiály k anketě v tištěné i elektronické 
podobě. Penziony mimo jiné získávají možnost vyzkoušet si zdarma po 
dobu soutěže plnou verzi rezervačního systému Previo s EET, přes který 
budou sbírány recenze hostů (pokud ho již nemají). Vítěz ankety Penzi-

Klub lze provozovat na základě živnostenského povolení, nebo jako 
spolek dle Občanského zákoníku (nemusí být živnostenské povole-
ní, hlavní činností spolku nesmí být podnikání, nebo jiná výdělečná 
činnost). Z pohledu protikuřáckého zákona vstoupí v platnost 
zákaz: „kouřit ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru; v 
jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce; 
„zakazuje se kouřit ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích 
služeb, s výjimkou užívání vodních dýmek (za stravovací službu 
se považuje rovněž podávání nápojů, tento zákaz platí i v barech, 
kavárnách, čajovnách, vinárnách či pivnicích.) Pokud bude podnik 
pod označením soukromý klub fungovat jako klasická restaurace 
s pravidelnou otevírací dobou a obsluhou, bude bezesporu spadat 
pod zařízení, na která se omezení kouření vztahuje. Zákaz kou-
ření by nebylo možné obejít ani v případě, že by členové klubu za 
poskytnutou stravu neplatili, ale cena stravy by byla zahrnuta v 
členském příspěvku. Lze očekávat, že obdobný postup by byl kont-
rolními orgány považován za „účelné obcházení litery zákona“, což 
může být výrazně sankcionováno. 
Existují názory, že stravovací zařízení fungující pod záštitou soukro-

on roku 2017 převezme ocenění v rámci slavnostního galavečera 
u příležitosti konání 12. Konference AHR ČR dne 1. prosince 2017 
v Clarion Congress Hotelu Olomouc. 

Vítěz loňského ročníku
Do ankety se v loňském roce mělo možnost zapojit přes 300 penzionů. 
Z první desítky nejlépe hodnocených penzionů vybrala odborná komise 
držitele ocenění PENZION ROKU 2016. Do první desítky se probo-
jovaly penziony: Pension Schaumannův Dvůr, Penzion Uko, Penzion 
Grasel, Penzion Proneco, Pension Athanor, Penzion Jelen*** Vranov 
nad Dyjí, Penzion Podhorní mlýn, Hotýlek U Hraběte Harracha, 
Pension Baltazar, Lesní brána

Držitelkou ocenění Penzion roku 2016 se stala paní Gabriela Pelová 
z Penzionu Podhorní mlýn v Kostelci nad Orlicí, které byl na slav-
nostním galavečeru AHR ČR v Karlových Varech předán zasloužený 
titul a soška z dílny novoborského skláře J. Kunce.

Pokud se chcete do ankety zapojit, více informací žádejte u Kláry 
Hájkové – hajkova@ahrcr.cz.

mého klubu nebo spolku budou v budoucnu spadat mimo 
působnost protikuřáckého zákona. K této problematice však 
doposud neexistuje jednoznačné  a hlavně právně závazné 
stanovisko. S ohledem na ustanovení protikuřáckého zákona 
lze však shrnout, že soukromý „kuřácký“ klub, který by 
mohl být kontrolními orgány tolerován, by musel striktně 
splnit dvě podmínky - nesmělo by jít o volně veřejně pří-
stupný prostor a „klub“ by musel být zřízen k jinému účelu 
než je stravovací zařízení
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Follow-up – cesta, jak dosáhnout maximální 
efektivity školení zaměstnanců 

Pisoárové kapsle ecobug® 

O tomto konceptu jsem si povídala s lektorem Akademie AHR panem 
Martinem Zbránkem.

V nabídce společnosti VECTOR INTERNATIONAL spol. s r.o. se objevily unikátní kapsle určené k čištění 
pisoáru. O tom, co všechno zvládnou, jsme si povídali s Ing. Attilou Baloghem, jednatelem společnosti.

Martine, v čem spočívá myšlenka „follow- up“?
Věřím, že každý zadavatel školení, který investuje do vzdělávání svých 
zaměstnanců chce, aby jeho zaměstnanci používali nové poznatky a 
techniky ze školení v praxi. Zavedení nové dovednosti do praxe však 
není snadná věc. Záleží na motivaci konkrétního zaměstnance a na jeho 
trpělivosti novou dovednost opakovat několikrát. 
Například nácvik asertivního NE není jen o tom jednom slůvku, ale 
hlavně o sebedůvěře člověka toto slovo používat, například v oblasti 
vedení zaměstnanců.  
Bohužel se často stává, že motivace klesá pár dnů po školení a skoro se 
vytrácí při prvním neúspěchu, kdy se použití nové techniky nevydařilo 
na 100 %. Výsledkem je, že zadavatel utratil peníze, ale jeho zaměstna-
nec nepoužívá při práci nic nového. 
Follow-up je program, který udržuje motivaci účastníků školení. 
V průběhu jednoho měsíce je   provede nácvikem, a dodá jim potřeb-
nou motivaci k vydržení a naučení se nové techniky. Během školícího 
dne sestavuje lektor, společně se skupinou, tréninkový plán, který 
obsahuje několik úkolů. Účastníci si vybírají ty úkoly, které jsou pro 
jejich provoz vhodné. Ihned druhý den po ukončení školení jim začíná 
třicetidenní lhůta, během které mají úkoly splnit, což znamená, vyzkou-
šet si v hotelu nebo v restauraci novou techniku několikrát. 

V čem spočívá tajemství a úspěch follow-up?
V druhém setkání s lektorem, obvykle měsíc po termínu školení. Účast-
níci si uvědomují, že budou své výsledky prezentovat před lektorem, 
ale i před ostatními kolegy. Tím se u nich aktivuje touha pochlubit se 
s výsledky, ale i obava z toho, že se znemožní, pokud by vůbec nic ze 

V čem jsou kapsle unikátní a co umí?
Unikátnost pisoárových kapslí ecobug® spočívá v tom, 
že obsahují mikroorganismy, které metabolizují resp. 
rozkládají součásti moči a zabraňují tak nepříjemnému 
zápachu a usazování močového kamene. Jedná se o tzv. 
dobré bakterie, které byly nalezeny např. v jogurtu či 

sýru. Třešňovo-mandlové aroma kapslí vytváří příjemnou vůni. 

Jak vysoké jsou náklady na pořízení celého čistícího systému? 
Vstupní náklady jsou vzhledem k budoucím úsporám relativně malé. 
Sadu ecobug® tvoří kapsle a koncentrovaný roztok/ čistič/ o obsahu 
1 litr, který se ředí vodou v doporučeném poměru. Kapsle se prodávají 
v balení po 10 nebo 25 kusech. Cena 1 kapsle je méně než 300 korun 
a cena čističe je cca 1.400,- korun.   

