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Partneři AHR ČR

Generální partner AHR AHR ČR je členem

ani jsme se nestačili rozkoukat a už běží
osmnáctý rok tohoto století a tisíciletí.
Jak by řekl pan Werich, „to to letí, to
to letí…“ Podle čínského lunárního
kalendáře od poloviny února začíná
rok Zemského Psa a měl by být dobrý,
plný štědrosti a nezištnosti. Tak to
alespoň předpovídá horoskop. My
předpokládáme a tajně věříme, že tento
rok bude dalším rokem ekonomického
růstu. Firmám se daří, investují do svých zaměstnanců a lidé mají tím pádem
chuť třeba cestovat a investovat do zážitků.

Ve firmách roste zájem o rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, což je rovněž
velmi pozitivní trend. Příkladem je skutečnost, že do loňské ankety Mladý
manažer jste nominovali rekordní počet svých mladých kolegů. Je zřejmé,
že v letošním roce bude motivace a stabilizace pracovních týmů jednou
z výzev také pro náš obor.

Naše asociace má před sebou letos rovněž několik výzev. Především
čelíme kritickému nedostatku zaměstnanců. To bude jedním z hlavních
témat. Je to otázka změn systému školství, ale také otevření trhu práce
cizincům. Podíváme-li se za hranice, zjistíme, že právě pohostinství je
oborem, který zaměstnává poměrně hodně cizinců a tak tomu bude
v budoucnu i u nás. Dalšími tématy jsou problematika sdílené ekonomiky
a změna režimu místních poplatků. Chceme opět vyvolat diskusi o výši DPH
v ČR a daňovém zatížení podnikatelů. Tak jen doufejme, že také pro naše
záměry bude letošní rok příznivý.

Připravili jsme pro vás jako každoročně mnoho setkání po celé České
republice. Těšíme se, že budeme mít příležitost se s vámi také v letošním
roce opět setkávat a chceme vám být užiteční. Přejeme vám, aby byl
osmnáctý rok pro vás plný pozitivních zážitků, inspirace a úspěchů.
Hlavně vám přejeme hodně zdraví a dobré nálady.

Za celý tým AHR

Váš

Exkluzivní partner
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ZE SEKRETARIÁTU

STALO SE... BEZÚROČNÉ ÚVĚRY PRO HOTELY A RESTAURACE

Loni v prosinci proběhlo v rámci pravidel-
ných setkání marketérů – Marketing Monday
setkání odborníků s tématem umělého vytvá-
ření marketingově využitelných dat, která se
pravidelně opakují a jejichž cílem je komuni-
kace produktu nebo nějaké myšlenky směrem
k veřejnosti. Mezi takové projekty byl zařazen
například úspěšný den Svatomartinského vína,
Dny Marriane, ale také nový projekt AHR ČR
Noc Hotelů. Při této příležitosti Václav Stárek
prezentoval myšlenku projektu, výstupy, ko-

munikaci a přípravu této akce, která se v dru-
hém ročníku od svého zrodu rozšířila z Prahy
na několik dalších měst v Čechách. Noc hote-
lů je příklad projektu, který neslouží k zvýšení
prodeje, ale zlepšování pozitivního vnímání
oboru hotelnictví a cestovního ruchu všeobec-
ně. Myšlenka zjevně vzbudila zájem marketin-
gových specialistů, jak bylo možné vidět nejen
z četných dotazů přítomných, ale také z nabíd-
ky zástupců odborných časopisů o otištění
příspěvku AHR ČR na toto téma.

LISTOPAD 2017
Účast a vystoupení Václava Stárka na

konferenci slovenských hoteliérů na téma
sdílená ekonomika, konané v Nízkých
Tatrách

Vystoupení prezidenta AHR ČR na
otevření obou festivalů Bidfood Expo
v Praze a Olomouci. Akce je pořádána
Exklusivním partnerem AHR ČR
společností Bidfood Czech Republic.

Setkání prezidenta AHR ČR
a prezidentky SOCR ČR s vedením hnutí
ANO za účelem diskuse o hlavních
prioritách cestovního ruchu

PROSINEC 2017
Účast Václava Stárka na jednání

představenstva HK

Setkání pražských hoteliérů na společném
zasedání Prague Chapter v CPI Clarion
Congress hotelu v Praze

Konference a VC AHR ČR v Olomouci
– více na str. 8 – 9

Vystoupení Václava Stárka na jednání
schůze Senátu ČR

Jednání Klasifikační komise a jednání
Rady AHR ČR

Účast Pavla Hlinky na jednání Svazu
průmyslu a obchodu ve věci vzdělávání
a trhu práce

Účast prezidenta a generálního sekretáře
AHR ČR na společném jednání SLL
a AHR ČR v rámci krajské sekce
Karlovarského kraje

LEDEN 2018
(do uzávěrky zpravodaje 15. 1.)

Jednání Václava Stárka s ministryní
financí Alenou Schillerovou ke stanovisku
AHR ČR k dalšímu vývoji EET

AHR ČR dlouho razí myšlenku, že pro smys-
luplné investice a podporu podnikání je vhod-
nější možnost čerpání bezúročných úvěrů pro
podnikatele než poskytování evropských gran-
tů. Pak bude investováno skutečně do projek-
tů, kde lze očekávat návratnost investic a nebu-
de docházet k nerovným podmínkám na trhu.
Proto jsme přivítali společné jednání ČMZRB,
SOCR ČR a AHR ČR a rozhodli se podpořit
komunikačně níže popsané programy.
Českomoravská záruční a rozvojová banka ja-
ko jediná státem vlastněná instituce je schopna
podporovat svými programy oblast cestovního
ruchu.
Loni v září vyhlásila banka program Úspory
energie, který mohou využít i majitelé hotelů,
penzionů a další podnikatelé v oblasti cestov-
ního ruchu. Program nabízí malým, středním
i velkým podnikatelům bezúročné úvěry k fi-
nancování energeticky úsporných projektů.
Úvěry jsou poskytovány až do výše 70 % způ-
sobilých výdajů v rozmezí 1 – 75 milionů ko-
run. Mohou mít desetiletou splatnost s mož-
ností odkladu splátek jistiny až na 4 roky.
Získání zvýhodněného úvěru ČMZRB je
podmíněno současným čerpáním komerčního
úvěru u některé ze spolupracujících finančních
institucí, a to v minimální výši 20 % způso-
bilých výdajů projektu. Důležitou informací

je také možnost získání finančního příspěvku
na vypracování energetického posudku a pří-
spěvku na úhradu úroků komerčního úvěru.
Dalším programem, kterým banka pomáhá
podnikatelům v cestovním ruchu, je nedávno
rozšířený program Záruka 2015–2023. V něm
mohou malí a střední podnikatelé na území
ČR (včetně Prahy) žádat o státní záruku za
komerční úvěry, kde výše zaručovaného úvě-
ru může být až 4 miliony korun. Malí pod-
nikatelé (do 50 zaměstnanců) mohou v rámci
tohoto programu navíc čerpat záruky za pro-
vozní úvěry.
Novinkou, kterou banka chce spustit, je roz-
šíření podmínek programu EXPANZE, kde
podnikatelé zaměstnávající až 250 zaměst-
nanců mohou čerpat bezúročné úvěry od 1 až
do 45 milionů korun. V rámci tohoto progra-
mu se poskytují úvěry se sedmiletou splatnos-
tí a dobou odkladu splátek až 3,5 roku. Ve
vybraných regionech (regiony s vyšší mírou
nezaměstnanosti) mohou podnikatelé navíc
získat finanční příspěvek na úhradu komerční-
ho úvěru od spolupracující banky či leasingo-
vé společnosti, který je nezbytnou podmínkou
zařazení projektu do programu EXPANZE.
V případě jakýchkoli dotazů se prosím obra-
cejte na e-mailovou adresu info@cmzrb.cz
nebo telefonní číslo 255 721 260.

AHR ČR HOSTEM NA MARKETING MONDAY

Dne 16. ledna se na Ministerstvu financí usku-
tečnilo jednání V. Stárka s ministryní financí
A. Schillerovou. Tématem schůzky bylo vyjasně-
ní dalšího postupu ministerstva v EET. Mini-
stryně představila 3 varianty možného řešení
novely zákona o EET. Všechny varianty počítají
s dokončením původně plánovaných etap a roz-
šířením EET na všechny oblasti podnikání. Jed-
notlivé varianty se liší především v technickém
řešení zjednodušení samotné evidence pro drob-
né podnikatele. Jedna z variant počítá se stano-
vením nejvyšší hranice obratu, do které se tržby
nemusí evidovat elektronicky. Druhá varianta,
do určité výše obratu, by umožnila podnikate-
lům rozhodnout se mezi elektronickou evidencí
nebo zaplacením paušální daně. Třetí varianta,
do určité výše obratu, počítá s umožněním vy-
užití jednoduchých účetních dokladů evidova-

ných finančními úřady. Všechny tyto výjimky
z EET by však byly umožněny pouze fyzickým
osobám. Stanoviskem AHR zůstává, že je nepří-
pustné, aby zákon o EET zůstal v takové po-
době a rozsahu, jakým je nyní po rozhodnutí
Ústavního soudu, tedy ukládal povinnost elek-
tronicky evidovat tržby pouze pro služby po-
hostinství a obchodu.
Václav Stárek navíc ministryni upozornil, že
stále přetrvává diskriminační prostředí pro
restaurace, jelikož např. stánky s občerstvením
stále evidovat tržby elektronicky nemusí. Dále
jsme upozornili na skutečnost, že jakékoli hra-
nice pro výjimky z EET budou jen příležitostí
pro možné obcházení zákona. AHR se přiklání
k třetí variantě, finální podobu zákona ještě
před zařazením do jednání vlády bude mít
AHR možnost připomínkovat.