Kdo může systém využít?
Tento systém může využít v podstatě každý, ale doporučuje se hlavně do 
prostor s větší četností zákazníků, jako jsou obchodní centra, multikina, 
výstaviště, restaurace, provozovny rychlého občerstvení, firmy s větším 
počtem zaměstnanců apod.  

školení do své praxe nepřevedli. Právě touha a obava (strach) jsou dvě 
emoce, které zásadně ovlivňují motivaci. Dá se tedy říct, že follow-up 
umí zajistit, aby peníze za školení nebyly investovány zbytečně. 

Jaký výstup v rámci tohoto konceptu zadavatel školení obdrží? Co se 
z něj dozví?
Zadavatel školení obdrží od lektora zápis z follow-up, ve kterém je 
uvedeno, jaké techniky jeho zaměstnanci realizovali v praxi, jak se jim 
při nácviku dařilo a jaké dopady měl nácvik na jejich provoz, na hosty 
nebo na zaměstnance. 
Follow-up přináší pro zadavatele školení i přidanou hodnotu. Nejen, že 
se jeho zaměstnanci naučili nové dovednosti, ale také přinášejí důležité 
poznatky, návrhy, nápady, jak zefektivnit provoz nebo jak navýšit 
spokojenost zaměstnanců. To se projevuje například u školení s názvem 
Identifikace a snižování demotivace zaměstnanců. Jak říkají manažeři, 
kteří se tohoto školení účastní: „Před follow-up by nás nikdy nenapadlo, 
co všechno může naše zaměstnance v práci demotivovat. Stačilo pak 
udělat pár drobných změn a demotivace se v týmu snížila.“

Pro koho je program follow-up vhodný? Dá se aplikovat na jakékoli 
téma měkkých dovedností?
Myslím si, že follow-up nemá žádná omezení ve vztahu k nějaké skupi-
ně nebo k tématu školení. Osobně jsem aplikoval follow-up na 18 růz-
ných témat měkkých dovedností, od řadových zaměstnanců po nejvyšší 
management firem. Nejdůležitější je, aby lektor vybral takové techniky, 
které vzbudí v lidech zájem a chuť vyzkoušet si je v praxi a přinést po 
měsíci, na follow-up setkání, inspirativní zkušenosti a návrhy. 

Je jeho aplikace snadná?
Aplikace je velmi snadná, ale je nutno dodržet určité zásady. Kapsle 
ecobug® se jednoduše umístí do pisoáru, který je již tzv. bezvodý nebo 
se uzavře resp. přeruší přívod vody. Pouze 2-3 litry vody denně postačí 
k aktivaci bakterie a k postupnému uvolnění mikroorganismů z kapsle. 
Tímto způsobem dojde k rozpuštění částic, které zabraňují tvorbě mo-
čového kamene a současně potlačují nepříjemný zápach. K správnému 
fungování se nesmí používat při čistění žádné jiné chemikálie, které by 
zničily mikroorganizmy v kapsli. Při úklidu se kapsle opláchne cca 
1-2 litry studené vody, naředěný čistič se rozpráší do pisoáru a za pou-
žití kartáče se provede úklid pisoáru. 

Jaká je úspora vody? 
Dosavadní výsledky uvádějí, že systém ecobug® ušetří až 98% vody, což 
je při omezených zdrojích pitné vody obrovské číslo. 

Šetří i další náklady?
Kromě vody šetří elektřinu, náklady na provoz a údržbu. Kapsle 
ecobug® zabraňují i časté ucpávání potrubního systému. Jedná se 
o ekologický výrobek, který pomáhá chránit přírodu. 

INZERCE
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Hotelový systém

Booking engine

Channel manager

Mobilní aplikace

Reporty

Nejpoužívanější hotelový  
systém v ČR

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

Napište si  
o brožuru na  

info@horesplus.cz

INZERCE

www.cafeverde.cz
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benefitka: Revoluční řešení zaměstnaneckých 
stravenek, které vám vykouzlí úsměv na tváři
Brnkají Vám stravenky na nervy? 
Znevýhodnění, které do, ze své podstaty konkurenčního, prostředí za-
městnaneckého stravování a volnočasových benefitů přinášejí papírové 
stravenky se AHR Fórum na svých stránkách věnuje pravidelně. Důvod 
je jednoduchý - při současném nastavení stravenkového systému leží 
finanční a administrativní zátěž na bedrech vás, provozovatelů hotelů a 
restaurací. 
Ze státní podpory zaměstnaneckých benefitů těží především zahraniční 
nadnárodní společnosti, které stravenky vydávají. Díky svému mono-

polnímu postavení na trhu nekompromisně určují podmínky vzájemné 
spolupráce s poskytovateli služeb. Při provizi, která mnohdy dosahuje 
závratných 10 %, je z jejich perspektivy pochopitelné, že nemají zájem 
na současném systému cokoliv měnit.

Jde i bez provize a zbytečné 
administrativy!
Chytrou platební kartu Benefitku vyvinula česká společnost Satispoll 
jako revoluční řešení zaměstnaneckých benefitů, které zásadním způso-
bem zlepší podmínky pro vás, provozovatele českých hotelů a restau-
rací. Nevěříte? Díky ověřené technologii bezkontaktní platební karty 
Mastercard® zaměstnanec v Benefitce získává uživatelsky jednoduchý 
nástroj, jehož použití není omezeno akceptační sítí. Uplatní ji v každé 
provozovně, která disponuje platebním terminálem. 
Ať už vlastníte restauraci, penzion či wellness hotel, při akceptaci Be-
nefitky neplatíte žádnou provizi. Nemusíte uzavírat dodatečné partner-
ské smlouvy či ztrácet čas s administrativou spojenou s proplácením 
papírových stravenek a benefitních voucherů. Výsledkem je, že si ani 
nevšimnete, že váš host platil elektronickou stravenkou nebo volnočaso-
vým benefitem. Jednodušší už to snad být nemůže! 

Zní to jako splněný sen? Staňte se součástí stravenkové revoluce, kterou 
Benefitka přináší a poprvé naplno profitujete ze štědrého systému 
zaměstnaneckých benefitů. Zpříjemníte tím život nejen sobě, ale i svým 
zákazníkům! Navštivte www.benefitka.com a dozvíte se více!



České buDějoVIce a praha 
– ČerVnoVé roaDshow ahr Čr

bIDFooD hotelIer GolF cup ahr
Čr I letos V karloVých Varech

V červnu nás čekají celkem 2 Roadshow. 1.6. jsme si pro vás přichys-
tali Roadshow v Clarion Congress Hotelu České Budějovice. Hlavním 
tématem letošních Roadshow je potravinový zákon a panelová diskuze 
se zástupci ČOI a SZPI. 14.6. se uvidíme na Roadshow v Praze 
v Hotelu Artemis. 
Program pražských Roadshow se vždy trošku liší. Nezapomeňte nás 
tudíž sledovat, abyste měli vždy aktuální informace. S kým z vás se
v červnu potkáme? Přihlašovat se můžete již nyní a účast je zdarma. 

Více informací na www.akceahr.cz. Budeme se těšit na setkání s vámi.

Stejně jako minulý rok i letos pro vás budeme organizovat golfový 
turnaj v Karlových Varech. Golf Resort Cihelny bude hostit 
6. 9. golfové nadšence z celé České republiky. 
PRO HRÁČE: 
Přihlašovat se můžete již nyní na www.akceahr.cz Kolik je FEE? 
1500 Kč člen AHR ČR, 3000 Kč nečlen AHR ČR
PRO PARTNERY: 
Chcete se stát partnerem našeho letošního BIDFOOD HOTELIER 
GOLF CUP AHR ČR? Připravili jsme pro vás speciální nabídku 
propagačních balíčků! Partneři AHR ČR mají zvýhodněné ceny! 
V případě zájmu kontaktujte peskova@ahrcr.cz

Hotelový systém

Booking engine

Channel manager

Mobilní aplikace

Reporty

Nejpoužívanější hotelový  
systém v ČR

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

Napište si  
o brožuru na  

info@horesplus.cz

INZERCE

T
e

x
T:

 M
iC

H
A

e
lA

 P
e

š
K

o
vá

www.cafeverde.cz

ROZMAZLETE 
SVÉ ZÁKAZNÍKY  
PERFEKTNÍM 
ŠÁLKEM KÁVY 
V BIO KVALITĚ. 
Kompletní řešení pro nejlepší kavárny, restaurace a hotely. 

AKCE

Už jste to slyšeli?
Letošní 12. konference AHR ČR se bude konat 
v Olomouci! Kdy? Začínáme večer 30. listopadu 

2017 a pokračujeme 1. prosince 2017. 
Zapište si do diářů! Týmy NH Hotelu Olomouc, 

Clarion Congress Hotelu Olomouc i tým 
AHR se na vás těší!
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SPOLEHLIVÉ
NÁPOJOVÉ SYSTÉMY
Tel.: 244 461 917
M.:  604 227 138
www.nektarnatura.cz
info@nektarnatura.cz

GASTRONOMIE

Zlatý kuchař 2016
Anketa Zlatý kuchař odstartovala letos již počtvrté. Vzorem byla pro pořádající redakci 
časopisu Gastro&Hotel profi revue podobná anketa, kterou každoročně vyhlašuje prestižní 
německý časopis Der Feinschmecker. 

Redakce Gastro&Hotel oslovila 30 gastronomických odborníků, kteří 
o gastronomii a restauracích píší − tedy ne kuchaře, ne manažery, ne 
lidi pracující přímo v restauracích nebo v dodavatelských firmách, 
ale novináře, foodblogery a gourmety hodnotící restaurace. Požádali 
každého z nich, aby sestavil svůj vlastní žebříček deseti nejzajímavěj-
ších českých kuchařů roku 2016, určil tři zahraniční kuchaře, jmenoval 
jednoho kandidáta na Objev roku a nominoval jednoho kuchaře jako 
Hvězdu gastronomie do Síně slávy. Vloni poprvé byla také zařazena ka-
tegorie Volba veřejnosti, kdy pro svého oblíbeného kuchaře hlasuje ve-
řejnost na webových stránkách www.gastroahotel.cz. Letošní novinkou 
je tištěná Gourmet mapa Zlatého kuchaře 2016, podle níž si milovníci 
gastronomie budou moct snadno vyhledat restaurace, ve kterých vaří 
ocenění kuchaři. Mapa je také ke stažení na webových stránkách www.
gastroahotel.cz a www.zlatykuchar.cz. Slavnostní galavečer s předáním 
cen oceněným kuchařům proběhl ve čtvrtek 11. 5. na Novotného Lávce 
v Praze 1. Večerem provázela herečka a milovnice gastronomie Markéta 

Výsledky ankety Zlatý kuchař 2016:

Zlatým kuchařem roku 2016 se stal v anketě časopisu Gastro&Hotel 
profi revue Jan Punčochář (Grand Cru Restaurant & Bar), stříbrnou 
příčku obsadil Oldřich Sahajdák (La Degustation Bohême
Bourgeoise) a bronzový byl Radek David (restaurace La Veranda, 
Babiččina zahrada).                              

Umístění v dalších kategoriích:
Zlatý zahraniční kuchař
Stephen Senewiratne, restaurace Red Pif
Objev roku
Přemek Forejt, restaurace Entreé
Hvězda gastronomie – Síň slávy
Pavel Pospíšil, restaurace Pospisil‘s Gasthof Krone v Bühl-Oberbruchu
Volba veřejnosti
Petr Erin Kováč, restaurace Padowetz

Kompletní seznam všech oceněných kuchařů najdete 
na www.gastroahotel.cz.

Gastromapa Zlatého kuchař 2016 na webu
 www.zlatykuchar.cz

Hrubešová. Během slavnostního předávání cen bylo také pokřtěno 
historicky první vydání Gourmet mapy Zlatého kuchaře, kmotry se stali 
herci − kuchaři ze seriálu TV Prima − Ohnivý kuře – Eva Čížkovská 
a Richard Tesařík. Originální ceny pro vítěze ankety byly již počtvrté 
vyrobeny ve sklářském ateliéru Zdeněk Kunc Glass a o nádhernou 
květinovou výzdobu během večera se postarala Daniela Sedliská 
z ATELIERu FLOWER DESIGN.

Fresh Time
základní verze loga
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Máme za sebou pilotní projekt festivalu OSTRAVOVÁNÍ. Celou akci zahájilo slavnostní 
vyhlášení soutěže 8 škol na téma Veselé Velikonoce – tradiční a přesto moderní. Vítě-
zem se stala Albrechtova střední škola Český Těšín, dále se umístili Slezská univerzita, 
podnikatelská fakulta Karviná a Střední hotelová škola Opava. V rámci odborného 
programu se představili např. Jan Punčochář, Juraj Hruška, Branko Černý a mnoho 
dalších. Velký úspěch sklidila degustační menu, jehož přehlídku zahájil držitel oceně-
ní Restauratér roku 2016, pan Krzysztof Sajdok. Chybět nemohl významný ostravský 
šéfkuchař Otto Kokoszynski a jeho skvělé menu. Populární mezi účastníky byly i tzv. 
pódiová vystoupení v podobě kuchařských show. Nechyběla Chili show nebo Jamon-lu-
xus jako prase. Generální partner projektu byla společnost SOLA Switzerland. Chtěli 
bychom moc poděkovat krajské sekci AHR ČR a celému týmu Clarion Congress Hotel 
Ostrava za participaci na této akci a také všem zúčastněným. Budeme se těšit na setkání 
u příležitosti některé z dalších podobných akcí.