JEDNÁNÍ AHR ČR S MINISTRYNÍ FINANCÍ
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ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2018
Začátek roku je obdobím, kdy jsou vám hromadně vystavovány faktury za členské příspěvky.
Součástí našich smluv je závazek zveřejnění platebního řádu ve Zpravodaji. Proto pro vaši infor-
maci níže zveřejňujeme členské příspěvky, které se od loňského roku nijak nezměnily. Vzhledem
k tomu, že se každoročně potýkáme s řadou opožděných plateb, chtěli bychom vás požádat o re-
spektování splatnosti faktur. Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

EVROPSKÝ PARLAMENT
O E PRIVACY

VÝKONY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
CURRENT MONTH – NOVEMBER 2017 VS NOVEMBER 2016

Occ % ADR RevPAR

Pod záštitou Pořadatel

15. - 18. 2. 2018
Výstaviště Praha - Holešovice

www.top-gastro.cz

12. MEZINÁRODNÍ VELETRH GASTRONOMIE A ZAŘÍZENÍ PRO HOTELY A RESTAURACE

souběžně s veletrhem cestovního ruchu

KONFERENCE HORECA:

BUDOUCNOST PATŘÍ

KVALITNÍM SLUŽBÁM!

INZERCE

Tzv. „Nařízení o E-soukromí“ (E-Privacy Regu-
lation) bylo Evropským parlamentem odhla-
sováno 19. října 2017 v rámci Výboru pro ob-
čanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
(LIBE). 26. října zasedání Parlamentu hla-
sování potvrdilo. Hlavní výsledek hlasování
se týká následujících nejdůležitějších bodů:

Mandát Parlamentu stanovuje vysoké stan-
dardy ochrany soukromí, důvěrnosti a bezpeč-
nosti v oblasti elektronických komunikací
v rámci celé EU;

Zákaz „cookie walls“ – nástrojů, které bloku-
jí přístup na webové stránky nebo na aplikace,
pokud osoba nesouhlasí s tím, aby její údaje by-
ly těmito stránkami využívány;

Dodavatelé softwaru musejí konfigurovat
software takovým způsobem, aby chránili sou-
kromí a znemožňovali třetím stranám monito-
rovat domény a ukládat informace o koncovém
zařízení;

„Snooping“ (špehování) na osobních zaříze-
ních prostřednictvím souborů typu cookie nebo
prostřednictvím aktualizací softwaru by mělo
být zakázáno. Nevyžaduje se však souhlas např.
se zapamatováním položek ve virtuálním ná-
kupním koši;

Metadata by měla být považována za důvěr-
né informace;

Údaje by měly být používány pouze za tím
účelem, ke kterému dal jednotlivec svůj souhlas.
Nyní proběhnou jednání mezi Evropskou ko-
misí, Evropským parlamentem a Radou.

KATEGORIE ČLENSTVÍ CELKEM z celkové částky z celkové částky počet
2018 členský příspěvek odměna *** hlasů

GASTRONOMICKÁ ZAŘÍZENÍ,
CATERINGOVÉ FIRMY 2 100 700 1 400 1

ŠKOLY 2 100 700 1 400 1

UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ
do 10 pokojů, kempy, chatové osady 2 100 700 1 400 1

od 11 do 20 pokojů 3 200 700 2 500 2

od 21 do 50 pokojů 9 400 1 500 7 900 3

od 51 do 100 pokojů 19 000 4 000 15 000 4

od 101 do 200 pokojů 31 500 6 000 25 500 5

od 201 do 300 pokojů 50 000 8 000 42 000 6

nad 300 pokojů 75 500 10 000 65 500 7

ŘETĚZCE skupina provozoven do 5 článků
s max. 3 ubytovacími zařízeními do 100 pokojů * 3

hotelový řetězec do 5 hotelů 75 500 10 000 65 500 8

hotelový řetězec nad 5 hotelů 141 000 21 000 120 000 9

hotelový řetězec nad 2000 pokojů 188 000 31 000 157 000 10

DODAVATELÉ 21 000 7 000 14 000 2

OSTATNÍ / CK, CA ATD./ 7 000 1 000 6 000 1

apartmány, apartmánové domy, hostely **

* součet všech členských příspěvků za každé zařízení; součet všech příkazních odměn se krátí o 25 %
** výše příspěvku dle velikosti ubytovacího zařízení s 25% slevou z příkazní odměny
*** k částce odměny je připočítávána DPH v zákonné výši
Kapacita depandance se připočítává ke kapacitě hlavní budovy, pokud není počítána samostatně jako zařízení.
Za články řetězce se nepovažují gastronomická zařízení ubytovacích zařízení.

CENÍK ČLENSTVÍ AHR ČR 2018 CENY 2018

Z DOPISU CIZINECKÉ
POLICIE: UBYPORT
Ředitelství služby cizinecké policie zahajuje zku-
šební provoz internetové aplikace Ubyport, kte-
rá zjednodušuje oznamování ubytování cizin-
ců ubytovatelům. Dovolujeme si Vás požádat
o informování ubytovatelů, sdružených ve Vaší
asociaci a orientovat jejich pozornost na inter-
netové www stránky Ředitelství služby cizinecké
policie: „Nejčastější dotazy (FAQ)“ na www.poli-
cie.cz/clanek/nejcastejsi-do-tazy-faq-problemati-
ka-oznamovani-ubytovanych-cizincu-ubytovate
lem.aspx. Vyřizuje: miloslav.lokajicek@pcr.cz

2017 2016 2017 2016 2017 2016
Prague 76,4 74,4 76,49 70,84 58,46 52,72
Vienna 73,9 75,9 91,11 89,95 67,32 68,25
Budapest 74,1 72,8 74,55 67,41 55,22 49,11
Barcelona 64,5 71,0 111,68 115,60 72,08 82,08
Berlin 77,7 80,4 92,74 91,33 72,08 73,47
Paris 73,6 69,8 228,97 204,36 168,50 142,69
London 83,5 86,0 173,06 177,52 144,45 152,67
Warsaw 83,0 82,2 79,02 67,72 65,59 55,67
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AKTUÁLNĚ

Jaké vnímáte výzvy a příležitosti v rozvoji
cestovního ruchu v ČR?
Naším dlouhodobým úkolem je zvyšování
prestiže odvětví cestovního ruchu a podpora
cestovního ruchu jako odvětví služeb s velkým
významem pro národní hospodářství i regio-
nální rozvoj. Struktura ekonomiky i potřeby
obyvatel se však mění. V posledních letech
díky příznivé ekonomické situaci a mezinárod-
nímu vývoji docházelo k významnému nárůstu
návštěvnosti České republiky. A to se odráží
v počtu domácích i zahraničních návštěvníků
i počtu jejich přenocování. Velkou výzvou pro-
to bude udržet stávající počet příjezdů i v dal-
ších letech a pokusit se o navýšení počtu přeno-
cování i délky pobytu návštěvníků v destinacích.
Cestovní ruch může být motorem místního
ekonomického rozvoje i ve venkovských oblas-
tech, které byly dlouhá léta spojovány primárně
se zemědělstvím. Musíme rozvíjet udržitelné
formy cestovního ruchu, které přispějí k zacho-
vání potenciálu cestovního ruchu ČR. S tím
souvisí i další rozvoj kvality služeb cestovního
ruchu, podpora aktivit, které jsou zaměřené na
rozprostření návštěvnosti do regionů a mimo
citlivá území i snížení sezonnosti a rozprostření
návštěvnosti v průběhu celého roku. Velkou
příležitost na podporu zefektivnění marketin-
gové komunikace ČR, tvorby produktů ces-
tovního ruchu i řízení cestovního ruchu
v destinacích vidím ve spuštění připravované
Kategorizace organizací destinačního manage-
mentu. Jako významný faktor rozvoje cestov-
ního ruchu vnímám i zapojení širokého spektra
partnerů do projednávání problematiky, která
se týká právě rozvoje cestovního ruchu. Ráda
bych v tomto směru pokračovala nejen pro-
střednictvím komunikačních platforem MMR.

celkovém HDP České republiky dosahuje té-
měř 3 procenta a odvětví cestovního ruchu
generuje dokonce 4,5 procentní podíl na cel-
kové zaměstnanosti. Česká republika se řadí
k zajímavým turistickým destinacím, která ve-
dle přírodního bohatství a široké nabídky pro-
duktů cestovního ruchu nabízí i bohaté kultur-
ně historické dědictví. Jednou z významných
součástí cestovního ruchu je i kulturní turismus
(městská turistika, návštěva hradů, zámků či
muzeí).