Vzhledem k neustálému rozšiřování povin-
ností, které dopadají na segment pohostinství 
jsme exklusivně pro členy AHR ve spolupráci 
se společností UNICONSULTING připravili  
bezplatnou linku pomoci a také možnost bles-
kového auditu.  Cílem této služby je pomoci 
zorientovat se ve stále měnících se oblastech 
hygieny, bezpečnosti potravin , BOZP, PO, 

dezinsekce, sanitace atd. Jde o povinnosti pod kontrolou SZPI, ČOI,  
Státní veterinární správy nebo Orgánů ochrany veřejného zdraví
Pro členy AHR byla zřízena HORKÁ LINKA pomoci, na které odbor-

ostraVský FestIVal ostraVoVání je za náMI

také sI někDy neVíte raDy? poMůžeMe VáM
níci zajišťující službu pro členy AHR pomohou vyřešit aktuální krizové 
situace – např. s kontrolou a kompetencí dozorových orgánů, s vhodnou 
argumentací  atd. 
Tato služba je zdarma, k dispozici 7 dní v týdnu. Aby jste Vy, nebo Vaši 
kolegové měli kontakty vždy po ruce, připravili jsme samolepku do 
kuchyní s telefonními čísly na odborníky z UNICONSULTING. Dále 
nabízíme BLESKOVÝ AUDIT – půldenní prohlídka provozu s pora-
denstvím a vypracováním plánu k případnému odstranění problémů, 
které nejsou v souladu s legislativou a znamenaly by riziko při státní 
kontrole. Cena auditu je 4000,-Kč, po auditu restaurace obdrží certifikát 
„bezpečná restaurace“. více na sekretariátu AHR.
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Hamburgery se začaly objevovat na jídel-

ním lístku od roku 1820 v restauracích 

v New Yorku. Nicméně od dnešního 

hamburgeru jej pořád něco odlišovalo: 

neexistovala originální hamburgerová 

bulka, která k němu dnes neodmyslitelně 

patří. Zlom nastal po roce 1905, kdy 

kuchaři v Americe vymysleli speciální 

bulku právě pro hamburgery. 
bulku právě p

 Veškerý sortiment pohodlně objednávejte na portálu

                              nebo kontaktujte obchodního zástupce Bidfood.

since 2
015

Špičkový hovězí burger?
M á m e  p r o  Vá s  j e d n o d u c h é 

k o m p l e x n í  ř e š e n í !

AHR Forum A4.indd   1 05.05.17   15:08

GASTRONOMIE

Vinařský zákon musí zajímat i gastronomii

V únoru byla nakonec schválena novela zákona č. 321/2004 Sb. o vino-
hradnictví a vinařství č.26/2017, která je účinná od 1.4.2017.
Gastronomii zajímá hlavně část vinařská. V novele zákona vznikají nově 
definované kategorie nabízeného vína, které se mohou vyskytovat 
v gastronomických provozech.  Každá z kategorií vín -  sudové, čepova-
né, rozlévané a nebalené, má svůj režim uvádění do oběhu a tím mění 
částečně dosavadní zvyklosti a povinnosti pro jejich prodej.

Hlavní změnou je prodej sudového vína:
V pozici vinaře:
Může víno prodávat pouze konečnému spotřebiteli a to formou „přímo 
ze sklepa“, „ve své vinotéce“, „v jiné vinotéce (zřídí si prodejnu v prodej-
ně, prodej probíhá pod jménem výrobce)“.

V pozici vinotékaře:
Tento provozovatel má dvě možnosti. Buď si nechá vyrobit víno 
u vinaře (výrobce vína) a tím se stane také výrobcem vína, který může 
prodávat víno i pod svoji značkou. Stát se výrobcem vína (nechává si 
víno vyrobit) znamená pro vinotékaře několik administrativních úkonů. 
Takový výrobce musí podávat povinná prohlášení jako normální výrob-
ce. Např. se musí přihlásit na ÚKZÚZ. Nebo nechá výrobce vína, aby si 
zřídil v jeho vinotéce provozovnu, kde bude prodávat sudové víno pod 
jménem výrobce. 

Ostatní typy balení vína:
Nejčastější případ v gastronomii bude nakládání s čepovaným 
a rozlévaným vínem:
Podmínkou takového prodeje je, že může probíhat pouze z obalů pro 
spotřebitele. Tj. jednorázového obalu nebo bez výměny jednorázového 
uzávěru znovu nenaplnitelný obal o maximálním objemu 20 litrů, který 
v místě prodeje tvoří prodejní jednotku pro spotřebitele, a jsou na něm 
nebo na etiketě k němu připojené uvedeny údaje podle předpisů. Pokud 
by si chtěl někdo plnit obaly pro spotřebitele sám, bude považován za 
stáčírnu (podléhá povinnostem a výkaznictví definovaným pro stáčírnu, 
včetně žádosti o kód stáčírny).

Poslední pozice, v které se může obchodník s vínem nacházet, je 
pozice dovozce.
Je to z hlediska zákona příjemce nebaleného vína (a to i mezi státy ES), 
který musí nejpozději do 12 hod. od příchodu vína tuto skutečnost na-
hlásit pomocí portálu farmáře, kam musí být již v předstihu přihlášen. 
Poté je potřeba 10 dní čekat, pro případnou kontrolu SZPI. Poté může 
obchodník z nebaleného vína udělat sudové a prodávat ho ovšem pouze 
ve svých provozovnách (vinotékách). Případně nebalené víno prodávat 
dále výrobcům vína.

Závěr:
Jsou možné i další kombinace. Jejich řešení je třeba prověřit se znalostí 
konkrétních podmínek provozovatele.
Pro standardní gastronomické provozy,  (nakupují víno pouze ve 
spotřebitelském obalu) se nic nemění. Z těchto obalů nabízí víno jak 
„rozlévané“ tak „čepované“. V tomto momentě je však nutné zdůraznit, 
že víno „rozlévané“ nebo „čepované“ je možné nabízet pouze ze spotře-
bitelských obalů. Pokud si nejste jisti svojí pozicí a z toho vyplývajícím 
postupem plynoucími ze zákonných předpisů, je možné se obrátit 
s krátkým dotazem na autora článku.

Jistě jste zachytili přetahovanou, která se v minulém roce rozpoutala okolo zákona o víně. V rámci 
zjištění, že poměrně značné procento sudového a nebaleného vína je neznámého původu, šlo 
mimo jiné o nastavení požadavků, které by tento stav změnily. 