V jakém stádiu jsou práce na novele zákona
o místních poplatcích a jaké změny
prosazuje MMR?
Prosazujeme hlavní dva cíle.V první řadě by-
chom chtěli nahradit dva dosavadní poplatky –
tj. poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
a poplatek z ubytovací kapacity – jedním turis-
tickým poplatkem. Tak bychom pomohli
k zjednodušení administrativní náročnosti za-
vádění a výběru poplatku v obcích a městech.
Naším druhým cílem je zvýšení objemu získa-
ných finančních prostředků do obecního roz-
počtu. Výše příspěvku je nyní velmi nízká opro-
ti výši poplatků, která je obvyklá v evropských
městech s obdobným turistickým potenciá-
lem. Chceme, aby vybrané peněžní prostředky
sloužily ke zlepšování služeb turistům – výnosy
z poplatku by se měly používat na investice
do cestovního ruchu a zkvalitnění zázemí pro
návštěvníky. V takovém případě bychom rádi
motivovali obce, a to zejména prostřednictvím
dotačního programu, který by obcím umožnil
získat další prostředky na rozvoj cestovního
ruchu.

MUSÍME ROZVÍJET
UDRŽITELNÉ FORMY
CESTOVNÍHO RUCHU

Zaznamenali
jsme v médiích
diskuze
o možném
záměru převedení
agendy
cestovního ruchu
pod Ministerstvo
kultury. Co si
o tom myslíte?
Skutečně bychom
rádi změnou
kompetenčního
zákona převedli
agendu cestovního
ruchu na Ministerstvo kultury. Převod souvisí
s naším záměrem transformovat Ministerstvo
pro místní rozvoj na Ministerstvo veřejného
investování. Chceme totiž vytvořit jedno místo
odpovědné za veřejné investování. Ve shodě
s AHR ČR však zastávám názor, že cestovní
ruch je důležitým odvětvím národního hospo-
dářství. Cestovní ruch si zaslouží mít vlastní
ministerstvo spolu s kulturou. Ne nadarmo se
říká, že ČR sice nemá moře, za to má moře
památek. Proto hodlám prosazovat i změnu
názvu současného Ministerstva kultury na Mi-
nisterstvo kultury a cestovního ruchu. Chtěla
bych, aby na tomto ministerstvu vznikla samo-
statná sekce cestovního ruchu. Máme zájem na
užším propojení památek historicko-kulturního
dědictví země s cestovním ruchem. Druhým je
snaha o zajištění efektivnějšího využití poten-
ciálu cestovního ruchu pro národní hospodářství
a rozvoj regionů. Cestovní ruch je významné
odvětví národního hospodářství, které přináší
do veřejných rozpočtů nemalé finanční pro-
středky. Podíl samotného cestovního ruchu na

KLÁRA DOSTÁLOVÁ
Vystudovala VŠE, v únoru 2014 se stala náměstkyní ministryně pro místní rozvoj ČR

Věry Jourové.
Na starosti měla evropské fondy a dohled na fungování operačních programů.
Na ministerstvu zůstala i po příchodu nové ministryně Karly Šlechtové.
Po volbách do Poslanecké sněmovny se v říjnu 2017 stala poslankyní PČR.
Na přelomu listopadu a prosince 2017 kandidovala na post ministryně pro místní rozvoj

ČR a 13. prosince 2017 byla do funkce ministryně pro místní rozvoj jmenovaná.

Do funkce ministryně pro místní rozvoj byla
13. prosince 2017 jmenovaná KLÁRA
DOSTÁLOVÁ. Hovořili jsme s ní nejen o tom,
jaké záměry by chtěla realizovat a co si myslí
o sdíleném ubytování.
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NEPŘESVĚDČIVÁ
STUDIE
AIRBNB

Jaké postoje zaujímá MMR v oblasti
sdíleného ubytování?
Dlouhodobě trváme na tom, aby všichni na
trhu ubytovacích služeb plnili povinnosti
stanovené právními předpisy, které se k je-
jich činnosti vztahují. Jen tak mohou být
zajištěny spravedlivé tržní podmínky pro
všechny subjekty poskytující služby. Je totiž
nepřípustné, aby jeden subjekt měl jiné ná-
klady než druhý subjekt poskytující tutéž
službu. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že
poskytování služeb v rámci sdílené ekonomi-
ky je obtížně kontrolovatelnou oblastí. Pří-
slušné kontrolní orgány nedisponují rele-
vantními informacemi o poskytovatelích
služeb či sjednaných pobytech. Proto se do-
mnívám, že kontrolní orgány musí mít k dis-
pozici nástroje, jejichž prostřednictvím získa-
jí od zprostředkovatelů sdíleného ubytování
relevantní informace. Obecně považuji on-
line prodejní a zprostředkovatelské techniky
za důležité pro rozvoj naší ekonomiky. Pří-
padné legislativní změny je nutno provést
s ohledem na moderní formy prodeje služeb,
ovšem při respektování veřejných zájmů na
spravedlivé tržní prostředí, ochranu spotře-
bitele a zákonem chráněné oprávněné zájmy
všech zainteresovaných subjektů (např. opráv-
něných zájmů obyvatel bytových domů).

Podpořilo by MMR celkovou revizi
a snížení DPH?
Domnívám se, že snížení DPH by mohlo
přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti
služeb cestovního ruchu. Otázkou je, zda by
se snížením DPH došlo ke snížení prodejní
ceny, nebo by naopak došlo k navýšení mar-
že podnikatelů. Diskusi na toto téma se však
rozhodně nebráním.

Sektor pohostinství čelí kritickému
nedostatku zaměstnanců. Jakým
způsobem chce MMR tuto situaci řešit
nebo v této oblasti pomoci podnikatelům?
V současné době je v ČR nedostatek pracov-
níků v řadě oborů. Paradoxně v době, kdy
se ekonomice daří, klesá nezaměstnanost
a stoupá životní úroveň, vznikla situace, kdy
narůstají problémy obsadit zejména kvalifi-
kovaná místa. Často musí být stav řešen
i náborem zahraničních pracovníků. Nedo-
statek pracovníků v pohostinství a gastrono-
mii není u nás novou věcí jen s tím rozdílem,
že v minulých letech zde scházeli především
kvalitní pracovníci a dnes se tu nedostává
pracovníků obecně. Příčin je několik. Před-
ně se vytratilo pravidlo, že řemeslo má zlaté
dno a určitá stavovská příslušnost a hrdost
ke svému povolání. Mnohdy tak absolventi
učebních oborů a škol z oblasti cestovního
ruchu odcházejí z oboru. Řešení problému
pracovních sil v oblasti cestovního ruchu vi-
dím v intenzivní spolupráci škol, zaměstna-
vatelů a příslušných ministerstev, které mají
oblast na starosti. V rámci středního odbor-
ného vzdělávání budu prosazovat vyšší míru
zapojení odborníků z praxe do výuky.

Celkem 10 400 hostitelů ubytovalo za poslední
rok 908 000 hostů. Prostým přepočtem tedy
zhruba na každou jednotku připadá 90 nocí
ročně. Meziroční nárůst objemu tržeb před-
stavoval 64%. Útrata na jednoho hosta byla
741 Kč.

AIRBNB A DANĚ
Airbnb ve své studii nezveřejnilo, jaká je prů-
měrná cena ubytování, stejně jako informaci
o tom, kolik bylo odvedeno státu na daních
a místních poplatcích. V souvislosti s jinou
studií, kterou v loňském roce nechal zpracovat
Úřad vlády ČR a ze které je patrné, že je tento
obchod poměrně velkým prostorem pro šedou
ekonomiku, tedy získáváme zároveň veřejnou
informaci, o jaké částky pravděpodobně státní
kasa přišla. To by mělo zajímat hlavně správce
daní a municipality jednotlivých měst. Města
chtějí získávat prostředky od turistů, ale dosud
neumí zajistit, aby například rekreační a lázeň-
ský poplatek byl vybírán u soukromého ubyto-
vání. Airbnb pak tvrdí, že jejich role končí tím,
že každý ubytovatel souhlasí při registraci do
systému s tím, že bude daně řádně odvádět.
Tak se stává, že například do Prahy jezdí turis-
té, kteří místní poplatky platí, protože mají tu
smůlu, že se ubytovali v hotelu, zatímco jiní
v bytech neplatí nic.

„ŠETŘIVÍ” TURISTÉ
Tvrzení studie, že přináší do ČR turisty, kteří
by jinak nepřijeli, je velmi odvážné. Již nyní
mají velké kongresové hotely například v Praze
zkušenost, že se zvyšuje počet účastníků konfe-
rencí, kteří bydlí v soukromých bytech.

Turista, který přijíždí přes Airbnb je poměrně
„šetřivým“ turistou. Utratí u nás podle studie
30 € denně (741 Kč podle předmětné studie
Airbnb), přičemž jen v roce 2016 se průměrná
útrata jednodenního návštěvníka (tedy bez uby-
tování) v ČR pohybovala na úrovni 1 500 Kč
(údaje CzechTourism a Stem Mark). Vzhledem
k nárůstu počtu turistů v Evropě všeobecně je
logické, že některé destinace nemohou zvyšovat
počty hostů do nekonečna. Proto většinou při-
chází zdražování, které je asi nejefektivnějším re-

gulátorem. Proto by mělo být v zájmu nejen
hoteliérů, ale hlavně veřejnosti, aby se průměr-
ná útrata hostů zvyšovala, tedy aby cestovní ruch
generoval stejné nebo vyšší obraty, při menším
počtu turistů. Studie Airbnb sice deklaruje svůj
přínos pro ekonomiku České republiky, ale za-
pomíná zmínit, že jde prakticky opačným smě-
rem. Tedy větší množství hostů za nižší ceny.

REGISTRACE HOSTů
Zatím se nikdo seriózně nezabýval otázkou
bezpečnosti. Studie potvrzuje, že jen Prahu na-
vštívilo 373 000 hostů. Dosavadní zkušenosti
potvrzují, že valná část těchto hostů z řad ci-
zinců není ani registrována při příjezdu tak,
jak ukládá zákon. Zatímco u hotelů probíhají
kontroly registrace velmi často, v případě
ubytování v soukromí nelze tuto kontrolu
provádět. Jen těžko lze říci, že zde není bezpeč-
nostní riziko a už vůbec nelze pochopit, proč
jsou tedy hotely a penziony sankcionovány
v případě jakýchkoli nesrovnalostí v registraci
cizinců, zatímco absence dodržování této po-
vinnosti v případě ubytování v soukromí je
mnohdy tiše přehlížena.

NEJEN AIRBNB
Když se řekne sdílené ubytování, pak většina
veřejnosti si vybaví Airbnb. Téměř nikdo neho-
voří o tom, že je zde mnoho dalších zprostřed-
kovatelských portálů, které se zabývají stejným
businessem, jejichž čísla dále zvyšují výše uve-
dené počty turistů a přenocování. Jako jeden
z největších zprostředkovatelů je, mimo jiné,
také společnost Booking, která vyzývá ve svých
reklamách majitele bytů k tomu, aby nabízeli
ubytovací služby na jejich portále.

Jediný opravdu jasný přínos z takzvané sdíle-
né ekonomiky tedy mají majitelé bytů, kteří své
byty zhodnocují až trojnásobně oproti běžné-
mu pronájmu a samotní zprostředkovatelé, tedy
online portály, jejichž majitelé mají své firmy
většinou založené v zahraničí. Českému trhu
cestovního ruchu by spíše prospěl zvýšený po-
čet turistů, kteří mají větší ochotu u nás utrácet
a hlavně, z jejichž útraty jsou státu odváděny
řádně daně a poplatky.

Společnost Airbnb nedávno zveřejnila studii založenou na výsledcích
prodeje v České republice, která má přesvědčit veřejnost
o pozitivním dopadu ubytování v soukromí na ekonomiku státu.
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AHR ČR je zásadně proti tomu, aby EET byla v závěru aplikována pouze na obchody, stravovací
a ubytovací služby.

STANOVISKO AHR ČR K ELEKTRONICKÉ
EVIDENCI TRŽEB

Vzhledem k tomu, že Ústavní soud prozatím zrušil třetí a čtvrtou vlnu zavedení EET,
nedojde k deklarovanému narovnání podnikatelského prostředí, neboť EET se nadále
vztahuje jen na stravovací služby, ubytovací služby, velkoobchod a maloobchod. V praxi
to znamená, že zatímco restaurace musí tržby evidovat, stánky s občerstvením, které
jsou v konkurenčním postavení k restauracím, tak činit nemusí. Tím se otevírá další
cesta k nerovným podmínkám v podnikání a to dokonce ve stejném oboru podnikání.

Podle vyjádření většiny politických stran nebude prozatím v Parlamentu ČR dosta-
tečná vůle ani podpora pro prosazení původně schváleného návrhu, aby proběhly
další vlny EET, které by zahrnuly do této povinnosti ostatní obory. Za této situace je
AHR ČR přesvědčena, že je lépe takový zákon zcela zrušit, protože v torzu, které z pů-
vodního záměru zbyde, bude tato povinnost platit pouze pro obchody a restaurace.
Zákon tedy již nebude narovnávat postavení na trhu, ale naopak diskriminovat část
podnikatelů.

Václav Stárek, prezident AHR ČR k tomu uvedl: „Vláda a zákonodárci by měli
urychleně učinit kroky k novelizaci zákona o EET tak, aby byla skutečně aplikována na
všechny oblasti podnikání. V opačném případě ztrácí toto opatření svůj smysl, protože
nenarovná podnikatelské prostředí, spíše naopak. Pak je lépe tento zákon zrušit jako
celek. Vytváření rozdílných podmínek pro podnikatele ve stejném oboru je naprosto
nepřípustné. Navíc sektor hotelnictví a gastronomie je již v současné době neúměrně
zatížen nadměrným množstvím regulací a nikdy nebyl hlavním zdrojem šedé ekono-
miky, tak jak bylo mnohdy prezentováno. Naši podporu EET jsme vždy spojovali
s podmínkou minimálních výjimek a narovnání tržního prostředí, k tomu bohužel
nedošlo a pravděpodobně ani nedojde.“ TE
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ZEPTALI JSME SE...
Přetrvávají nějaká negativa systému?

Milena Šnajdrová, majitelka a ředitelka hotelu Zlatá
Hvězda, Litomyšl
Vadí nám špatná přehlednost na portálu EET, kde
nelze vyfiltrovat jednotlivé sumy (15 % a 21 %) DPH
k souhrnné denní tržbě. Zdržuje – v našem provozu
máme velmi často tzv. třídní srazy. Placení dříve trva-
lo maximálně 15–20 min, nyní je to podstatně déle,
protože s každým jednotlivým účtem musí jít číšník
k počítači a když je na srazu 50 lidí!?

Jiří Král, šéfkuchař Fusion Restaurant and Lounge,
AUREOLE group, Praha
Zavedení EET nás stálo 25 000 Kč, daňová úleva
5 000 Kč náklady absolutně nepokryla. Žádné kom-
plikace při zavedení nebyly. Nevnímám ani negativa
ani pozitiva. Jedná se především o nepříjemný pocit,
že někomu poskytujeme nedobrovolně informace
o našem podnikání a obratech.

Jde o 100% vergin HOSO (High Oleic Sunflower Oil) bez příměsí
jiných olejů a koncentrátu, lisovaný za studena, ideální na fritování
a smažení, univerzální využití v kuchyni, jelikož se jedná o zdravý
produkt s omega 9 a vitaminem E je vhodný i pro vegany.

Jeho hlavní vlastností, díky které je výjimečný na českém trhu,
je obsah kyseliny olejové 82–87% - tudíž olej se nepřepaluje jen tak
snadno (doporučena optimální provozní teplota 185 °C, dá se
pracovat do 235 °C).

Je patentovaný – olej nepění, neobsahuje GMO, není míchaný
s dalšími olejí, je šetrný – jídlo v něm nespálíte tak rychle při
zapomenutí, nemá pach ani příchuť – je absolutně neutrální,
speciální metodou je očištěn od částic kyslíku.

Má delší trvanlivost – 24 měsíců (min.12). Ve fritéze
vydrží déle než palmový olej až dvojnásobně (podle

zacházení s olejem dle doporučení výrobce –
např. měl by jednou denně po směně

projít hrubou filtrací od zůstatků
surovin a obalovacích produktů, jako
strouhanka, těstíčko atd.), jednoduchý
při manipulaci, skladování a likvidaci
obalu (Bag-in-box). Spotřeba zhruba
o 30 % menší než u palmového oleje.

INFORMACE O VÝROBKU FLAVOIL HOSO: PROČ PŘEJÍT NA HIGH OLEIC?:
FlavOil – HOSO (High Oleic Sunflower
Oil), revoluční a profesionální slunečnicový olej na fritování s vysokým
obsahem kyseliny olejové, pro restaurace, hotely a stravovací zařízení.
Jednoduchý při použití, manipulaci a doplňování. Ekonomicky
výhodnější než jiné alternativy. Patentované know-how z Velké Británie.
Na přírodní bází. Non GMO, Non Hydrogenated, Extended Life,
No Soya, No Cholesterol, No Trans Fats.

delší životnost;
trvanlivost 24 měsíců;
úspornější – nižší spotřeba
vůči jiným alternativám;
univerzální;
doporučená provozní
teplota 185 °C
(kouřový bod 235 °C);
nepění;
nekouří;
neutrální pach a chuť,
nepředává chutě jiných
surovin;
jídlo zůstává šťavnaté
a nerozpadá se;

šetrný – nepřepálí surovinu
náhle, pokud kuchař
zapomene na fritézu
v horkou chvíli;
obsahuje Omega 9
a vitamín E;
vysoký obsah
mono-nenasycených
mastných kyselin –
kyselina olejová 82–87%;
velmi nízký obsah kyseliny
linolové a nasycených
mastných kyselin;
snižuje obsah cholesterolu
v organizmu;
NITROGEN FLUSHED!