Definice:
Nebalené víno 
Je víno nebo jiný produkt uvedený pod kódem kombinované no-
menklatury 2204 a 2205 s výjimkou moštu (tj. hroznového moštu, 
částečně zkvašeného hroznového moštu, ČZHM ze zaschlých 
hroznů, zahuštěného hroznového moštu) uváděné do oběhu v jiném 
obalu než obalu určenému pro spotřebitele ve fázi, která předchází 
prodeji spotřebiteli (např. cisterna).

Sudové víno
Je víno nebo jiný produkt uvedený pod kódem kombinované 
nomenklatury 2204 nebo 2205 s výjimkou moštu určené k prodeji 
spotřebiteli nebo prodávané spotřebiteli z jiného obalu než z obalu 
určeného pro spotřebitele (např. KEG sudy).

Čepované víno
Je víno prodávané spotřebiteli k bezprostřední konzumaci v místě 
prodeje nebo jako zabalené v místě prodeje (PET lahev) na žádost 
spotřebitele z jednorázového obalu určeného pro spotřebitele s jedi-
ným otvorem k plnění a nevyměnitelným výčepním ventilem (např. 
bag in box, nebo-li BiB).

Rozlévané víno 
Je víno prodávané spotřebiteli k bezprostřední konzumaci v místě 
prodeje z obalu určeného pro spotřebitele o maximálním objemu 5 
litrů (např. lahvové víno, nebo víno z BiB o maximálním objemu 5 
litrů). 
Spotřebitelský obal je obal určený pro spotřebitele, jednorázový nebo 
bez výměny jednorázového uzávěru znovu nenaplnitelný obal o 
maximálním objemu 20 litrů, který v místě prodeje tvoří spolu s jeho 
obsahem prodejní jednotku pro spotřebitele, a jsou na něm nebo na 
etiketě k němu připojené uvedeny údaje podle předpisů Evropské 
unie, tohoto zákona a prováděcích předpisů (např. lahev, tetrapak, 
BiB). Jednorázový uzávěr je uzávěr včetně souvisejících bezpeč-
nostních prvků, který při otevření ztratí svoji funkčnost a nelze ho 
opakovaně použít.
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LEGISLATIVA

Příjmy zaměstnanců bez veřejnoprávního 
pojištění v roce 2017

GDPR aneb starosti s ochranou osobních 
údajů

Zaměstnavatelům platná legislativa stále ještě nabízí možnost uzavírat pracovněprávní vztahy 
se zaměstnanci bez dopadu do veřejnoprávního pojištění, i když stále v omezenější míře než 
v minulých letech. 

Nové nařízení Evropského parlamentu, které nahradí jak stávající směrnici, týkající se ochrany osobních 
údajů, tak rovněž zákon č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů, bylo schváleno již před rokem. 

Patří mezi ně oblíbená dohoda o provedení prá-
ce a dále dohoda o pracovní činnosti za určitých 
podmínek. Bez dopadů je rovněž stále odstupné 
vyplacené zaměstnancům a další vymezené 
nepeněžní příjmy (např. příspěvek zaměstna-
vatele na dovolenou v limitu 20.000 Kč ročně, 
přechodné ubytování v limitu 3.500 Kč měsíčně, 
stravování zaměstnanců plně hrazené, příspěvek 
na penzijní a životní pojištění v ročním limitu 
50.000 Kč). Dohoda o provedení práce není 
předmětem veřejnoprávního pojištění pouze do 

limitu 10.000 Kč měsíčně ve vztahu k jednomu zaměstnavateli. V pří-
padě 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 i na déle trvající (opakovanou) pracovní činnost, jediným 
omezením je časový limit 300 hodin v kalendářním roce u téhož za-

Ale teprve v současné době se začíná intenzivně 
hovořit o přípravách, které jsou nezbytné pro 
naplnění všech povinností uvedené v tomto 
nařízení. Z časového hlediska jde o poslední 
období, v němž bychom měli začít s přípravami, 
byť jsou nová pravidla účinná až od 25.5.2018. 
Cílem nařízení je výrazné zvýšení ochrany dat 
na úroveň, která nemá nikde na světě obdoby, 
dochází k harmonizaci pravidel pro všech 
28 států EU a zároveň další státy EFTA tedy 
Norska, Islandu, Lichtenštejnska a v důsledku 

tohoto nařízení bude zrušeno i 31 národních zákonů, upravujících 
uvedenou problematiku. Bude se jim ale řídit celý svět, neboť se vzta-
huje na všechny společnosti, které poskytují služby a prodávají výrobky 
občanům Evropských států. Zároveň je zřizován celoevropský orgán, 
který bude sjednocovat dozorovou a rozhodovací praxi jednotlivých 
členských států. 
Je zřejmé, že toto nařízení je ve vztahu ke správcům a zpracovatelům 
osobních údajů poměrně macešské a spíše se snaží ochraňovat osobní 
údaje spotřebitelů, respektive občanů Evropské unie. Jsou stanoveny 
rovněž drakonické pokuty za porušení povinnosti při správě osobních 
údajů, a to až do výše 20.000.000 € nebo 4 % z celkového ročního celo-
světového obratu za předchozí finanční rok. 
Co se ale konkrétně mění? Rozšiřuje se soubor osobních údajů, jedná se 
o veškeré informace, vztahující se k identifikované osobě nebo identifi-

městnavatele. Rovněž není předmětem veřejnoprávního pojištění doho-
da o pracovní činnosti s příjmem do 2.499 Kč, dohoda s příjmem 2.500 
Kč měsíčně již účast zakládá. 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 nezahr-
nuje odstupné poskytnuté z důvodu uvedeného v § 52 písm. a) až d). 
Z tohoto odstupného se pojistné neplatí. Odstupné může být poskyt-
nuto 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. T
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kovatelné osobě, konkrétně například jméno, pohlaví, věk, osobní stav, 
občanství, IP adresa nebo fotografický údaj jakožto obecné osobní údaje 
a rovněž údaje tzv. organizační, kterými jsou osobní nebo pracovní ad-
resa, telefonní číslo, email, ověřovací identifikační údaje apod. Jsou jimi 
i genetické a biometrické údaje, pod kterými si lze představit například 
otisk prstu či podpis subjektu osobních údajů. 
Zároveň existuje kategorie citlivých osobních údajů, které vypovídají 
o rasovém, etnickém původu, politickém, náboženském názoru, členství 
v odborech, sexuální orientaci atd. Osobními údaji jsou rovněž kromě 
Podle rozsahu a povahy zpracování osobních údajů je zároveň povin-
nost zaměstnat nebo sjednat pověřence pro ochranu osobních údajů, 
jakožto zvláštní osobu, která má povinnost činit vše pro správnou 
ochranu osobních údajů. Nově jsou rovněž stanoveny povinnosti pro 
hlášení dozorovému orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů tak, 
že veškeré úniky, které jsou zásadního charakteru mají být hlášeny do 
72 hodin od toho kdy k takovému úniku či ztrátě osobních údajů došlo. 
Jsou rovněž stanoveny nová pravidla pro přenositelnost osobních údajů 
– právo být zapomenut, omezení zpracování, možnosti vznést námitku 
přístupu a ochrany osobních údajů. 
Samotný proces přípravy na vstup tohoto nařízení v účinnost by měl 
spočívat v zásadě ve čtyřech krocích, nejprve v definici rozsahu posuzo-
vání, dále analýze stávajícího stavu zpracování osobních údajů, přípravy 
projektových záměrů včetně harmonogramu implementace a v realizaci 
projektových záměrů. Podle aktuální znalosti věci je nejvyšší čas na 
zahájení těchto činností.
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Nejčastější stížnosti spotřebitelů?  Na turistické 
online portály
Vyšetřování vedená ze strany Evropské komise a úřadů na ochranu spotřebitelů ukazují, že spotřebitelé 
čelí narůstajícímu počtu problémů v souvislosti s online turistickými službami. 