Unikátní a revoluční olej pro odvětví HORECA na smažení a fritování

VVSA Invest s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, tel.: +420 775 552 717, www.higholeic.cz
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VZDĚLÁVÁNÍ

Pokud se chcete dozvědět, jaké kurzy pro vás letos chystáme, a třeba se inspirovat zajímavými
rozhovory, čtěte dále...

„JE LÉPE BÝT PŘIPRAVEN NA PŘÍLEŽITOST
A NEMÍT JI NEŽ MÍT PŘÍLEŽITOST A NEBÝT
NA NI PŘIPRAVEN“ (WHITNEY YOUNG)

DĚKUJEME VÁM ZA PŘÍZEŇ V ROCE 2017
Připravili jsme pro vás v roce minulém několik nových programů včetně série „manažerských
kurzů“ a balíčku kurzů „měkkých dovedností“. Celkem se našich loňských šedesáti kurzů účast-
nilo přes 900 osob, kurzy byly realizovány v Praze a v dalších deseti městech České republiky.
Názory účastníků jednotlivých kurzů jsou vždy vyhodnocovány. Hodnocení kurzů vyznívají dlou-
hodobě pozitivně, nejenom v oblasti kvality znalostí a zkušeností lektorů a získávání nových po-
třebných informací, ale i v oblasti využitelnosti přednášek v praxi, možnost setkání se s kolegy
a sdílení „best practise“. Zakládáme si na osobním přístupu lektorů k účastníkům během kurzu,
i proto na jednom kurzu nenajdete více než 14 účastníků. Témata i v roce 2018 kopírují potřeby
v oboru hotelnictví a gastronomie a jsou odrazem požadavků našich členů.

INSPIRATIVNÍ
ROZHOVORY
Během roku 2017 jste mohli zaznamenat
několik velmi zajímavých a inspirativních
rozhovorů kouče, mentora a bývalého pre-
zidenta Microsoftu pro Evropu Jana Mühl-
feita se zástupci našich členských hotelů
a restaurací. V jeho rozhlasovém programu
radia Zet „Myšlení první ligy“ pravidelně
vítá úspěšné osobnosti. Rozhovor poskytl
generální ředitel hotelu NH Prague Petr
Nešpůrek, také Jiří Král, viceprezident gas-
tronomické sekce AHR ČR, který v součas-
né době šéfuje kuchyni restaurace Aureole,
jež je nositelem ocenění Bib Gourmand
v Michelinském průvodci. Dále pak Mi-
roslav Bukva, ředitel kongresového hotelu
Clarion Congress Hotel Prague a gene-
rální ředitelka karlovarského GH PUPP
Andrea Pfeffer-Ferklová. Rozhovory najde-
te na www.zet.cz/temata/tag/5380.

NOVÁ
NABÍDKA
KURZŮ
A neleníme ani v začát-
ku roku nového. Nabíd-
ka kurzů pro období le-
den, únor a březen 2018
je připravena. Aktuální informace, možné
změny, nově vypsané termíny či nová téma-
ta kurzů naleznete vždy na webu: www.aka-
demieahr.cz. Veškeré vypsané kurzy, i té-
mata nová, organizujeme také jako kurzy
na klíč. To znamená ve vaší organizaci, na
klíč pouze pro vaše zaměstnance, dle vašich
požadavků a potřeb. Připravíme i veškeré
nutné podklady a dokumenty při čerpání
dotací, které (mimo hlavní město Prahu)
pokryjí náklady na vzdělávání. Dotace na
vzdělávání získáte od místně příslušného
Úřadu práce (Podpora odborného vzdělá-
vání zaměstnanců II (POVEZ II) a v rámci
projektu Operační program zaměstnanost.

SPECIÁLNÍ OCENĚNÍ
Pro rok 2017 se členové vzdělávací sekce rozhodli udělit mimořádné speciální ocenění a to „Nej-
lepší absolventská práce roku“. K tomuto gratulujeme slečně Janě Bromové ze Střední školy a Vyšší
odborné školy cestovního ruchu České Budějovice a tématu „Malé pivovary: skryté poklady Čech,
Moravy a Slezska“
Požádali jsme oceněnou Janu o pár slov ke své
práci: „Již delší dobu působím v tomto oboru, kon-
krétně v pivnici specializované na malé pivovary –
v Klubu malých pivovarů. Pivnici jsme si otevřeli
před pěti lety. Chtěla jsem absolventskou prací udě-
lat osvětu malým pivovarům, aby se více dostaly do
povědomí lidí. Současně jsem si při psaní absolvent-
ské práce rozšířila obzory ve svém osobním i profes-
ním životě. Práce čtenáře krátce seznamuje s historií
i současností pivovarnictví, s technologií výroby piva
a s možnostmi, které malé pivovary skýtají v rámci cestovního ruchu. Protože lidé často o těchto
utajených klenotech neví, snažila jsem se vytvořenou brožurou skrytý turistický cíl lidem odkrýt.
O produkt – brožuru byl velký zájem, distribuce probíhala v Klubu malých pivovarů a v někte-
rých malých pivovarech jižních Čech. Často právě malé pivovary jsou jediným turistickým lá-
kadlem v dané oblasti, a proto jejich přínos pro cestovní ruch v této oblasti může být vysoký.“

Ing. Štěpánka Jáglová, vedoucí učitelka VOŠ, která vede předmět zaměřený na tvorbu absol-
ventských prací – Seminář k absolventské práci nám sdělila: „Střední škola a Vyšší odborná
škola cestovního ruchu v Českých Budějovicích připravuje budoucí pracovníky v různých oblas-
tech cestovního ruchu už více než 30 let, Vyšší odborná škola funguje od roku 1996. Obhajoba
absolventské práce je důležitou součástí absolutoria. Studenti jsou vedeni k tomu, aby si téma své
práce zvolili pokud možno sami podle svých zájmů a s ohledem na své budoucí uplatnění na trhu
práce. Pro úspěšné sepsání práce mají studenti ve 3. ročníku zařazený do studijního plánu speciální
předmět Seminář k absolventské práci, který vedu a je jedním z důležitých pilířů pro vznik absol-
ventské práce a učí studenty napsat jejich první vědecké dílo v životě. Soutěž AHR je pro stu-
denty využívána jako motivace k tomu, aby se psaní práce věnovali s plným nasazením.“ TE
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Do historické Olomouce se na přelomu listopadu a prosince sjelo přes 300 úžasných hostů z vašich řad,
aby navštívilo již 12. konferenci AHR.

PŘES 300 HOSTŮ NA KONFERENCI AHR

Letos se především řešila otázka nedostatku
zaměstnanců a možnosti jejich motivace pro
práci v našem oboru. Již tradičně máme na
konferenci významné osobnosti od nás i ze
zahraničí. Velký úspěch sklidila Rostya Gor-
don Smith, řazená mezi 50 nejúspěšnějších
světových HR manažerů. O své zkušenosti se
také podělila Kateřina Gábová, HR ředitelka
jednoho z nejúspěšnějšího start up projektu
Kiwi.com. Kiwi, který se rozjížděl v roce 2012
s jedním zaměstnancem, má po pěti letech
1 300 lidí podílejících se na jeho úspěchu. Mys-
leli jsme i na restauratéry a naše pozvání přijal
držitel michelinské hvězdy Radek Kašpárek, ma-
jitel restaurace Field, stejně jako nadějný kuchař
Přemysl Forejt z olomoucké restaurace Entrée.

Konferenci zahájila paní Monika Palatková,
ředitelka agentury CzechTourism. Tématem
prezentace bylo: „Český systém kvality služeb –
vývoj, plán aktivit, související marketingové
kampaně“. Agentura CzechTourism je dlou-
holetým partnerem AHR ČR a na našich kon-
ferencích má své pevné místo.

Kromě odborného programu jsme však jako
vždy našli příležitosti pro skvělou zábavu a přá-
telské setkání.

Chtěli bychom poděkovat Cafe New One
za úžasnou atmosféru a prostory pro naši par-
ty. Dále pak týmu hotelu NH Collection pod
vedením Tomáše Rouska, který se postaral
o zajištění samotné konference, stejně jako
odvážnému Robinu Hanákovi, GM hotelu
Clarion Congress Olomouc za skvělou gala-
večeři pro rekordních 350 hostů.