Skutečnost je taková, že turistické portály patří mezi služby, jimž jsou 
nejčastěji adresovány stížnosti spotřebitelů, uvedla Evropská komise. 
Mezi klíčová zjištění patří praktiky související s vyvoláváním dojmu 
omezenosti nabídky, s inzerovanými, ale ve skutečnosti nedostupnými 
akčními nabídkami a se stížnostmi týkajícími se zobrazování cen. 
To vše přispívá k nečestným a neprůhledným okolnostem ovlivňujícím 
nejen spotřebitele, ale i poskytovatele služeb v pohostinství. 235 interne-
tových stránek (66,8 % z celkového počtu ) vykazujících nesrovnalosti 
musí zjištěné nedostatky napravit. 
EK prošetřila 352 internetových stránek porovnávajících ceny a zajiš-
tujících rezervace v souvislosti s cestovním ruchem, z nichž bylo 83 
hotelových rezervačních serverů. Téměř 1/3 z těchto stránek nepodá-
vala jasné informace o konečné ceně a o způsobu výpočtu ceny. U více 
než 1/4 případů byli spotřebitelé vystavováni nátlaku formou vyvolávání 
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pocitu omezenosti nabídky, aniž by bylo zmíněno, že tato omezená 
dostupnost se týká pouze jednoho konkrétního internetového serveru. 
Takové praktiky mívají za následek uspěchaná rozhodnutí ze strany 
spotřebitelů, kteří tak nemusejí provádět pro ně subjektivně tu nejlepší 
volbu, a rovněž vedou k vyššímu počtu storen, jimž by se bylo dalo 
předejít, a tím přispívají k dalším zmatkům na trhu.Inzerované, avšak 
nakonec nedostupné akční nabídky, byly zjištěny u více než 1/5 interne-
tových portálů. 
Rovněž více nežli 1/5 vyšetřovaných serverů prezentovala spotřebitelům 
recenze nejasným způsobem, nebo jejich recenze obsahovaly prvky, 
které mohly zpochybňovat jejich věrohodnost.
Evropské odvětví pohostinství vítá šetření Evropské komise a vyzývá
k intenzivnějšímu prosazování práv rovněž u dalších zavádějících 
praktik, jako je např. označování zaplacených výsledků a listingu.

V sInGapuru Vítá hotel prVního robotIckého Člena týMu
M Social Singapore, hotel s 293 pokoji, součást Millennium Hotels 
& Resorts, představil prvního samostatného robota ve službách pro 
hosty. AURA pomáhá řešit nedostatek hotelového personálu a zvy-
šuje produktivitu práce. Robot zaujme hosty nejen svou „osobností“, 
ale umožňuje personálu soustředit se na náročnější služby. Pracuje 

naprogramovaný tak, aby měl přátelské chování s lidskými znaky jako 
jsou důvěryhodnost, zdvořilost a spolehlivost. AURA doručuje balenou 
vodu, čisté ručníky, toaletní potřeby i jídla do pokojů hostů a reaguje na 
telefonické požadavky pro pokojovou službu. Doručí objednávku a pak 
se vrátí do výchozí pozice. 
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Jak udržet v práci dnešní dvacátníky? 
Vyšetřování vedená ze strany Evropské komise a úřadů na ochranu spotřebitelů ukazují, že spotřebitelé 
čelí narůstajícímu počtu problémů v souvislosti s online turistickými službami. 

Přemysl Grunt, profesionál v oboru pohostin-
ství se zkušenostmi například z Austria Hotels 
International, JW Marriott či Orea Hotels & 
Resorts

Tuto otázku bych shrnul do několika hesel: vize, 
motivace, férové jednání, nadšení, volná pra-

covní doba, možnost rozhodovat/rozhodovat se, moderní technologie, 
nekonvenční pracovní prostředí a vzdělávání. Pryč je doba, kdy vedoucí 
vyvěsil/a rozpis směn a povinností zaměstnance bylo si do práce zate-
lefonovat nebo zajet si své šichty opsat. Pryč je také doba, kdy na každé 
místo čekalo deset zájemců a kdy bez vzdělání v oboru nebylo ani my-
slitelné se o práci ucházet. Dnes musíte totiž zaměstnance nejen získat, 
motivovat, ale hlavně udržet. Proč tedy nezačít u těch nejmladších? 
Kde nemusíte měnit roky zaběhlé návyky a dokonce se od nich můžete 
učit jinému pohledu na svět, totiž pohledu nové generace. Ne všichni 
mladí jsou povrchní, nespolehliví, nezodpovědní. 
 Mít vizi. Ideálně také koncept (brand), se kterým se mohou zaměst-
nanci ztotožnit. Pěstovat firemní kulturu; tento bod pokládám osobně 
za velkou výzvu, vyžaduje totiž skutečného lídra.
 Motivovat. Aby práce někoho bavila, musí být motivován. U nové 
generace jsou to více než jen peníze. Na ně platí uznání a jiné nepřímé 
peněžní plnění (poukázky na zážitky, kurzy nebo podpora neziskových 
projektů).
 Možnost rozhodovat a rozhodovat se. Tím, že svým zaměst-
nancům důvěřuji, dávám jim možnost rozhodovat se samostatně dle 
nastavených pravidel a rozhodovat v situacích, dle jejich pracovního 
postavení a schopností.
 Nadšení. Je důležité podporovat týmového ducha jak v práci, tak i 
mimo ni. A to například teambuildingovými aktivitami nebo nabídnu-
tím pomoci lidem ve svém okolí atp. 
 Jednat férově. To co jako zaměstnavatel slíbím, to i splním (buduji 
si tak dobré jméno). A to samé na oplátku vyžaduji od nich.
 Volná pracovní doba. To znamená možnost vybrat si směnu či 
zkrácený úvazek (dobrá cesta, jak pomoci např. studentům). S rozpisem 
směn dnes lehce pomohou mobilní aplikace.
 Moderní technologie. Rozhodně podporuji jejich využívání a pře-
devším ty, které mi pomohou s organizací práce či jiných aktivit. Díky 
sociálním sítím mohu například vytvořit soukromou skupinu, kde mo-
hou členové týmu komunikovat svá pracovní sdělení místo zastaralého 
systému “sešitu”, který si dříve předávali. 
Dnešní aplikace slouží k rozpisům směn, docházce, či dokonce k hod-
nocení pracovních výkonů.
 Nekonvenční pracovní prostředí. Mělo by být tedy takové, aby se 
v něm zaměstnanci cítili dobře. Nevíte jaké? Zeptejte se jich, udělejte 
soutěž o nejlepší návrh a odměňte vítězný tým. A co třeba uvolněnější 
uniforma s prvky, které si může nositel sám upravit (čím více, tím lépe)? 
 Vzdělávání. Poskytujte kvalitní zaškolení, ideálně vstupní trénink, 
na který navazují další školení dle oboru a zaměření. Mnoho rutinních 
školení se dá dnes perfektně nahradit formou e-learningu. S každým 
postupem si pak zaměstnanci zvyšují kvalifikaci a jsou tak dále motivo-
váni u vás zůstat.