Závěrečná Galavečeře byla slavnostním vy-
vrcholením celé akce. Kromě skvělého jídla,
které bylo pro hosty připraveno pod taktov-
kou šéfkuchaře Dušana Kuby bylo na pro-
gramu i předávání Výročních cen AHR ČR.
Program předávání zpestřil doprovodný pro-
gram houslistek skupiny Inflagranti a jedineč-
ná Light Art Show.

Konferenci po stránce technické zajišťovala
společnost Contech – Connect Technologies, se
kterou spolupracujeme na těchto akcích již tři-
náctým rokem a vždy k naší plné spokojenosti.

Konference by nemohla být na tak vysoké
úrovni bez podpory našich partnerů. Jejich
účasti si velice vážíme a tímto jim také ještě
jednou děkujeme.

Závěrem patří velké díky všem z vás, kteří
jste si udělali čas a byli u toho s námi.
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INZERCE

ŘEKLI JSTE O NÁS
„Ještě jsem nezažil tak skvělé prezentace, které mne inspirovaly.
Skvělý výběr speakrů !!! BRAVO !!”
„Doposud nejlepší přednášející – skvělá témata, zábavné,
nenudné, poučné, inspirativní. 100%.“
„Nebyli jsme na žádné jiné konferenci, která by byla lepší.“

DRŽITELÉ VÝROČNÍ CEN AHR ČR 2017:
Hoteliér roku (řetězcové hotely)
Tomáš Rousek,
NH Collection Olomouc Congress hotel

Hoteliér roku (nezávislé hotely)
Petr Borák,
Wellness & spa hotel Augustiniánský dům

Restauratér roku (hotelové restaurace)
Lukáš Koubek,
F&B Solutions s.r.o./
Divinis s.r.o./Nextdoor Zlatnická s.r.o

Restauratér roku (samostatné restaurace)
Bohumil Rydrych, Restaurace U Majáku

Mladý manažer roku
Jana Kuličová, Hotel Ostrov

Penzion roku
Penzion U Zámku Mělník
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Milena Grenfell-Baines za celoživotní
podporu vztahů mezi Velkou Británií
a Českou republikou. Paní Grenfell –
Baines se také významně a dlouhodobě
podílela na organizaci výměnných pobytů
českých a britských studentů hotelových
škol. Kromě těchto aktivit proslavila na
britském trhu českou remosku, podle které
je také někdy přezdívána Lady Remoska.

Škola roku
Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o.

Odpovědný hotel roku
Zátiší Group

Nejlepší studentská práce zaměřená na oblast
cestovního ruchu
Martin Řehák, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně –
práce na téma Projekt zlepšení úrovně služeb
suprastruktury Karlovského gastrofestivalu

Zvláštní cena JUDr. Vladimíra Štětiny
Jiřímu Jindrovi: „Za celoživotní přínos českému
hotelnictví a gastronomii“

Mimořádná cena AHR ČR 2017
Lady Milena Grenfell-Baines: „Za celoživotní
podporu vztahů mezi Velkou Británií a Českou
republikou, podporu studentů“
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EYTAN GOLDMAN
Eytan Goldman má více než 30 let mezinárodních zkušeností
v hospitality odvětví na seniorských pozicích. Studoval Hotel
Management na Izraelském technickém institutu – Technion
a absolvoval profesionální školení specializované v yield manage-
mentu na Cornell University v USA. Má zkušenosti s koncep-
čním plánováním, pre-opening a působil po celém světě včetně
Afriky, Evropy, Spojených států a Izraele. Pan Goldman se ke
skupině Jan Hotels přidal v roce 2011 jako Managing Director
a člen představenstva. Vedl velké reformy v oddělení lidských
zdrojů, organizační struktuře, marketingu a standardizacích, kte-
ré vedly k obrovskému zvýšení výsledků společnosti. Jan Hotels je novým členem AHR ČR.

ZDENĚK
KŘÍŽEK
Zdeněk Křížek,
jeden z nejlep-
ších českých
šéfkuchařů,
nastoupil do
OREA Hotels
& Resorts na
pozici Execu-
tive Culinary
Chef pro celý
hotelový řetězec. Zdeněk svojí první
profesionální kuchyň okusil v hotelu
Jalta. Poprvé se tam setkal s asijskou
kuchyní a zamiloval se zde do japonské
kuchyně. Po čtyřech letech odešel do
hotelu Boscolo, kde se vypracoval na
šéfa směny a pronikl do tajů italské
kuchyně. Dalších 11 let strávil v hotelu
Mandarin Oriental. Od roku 2016 za-
stával funkci šéfkuchaře v restauraci
a baru Spices. Sesbíral také řadu
zkušeností v cizině – Anglie, Čína,
Malajsie, ajsko a Japonsko.

INZERCE
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DANA BALLY
Dana Bally byla jmenována na pozici HR ředitelky hotelu Four
Seasons Hotel Prague. Má dlouholetou praxi v oblasti lidských
zdrojů. Její odborné znalosti a zkušenosti zahrnují oblasti HR
strategií, poradenství, koučování, získávání a rozvoj talentů
a odměňování. Byla HR manažerkou v International School of
Prague a má několikaleté zkušenosti s pozicemi Executive Assis-
tant v bankovním sektoru. Studovala a pracovala v Kanadě,
Nizozemsku a Německu. V Praze studovala VŠE v Praze, absol-
vovala také studium v zahraničí, nejprve na McGill University
v kanadském Montrealu a později na Erasmus University Rotter-

dam. „Hodnoty, mezinárodní firemní kultura a dlouhodobé přední místo společnosti Four Seasons
jako špičkového zaměstnavatele s sebou nesou velkou zodpovědnost a příležitost nastavení strategie
pro udržení, resp. získávání talentovaných zaměstnanců a jejich další rozvoj.“

WHO
IS WHO

Udáváme

takt

I AHR Bidf d T kt 210 146 01 i dd 1 16 01 2018 9 04 14
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Byl jste překvapený, že jste cenu hoteliér
roku dostal?
Velmi, vždy jsem k této ceně vzhlížel
s respektem.

Jaká byla vaše profesní cesta na pozici
ředitele hotelu?
V roce 1993 jsem ukončil studia na Hotelové
škole v Opavě. Odjel jsem do Vídně s tím, že si
tam najdu práci. Zanedlouho jsem začal praco-
vat v Parkhotelu Schönbrunn. S ohledem na
fakt, že jsem byl Čech, jsem už po několika
měsících obdržel od rakouské společnosti
Austria Hotels nabídku, být součástí týmu, kte-
rý v Praze otevře hotel Grand Hotel Bohemia.
Tam jsem pak působil dohromady šest let,
s roční přestávkou v německém Berlíně, kde
jsem jsem sbíral zkušenosti u hotelové společ-
nosti Renaissance and Ramada Hotels. Pak mě
již čekala první manažerská pozice v Grandho-
telu Brno, kde jsem nastoupil jako F&B ma-
nager. Do Olomouce mě přivedla láska, bydlela
tu má nynější žena. Roky jsem vedl olomoucký
rodinný hotel Gemo.V roce 2010 jsem byl
u otevření olomouckého NH hotelu, španěl-
ského řetězce NH Hotel Group. Po dvou
letech jsem obdržel nabídku stát se generální
ředitelem tohoto jedinečného produktu.

V čem se odlišuje vedení „řetězcového“
hotelu od samostatného?
Podpora velkého řetězce, možnost sebevzdělání
pro každého zaměstnance řetězcových hotelů,
dlouholeté zkušenosti, to vše má své výhody.
Vést řetězcový hotel má určitá pravidla. Musíte
se řídit standardy. Samozřejmě, že je pro hosta
příjemné cestovat do hotelu, kde ví, co může
očekávat. Na druhou stranu musím říct, že já
osobně slovo standard úplně nemusím. Pokud
chcete být top hotel, se standardy si nevystačíte.
V tomto jsem měl veliké štěstí. Náš hotel byl
prvním NH hotelem ve střední Evropě, který
byl pro vysokou úroveň nabízených služeb za-
řazen do nově vzniklé prémiové značky řetězce
pod označením Collection. Koncept této znač-
ky klade vedle vysoko nastavených standardů

HOTEL MUSÍ MÍT DUŠI
Hoteliérem roku 2017 v kategorii řetězcových hotelů se stal
TOMÁŠ ROUSEK, generální ředitel NH Collection Olomouc
Congress. Ocenění převzal na prosincové konferenci AHR ČR.

důraz právě na kreativitu, osobní přístup k hos-
tovi, moment překvapení, netradiční gastrono-
mii. A to je to, co v NH Collection Olomouc
hotelu milujeme.

Na co do hotelu hosty lákáte? Máte něco
výjimečného, co ostatní hotely v okolí
nemají?
Dlouhodobě neměnící se tým usměvavých spo-
lupracovníků. Kvalitní matrace a ložní prádlo.
Fantastickou snídani.

Pořádáte nějaké akce pro veřejnost?
Pravidelně pořádáme oblíbené tématické gas-
tronomické večery s živou hudbou. Našim
hostům pokaždé tento večer chceme něčím
zpestřit, takže si vždy pozveme nějakého VIP
hosta. Ať to jsou ti nejlepší kuchaři z domácí
scény, jindy kuchařská hvězda ze zahraničí.
Každoročně na podzim pořádáme Slavnost ví-
na. Dnes již velmi oblíbený event. Sedmsetpa-
desát hostů může v prostorách našeho hotelu
ochutnat více než dvě stovky vzorků morav-
ských vín, tématickou gastronomii, zatančit si
a zhlédnout koncert nějaké hvězdy. Vrcholem
našich aktivit pro veřejnost je Olomoucký ples,
který si po několika letech vydobil status akce
roku v regionu. Pro bezmála tisícovku hostů
připravujeme každoročně top gastronomii
a atraktivní program. Letos se hosté mohou tě-
šit na Lucii Bílou, Vaška Noida Bártu, anglic-
kou skupinu East 17. Moderátory večera bu-
dou Lucie Borhyová a Rey Koranteng a hosty
čeká mnoho dalších překvapení...

Co je podle vás nejdůležitější, aby host
odjížděl spokojený a zase se k vám vrátil?
Hotel musí mít duši! Vždy je potřeba usměva-
vý, nefluktující a motivovaný personál, ze kte-
rého je cítit, že pracuje v příjemné atmosféře.
Neustále si musíte nastavovat vysoké nároky.
Své hosty pravidelně něčím pozitivně překva-
povat. Zajistit jim komfortní spánek a být
kreativní. My u nás navíc vsázíme na bohatou
a netradiční snídani. Toto všechno dělá náš
hotel unikátním produktem.

Jaké vlastnosti by měl mít dobrý ředitel
hotelu?
Manažerské, komunikační a organizační schop-
nosti. Musí mít vášeň pro náš obor. Měl by být
inovativní a spravedlivý. Mít dar, umět dát do-
hromady motivovaný tým zkušených a krea-
tivních lidí, který mu bude věřit. Měl by být
přirozený, hosté nechtějí být klamáni. Pak už
jen stačí mít smysl pro detail, trochu štěstí
a tolerantního partnera.

Jaký smysl má pro vás členství v AHR ČR?
Členství v AHR ČR má pro nás více benefitů.
Asociace nám šetří spoustu času. Společně za
nás jedná v důležitých legislativních otázkách.
Připomínkuje zákony, které zásadně ovlivňují
naše podnikání. Zviditelňuje naše zařízení.
Členství nám také dává možnost získávání zku-
šeností a inspirací od našich kolegů.

Co si myslíte o využívání robotů
v hotelových službách?
Před chvíli jsem mluvil o potřebě inovativního
přístupu... Myslel jsem však na něj v trochu ji-
ném kontextu. Ano, pokroky v oblasti umělé
inteligence a automatizace budou natolik velké,
že mohou v průběhu času zrušit miliony pra-
covních míst. Hotelový průmysl již s nahrazo-
váním lidí stroji experimentuje. Existují první
hotely, v nichž zajišťují obsluhu výhradně ro-
boti. Robot, který dokáže dopravit zavazadla
do požadované místnosti. Proč ne, může to být
docela vtipné. Obecně jsem však přesvědčen,
že lidský kontakt v naší branži nic nenahradí.

Daří se vám získávat a udržet kvalitní
personál?
Ano, jsem za to velmi vděčný a není týdne,
abych si neuvědomoval, jaké mám v tomto
směru štěstí. Polovina mých stávajících spo-
lupracovníků pracuje v našem hotelu od jeho
otevření, tedy osmým rokem. V týmu mám
spoustu osobností, kterých si opravdu vážím.
Většina kolegů pracovala v minulosti v zahra-
ničí. Prostě nám to dohromady dlouhodobě
skvěle šlape.

TOMÁŠ ROUSEK
Vystudoval Střední hotelovou školu v Opavě (1989-1993) a PDI-Hotel Management

Program NH University v Německu 2013/2014.
Pracovní zkušenosti sbíral v Parkhotel Schönbrunn Vídeň, Rakousko 1993, Grand Hotel

Bohemia Praha 1993–1995, Renesaince and Ramada hotel Berlín, Německo 1995–1996,
Grand Hotel Bohemia Praha 1996–1998, Grandhotel Brno 1998–1999, Hotel Gemo
Olomouc 1999–2009, NH Collection Olomouc Congress od 2009.

Zajímá se o víno, gastronomii, cestování, tenis.
Je ženatý a má dva syny.
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Máte z ocenění radost?
Ocenění si velmi vážím a to upřímně. Je to
velká motivace. Lidé chtějí být pochváleni
a cítit zadostiučinění, hodně je to povzbuzuje
do další práce. Pro naši firmu je skvělá zpráva,
že jsme cenu obdrželi již po druhé. Poprvé ji
obdržel Zdeněk Pohlreich v roce 2009. Nej-
větším oceněním restauratéra ale stejně navždy
zůstanou obsazené všechny židle v „lokálu“☺

Jste provozovatelem a spolumajitelem
podniků Café Imperial, Divinis a Next
Door by Imperial. Kde jste sbíral profesní
zkušenosti, které asi také přispěly k úspěchu?
Základem bylo správné nasměrování mými ro-
diči na Hotelovou školu v Poděbradech. V roce
1988 se hlásily na SHŠ stovky uchazečů, ale
přijímaly jen dvě třídy. Po skončení SHŠ jsem
byl vyslán na stáž do Kanady, pak následovalo
německé Karlsruhe, Paříž, Atlanta. Vlastní
pracovní kariéru jsem spojil se společností
Marriott po dobu dvanácti let. V Marriottu
jsem potkal svého budoucího obchodního
partnera Zdeňka Pohlreicha. Porozumět „restau-
račnímu businessu“ mě naučil on. Velkým
vzorem mi byl můj otec Slávek a děda Soukal.
Oba pracovali v gastronomii.

Je v restauračním byznysu důležitý talent?
Nebo v čem je tajemství úspěchu?
Nevím, zda se tomu dá říkat talent. Spíše před-
poklady jako jsou psychická odolnost, fyzická
zdatnost, důslednost, smysl pro detail. Kolego-
vé, kteří v mládí provozovali sport, jsou v gastru
daleko úspěšnější. Vytrvalost, pokora a úcta
k ostatním lidem. Základní však je to nejjed-
nodušší a zároveň nejtěžší – mít rád lidi!

Co by měl umět dobrý manažer?
Tady svádí odpověď ke klišé a to nechci. Za

Ocenění Restauratér roku 2017 v kategorii hotelové
restaurace převzal loni v prosinci na slavnostním
galavečeru AHR ČR LUKÁŠ KOUBEK, jednatel
a majitel Café Imperial, Divinis a Next Door by Imperial.

mě osobně je to upřednostňování
kolektivu před sebou samým. Kaž-
dý den si musím být schopen klad-
ně odpovědět na otázku: Co jsi
dnes vykonal pro svou firmu?

Jakou roli hraje v popularitě a oblíbenosti
vašich restaurací mediálně známá tvář
Zdeňka Pohlreicha, s nímž společně
podnikáte?
Zdeněk Pohlreich je značka sama o sobě. Pro
naše restaurace je jeho mediální známost sa-
mozřejmě přínosem, jelikož vytváří povědomí
u široké veřejnosti, že existujeme. Pro mne
osobně a pro firmu je ale důležitější jeho pro-
fesionalita a odborné znalosti.

Jak zvládáte udržet na skvělé úrovni tři
podniky?
Každodenní dohled je nezbytností. Klíčový je
výběr spolupracovniků. Noví kolegové musí
zapadnout do naší firemní kultury. Je velký
rozdíl, zda máte tři podniky v těsné blízkosti
nebo jsou restaurace stovky kilometrů vzdále-
né. Pevný řád, systém a procedury, které se
dodržují, jsou zásadní.

Restaurací Divinis se od roku 2007 podařilo
získat již 8. BIB Gourmand. Jaká je filozofie
restaurace a čím si vysvětlujete ocenění?
Striktně dodržujeme koncept. Šéfkuchař Hon-
za Kratochvíl dostavá velkou podporu v podobě
stáží v zahraničí. Naším jídlem nechceme ni-
koho šokovat, ale vaříme obyčejná jídla neoby-
čejně dobře. Stoprocentně se soustředíme na
chuť a kvalitu provedení.

Daří se vám nacházet a udržet kvalitní
a loajální personál?
Současné prostředí nulové nezaměstnanosti

v gastronomii je pro restauratéry frustrující.
Nouze o kvalifikovaný personál začíná limito-
vat rozvoj firem. Chybí znalosti, pracovitost,
ale hlavně chuť něčeho dosáhnout. Podnika-
telé suplují školy. Mladého vyučeného kolegu
musíte vše od základu naučit.Tím, že naše res-
taurace prosperují, se nám personál daří udržet.
Není žádným tajemstvím, že se v současné do-
bě restaurace především o kuchaře „přetahují“.