Aleš Procházka, konzultant a kouč zabývající 
se podnikovým poradenstvím v oblasti vize, 
strategie, zlepšování procesů a komunikace. 
Praktické zkušenosti v oblasti gastronomie a 
hotelnictví získal nejen v ČR, ale také v rámci 
pobytů v USA a Německu.

Začal bych odpovědí na otázku, proč je dobré generaci milénia rozu-
mět? Do roku 2020 budou totiž tvořit zhruba 35 % z celkového počtu 
pracovní síly (tzn. každý třetí pracovník). Vzhledem k nedostatku 
pracovníků a vyšší fluktuaci v hotelnictví se tento fakt nedá ignorovat. 
Čím se vlastně vyznačují? 
Je to generace, která vyrůstala a dospívala jako první ve světě internetu, 
informačních technologií a s otevřenými hranicemi (ČR). Právě toto 
nejvíce ovlivňuje jejich hodnoty, způsob komunikace a také myšlení. 
Milénia chtějí být respektováni a dělat práci, která má nějaký smysl. 
Chtějí získávat nové zkušenosti, rozvíjet se a profesně růst. Chtějí využít 
znalostí ze školy a zkoušet nové věci. Nechtějí se příliš vázat (musí toho 
přece ještě tolik poznat…) A v neposlední řadě mají o mnohem vyšší 
sebedůvěru než generace předchozí. A jak je udržet v práci? Odpověď 
je jednoduchá a zároveň složitá. Celosvětový průzkum spol. Man-
powerGroup z roku 2016 na vzorku 19.000 milénia a 1.500 náborových 
manažerů z 25 zemí zjišťoval: jak si generace milénia vybírá práci, co ji 
motivuje k výběru firmy a co očekává? A výsledky? 92 % peníze, 87 % 
jistotu, 86 % dovolenou a volný čas, 80 % skvělé spolupracovníky – tým 
a 79 % flexibilní práci. Hodnoty a motivace milénia jsou rozdílné oproti 
jiným generacím. Zjištění výzkumného institutu Gallup říká, že pouze 
29 % zaměstnanců milénia práce baví, 55 % nebaví a 16 % práce štve 
a firmě aktivně škodí (tzv. brzdiči). A jak to změnit? 
 Příklad táhne! Sdílejte příběhy reálných lidí, kteří prošli kariérním 
postupem ve Vaší firmě a sami buďte dobrými vzory.
 Oceňujte. Hledejte způsoby, jak vyjádřit uznání. 
 Nabídněte rozmanitost a mobilitu. Milénia chtějí zkoušet nové 
věci a postupy, chtějí mít stále nové cíle a příležitosti. Dejte ji tu mož-
nost, jinak to budou hledat jinde!
 Kariérní přestávky. Počítejte s životním cyklem a rozdílnými po-
třebami v průběhu života. Dejte jim šanci udělat si „kariérní přestávku,“ 
aby se k Vám mohli vrátit zkušenější a motivovaní. Jinak vám stejně 
odejdou a při návratu Vás ani neosloví. 
 Pravidelně komunikujte. Roční hodnocení nestačí. Buďte v pravi-
delném kontaktu, řešte jejich cíle, postupy a vyhodnocujte zlepšování.
 Flexibilita pracovního úvazku. Pracujte s různou formou úvazků 
(HPP, DPP, DPČ) a využijte časové a prostorové možnosti kandidátů.
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„Jak udržet v práci generaci “milénia 
(dnešní dvacátníky a třicátníky)”, dostat 
z nich dlouhodobou produktivitu a vytvořit 
s nimi dobrý a loajální pracovní vztah?”



T
e

x
T:

 M
iC

H
A

e
lA

 P
e

š
K

o
vá

, F
o

T
o

: A
R

C
H

iv

Z REGIONŮ

INZERCE

VlaDIMír burIánek 
V dubnu 2017 byl zvolen předsedou Liberecké 
krajské sekce. Jeho vizí je rozvoj vzájemné spolu-
práce  a stmelení podnikatelů v turistickém ruchu a 
gastronomii v Libereckém kraji, podpora  zajíma-
vých projektů a lokalit, a snaha o zlepšení školství v 
gastronomii. Postupně vystudoval gymnázium, ho-
telovou školu, Vysokou školu regionálního rozvoje 
a Evropskou akademii politiky a ekonomiky, obor 
řízení lidských zdrojů. 

V gastronomii začal v roce 1988, jako číšník v Krkonoších, kde v letech 
1991 – 1995 byl vedoucím  Krkonošské Chalupy ve  Špindlerově Mlýně, 
v roce 1994 vybudoval  ve Splzově na kraji Českého ráje restauraci For-
manka, kterou v roce 2000 rozšířil o penzion Formanka a od roku 2016 
ještě o rodinný hotel „Veselý“ v Železném Brodě. Je členem Okresní 
hospodářské komory v Semilech.

Kontakt: Vladimír Buriánek, formanka@formanka.cz, 
tel.: +420 608 119 077 

kateřIna horká 
Prvním z cílů nové předsedkyně je vzkříšení krajské 
sekce Vysočina, která v současné době existuje 
pouze na papíře. Pravidelná setkání členů mohou 
být nejen místem pro sdílení aktuálních informací 
a zkušeností, ale sekce jako taková při správném 
fungování představuje efektivní nástroj pro řešení 
problémů či vyjednávání s některými orgány. 
„Řada starostí, které mají hotely a restaurace jsou 
regionálního rázu,“ říká k důležitosti regionální 

struktury AHR ČR Kateřina Horká. Důraz chce klást na informování 
členů o aktuálních změnách v legislativě, boji proti nekalé konkurenci a 

možnosti kvalitního vzdělávání zaměstnanců. 
Absolventka studijního oboru Marketingová komunikace a PR na Fa-
kultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze souběžně navštěvovala 
Vysokou hotelovou školu Praze. Již při studiu získávala praxi v hotelech 
a eventové agentuře v Praze a později také v kanadském Torontu. Od 
začátku roku 2014 působí jako ředitelka Hotelu ATOM v Třebíči. Hotel 
pod jejíma rukama prošel kompletní transformací v konferenční zaříze-
ní s hodnocením 8,7 na Booking.com. 

Kontakt: Kateřina Horká, katerina.horka@hotelatom.cz, 
te.: + 420 723 563 158

Duben byl pro naše krajské sekce ve znamení velkých změn. Přinášíme vám informace o nově zvolených 
členech Rady AHR ČR. V daných regionech se budou pravidelně organizovat setkání našich členů. 
V případě dotazů se neváhejte obrátit na svého předsedu či předsedkyni. 

Liberecký kraj a Vysočina mají nové předsedy
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ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ

PLANET 21 DAY skupiny AccorHotels se letos 
zaměřil na zdravý životní styl a problematiku 
plýtvání potravinami 

Česko buduje svou první vertikální farmu 

Tématem letošního setkání PLANET 21 DAY, projektu na podporu trvale udržitelného rozvoje a společen-
ské odpovědnosti skupiny AccorHotels, byla problematika plýtvání potravinami a zdravý životní styl. 

Díky vlastnímu know-how a high technologiím rostou v Břeclavi „šťastné“ saláty. Bez pesticidů 
a s 90% úsporou vody oproti konvenčnímu zemědělství.

Den plný workshopů, prezentací a besed přine-
sl řadu zajímavých nápadů k realizaci a doplnil 
také stávající projekty Food waste a Urban 
Garden (zahrádky s bylinkami v hotelech No-
votel a Ibis Wenceslas Square a zahrada v Ibisu 
Plzeň, s vlastním kompostem pro tvorbu kvalit-
ního hnojiva s minimalizací odpadu). Setkání 
představitelů AccorHotels, zaměstnanců všech 
hotelů, studentů a zajímavých hostů proběhlo 
koncem dubna v hotelech Ibis v Praze a Plzni. 

Hlavním záměrem projektu PLANET 21 je podpora trvale udržitelného 
rozvoje a společenské odpovědnosti. V projektu jsou zapojeny všechny 
hotely skupiny AccorHotels a myšlenka je jednoduchá – vykonávat 
běžné hotelové služby s ohledem na životní prostředí, vycházet vstříc 
znevýhodňovaným skupinám, starat se o okolí – ať už udržováním 
čistoty, či výsadbou nových stromků a celkově být ohleduplný k planetě 
a lokálním komunitám.„Každoroční PLANET 21 DAY si klade za cíl 

Vertikální farma je vlastně zastřešená high-tech pěstírna, ve které se ze-
mědělské plodiny pěstují v patrech nad sebou, ekologicky a stoprocent-
ně bez pesticidů.  A jaké jsou výhody vertikální farmy oproti konvenč-
nímu zemědělství? Spotřebitelé ocení čerstvý přísun salátů a bylinek. 
Produkce zeleniny je stabilní i díky tomu, že klima uvnitř vertikální 
farmy řídí počítač. „Sklizeň“ se tak může odehrát těsně před konzumací, 
třeba uprostřed zimy. Vzduch, který do pěstebního prostoru vstupuje, 
navíc prochází filtrací, takže je úroda chráněná před nepříznivými 
faktory zvenčí, jako jsou zárodky škůdců a nemocí.  A zde se dostáváme 
k jednomu z klíčových benefitů: vertikální farma se na 100 % obejde 

sdílení tohoto pozitivního přístupu se zaměstnanci, obchodními partne-
ry, studenty a vůbec s širokou veřejností, abychom si všichni uvědomili, 
že podobný přístup nemusejí mít jen velké společnosti, ale že odpo-
vědnost za své chování neseme my všichni a také ho můžeme ovlivnit,“ 
vysvětluje Marek Audes a dodává: „Letošní rok byl zaměřen na proble-
matiku plýtvání potravinami, která se netýká jen hotelů a restaurací. 
Důležité je začít dělat změny u sebe a jít příkladem.“Pražské setkání 
v rámci PLANET 21 DAY přineslo například zajímavou přednášku 
pana Michaela Rady (zakladatel projektu Mezinárodního Obchodního 
Centra Udržitelného Rozvoje) o redukci odpadů, či povídání o zdravém 
životním stylu od výživového specialisty Petra Havlíčka. Návštěvníci si 
mohli poslechnout prezentaci o čerstvých bedýnkách jako alternativě 
zdravého a bezodpadového dodavatele ovoce a zeleniny, či si vyzkoušet 
ekologický dopravní prostředek e-motion (elektrická samobalanční 
jednotka). Plzeňský den přinesl besedy se studenty hotelové školy Plzeň 
na téma společenská odpovědnost, workshop zaměřený na plýtvání s 
jídlem a další zajímavá témata.

bez pesticidů, o jejichž škodlivosti – pro lidský organismus i pro životní 
prostředí - slýcháme ze všech stran.  Díky sofistikovanému propojení 
zemědělství a high technologií odpadá i další zátěž pro ekologii: spla-
chování hnojiv a plýtvání vodními zdroji. Jakmile zemědělskou půdu 
nahrazuje živný roztok, odpadá nežádoucí odpařování vody, popřípadě 
její prosakování a odtok do nižších vrstev půdy. Výsledky jsou neuvě-
řitelné: až 90% úspora vody oproti konvenčním formám zemědělské 
produkce. První vertikální farma v České republice roste v břeclavké 
Fosfě, jako jedna z inovací při budování Life Science společnosti. První 
zdravé saláty a bylinky mohou zákazníci očekávat během léta. T
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7. června 2017 v 10.00 v našem příjemném školícím
středisku (Budějovická 1550/15A, Praha 4)

Zaregistrujte se zdarma na registrace.nikola-evc.com nebo
na telefonu 800 31 31 30. Pro více informací o školení pište
na info@nikola-evc.com nebo volejte na výše uvedené číslo.

Bezplatné školení promajitele hotelů
a restaurací, hotelovémanažery a provozní

Nikola Charge Pool
Dobíjecí stanice pro elektromobily
navržené pro hotely a restaurace

Navštivte nás na veletrhu For Energo smart
PVA EXPO PRAHA Letňany, 9.–12. května 2017, hala 4, stánek B23
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