Vyplatí se do personálu investovat? Mám na
mysli vzdělávání, zahraniční stáže....
Investice do personálu je základ. Jen se musí
správně určit, kdo si stáž či vzdělávací kurz
zaslouží. Pokud se z toho udělá pravidlo, stan-
dard, ztratí to svou podstatu. Individualni in-
vestice do zaměstnanců musí byt vždy privi-
legiem pro ty nejlepší z týmu.

V loni bylo otevřené „české bistro“ Next
Door by Imperial...
Café Imperiál je velmi vytížené, nový prostor
pro restauraci v krásném hotelu naproti přes
ulici byla jasná volba. Odlehčená kuchyně
v Next Door se výborně doplňuje s více klasic-
kým Café Imperiál. Hosté dostali širší výběr.

Kde hledáte inspiraci pro nové věci a změny
ve svých restauracích?
To, že bychom mohli usnout na vavřínech, je
pro mě velkým strašákem. Naštěstí je tu Zde-
něk, se kterým denně řešíme, co dál, zda je to
či ono dost dobré. Oživení a nové nápady při-
náší bezesporu i naši top manažeři. Myslím tím
šéfkuchaře a vedení servisu. Jinak je nezbytné
vycestovat a podívat se, jak to dělají v ostatních
částech světa. Vybrat si ze zahraničí jen to dob-
ré a přetavit to k našemu obrazu. Ale pozor,
ne vše, co funguje v zahraničí, musí nutně
fungovat v České republice.

Máte nějaké další záměry na české
gastronomické scéně?
Každý nový projekt, pokud se podaří, posune
firmu dále a upevní její stabilitu. Ničemu no-
vému se nebráníme. Žádné konkrétní datum
ale v současné době nemáme. TE
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LUKÁŠ KOUBEK
Vystudoval Střední hotelovou školu v Poděbradech, absolvoval stáž v Kanadě, Německu,

Francii, USA.
Dvanáct let pracoval v Marriottu.
Úspěšně vede mnoho let Cafe Imperial, s restaurací Divinis se mu podařilo získat již 8.

BIB Gourmand.
Zatím nejmladší podnik v portfoliu – Next Door by Imperial, jen pár kroků od Cafe

Imperial, si za několik měsíců provozu našel mnoho štamgastů a jeho popularita roste.

ÚSPĚCH? VYTRVALOST,
POKORA A ÚCTA
K OSTATNÍM LIDEM
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ZE SVĚTA

POZVÁNKA NA KONFERENCI 

Srdečně Vás zveme na 13. ročník konference věnované standardům 
v rámci poskytování stravovacích služeb. Pečlivě vybraná témata Vám 
přinesou aktuální informace z různých oblastí. Garantem akce jsou: 
Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace kuchařů a cukrářů ČR
a Česká asociace sester. 

Pro koho je konference určena: managementu úseku stravování
v hotelech, lázeňských zařízeních a restauracích, dále ve
zdravotnických zařízeních, domovech pro seniory a školních
jídelnách, ale také pro všechny, kdo mají o tuto problematiku
zájem. Každý účastník dostane certifi kační osvědčení
o absolvování konference.  

Termín konání: 19. března 2018 od 9:30
 (registrace od 9:00)

Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague,
 Freyova 33 (kongresový sál), Praha 9

Program: 
9:30 –9:40 Úvodní slovo pořadatele 
9:45 –10:30 Aktuální legislativa a praktické poznatky z kontrol SZPI 
 Ing. Kateřina Pavelková (Ústřední inspektorát SZPI)

10:45–11:30 Mikrobiologie – viry v potravinách
 – příklady z praxe 
 Mgr. Petra Vašíčková Ph.D.

 (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. v Brně)

11:45–12:30 Metrologie v potravinářství a gastronomii 
 Ing. Drahomír Manoušek (odborný poradce a auditor)

12:30–13:30 Přestávka – oběd 
13:30–14:15 Výzvy současné gastronomie
 Ing. Zdeněk Hladík (Country Life s.r.o.)

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

15:25–16:10 Diskuze a slosování vyplněných anketních lístků
 o ceny  

Změna programu vyhrazena.                                                   

Cena: 950 Kč/os.
 750 Kč/os. pro členy AHR ČR a AKC ČR

Na konferenci je nutné se přihlásit.
Více informací o přihlášení naleznete na www.hasap.cz.

Kontakt: HASAP Consulting, s.r.o.
Vranská 620/18, 142 00 Praha 4 - Kamýk
tel.: +420 261 220 532
e-mail: hasap@hasap.cz

„STANDARDY V RÁMCI STRAVOVACÍCH SLUŽEB EU A CZ“

CONGRESS HOTEL
PRAGUE

h TISK dd

INZERCE

POSTOJ EVROPSKÉ RADY K ZÁKONU O PŘÍSTUPNOSTI
SLUŽEB
Dne 7. prosince 2017 schválila Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele
Evropské unie svůj obecný přístup k Evropskému zákonu o přístupnosti (European Accessibility Act).
Podle návrhu Rady, podobně jako je tomu u přístupu zaujatého Evropským parlamentem, by mikro-pod-
niky měly být vyňaty z rozsahu budoucí Směrnice. Na rozdíl od stanoviska Evropského parlamentu neu-
važuje Rada o zahrnutí služeb cestovního ruchu a ubytovacích služeb do rozsahu Směrnice. Pokud jde
o elektronické obchodování, Rada výslovně upřesnila, že zamýšlí omezit rozsah služeb elektronického ob-
chodování (e-commerce) výlučně na transakce probíhající mezi podniky a spotřebiteli. Rada rovněž při-
chází s návrhy indikativních příkladů toho, jak lze požadavky na přístupnost plnit. Brzy budou zahájena
jednání mezi Evropským parlamentem a Radou ve snaze dosáhnout dohody o budoucí Směrnici v prvním
čtení. Národní hotelové asociace předkládaly své stanoviska přímo svým poslancům EP, ale také HOTREC,
který bude v kontaktu s Evropským parlamentem a Radou i v průběhu nadcházejících jednání. Pohostin-
ská zařízení stále více přizpůsobují svoje služby potřebám osob se zdravotním postižením. Takové přizpů-
sobování je v celé EU usnadňováno řadou předpisů na národní úrovni. S přihlédnutím k obrovskému
podílu malých podniků a mikro-podniků, jsou předpisy, které vyžadují úpravy v oblasti přístupnosti, nej-
lépe ošetřeny na národní úrovni, kde lze nejlépe brát v úvahu kapacitní možnosti těchto podniků. Vítáme
proto přístup Rady, který do rozsahu nezahrnuje služby cestovního ruchu a pohostinství.

KOLEM JEZERA COMO EKOLOGICKY
Projekt Como – elektrické jezero chce přispět k ochraně životního
prostředí a k trvale udžitelnému rozvoji turismu. Zaměřuje se na
ovlivnění kvality ovzduší a hluku. Narodil se zde Alessandro Volta,
fyzik a šlechtic, který vynalezl před více než 200 lety první elektrickou
baterii. Není proto divu, že projekt tak rezonuje s tímto místem, kde
se používají elektrická auta a čluny. Zahrnuje trasu 170 km kolem
jezera, na níž je k dispozici 19 dobíjecích míst. Místní hotely využí-
vají inovativní solární systémy vytápění, ekologicky šetrné stavební
materiály a čistící prostředky.

JEDEN DRINK
...A DOST!
Být rodičem je jistě často
vyčerpávající a tak není divu,
že při návštěvě restaurace
s dětmi chce tatínek či
maminka relaxovat při víně
nebo koktejlu. V tom případě
je dobré vyhnout se jedné
restauraci v NYC, kde ma-
nagement vzal starost o bez-
pečí svých hostů do svých
rukou. Pokud se přijde rodič
s dítětem najíst, nemůže si
objednat více než jeden
drink. Některým hostům se
ale takové omezení nelíbí.
Podobné edukační snahy zaz-
namenali návštěvníci v jedné
kanadské restauraci, která
přišla s nápadem zákazu di-
gitálních zařízení. Úderem
17 hodiny vypnul personál
televizi a vybízel hosty, aby
si spolu povídali. Prý se tato
myšlenka nesetkala s po-
chopením, naopak vyvolala
u hostů nespokojenost.
Zvláště asi v případě, kdy vy-
razili do restaurace sledovat
fotbal nebo hokej ☺ TE
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REPORTÁŽ

Sympatický Marek Boura nás s noblesou
přivítal v 8.30 na recepci moderního hotelu
postaveného v roce 1995 a pojmenovaného po-
dle slavné Mozartovy opery Don Giovanni.

Jeho den ale už začal o několik hodin dří-
ve. „Vstával jsem, jako každý den, v 6.30 a už
v 7.00 jsem byl ve fitku,“ říká. Cvičit chodí
třikrát týdně. „Ranní pohyb mi dodá energii
a nastartuje mě na celý den,“ vysvětluje.

Do kanceláře pravidelně přichází v 8.00.
Nastává ranní rutina, kdy kontroluje nasta-
vení cen na online portálech, věnuje se admi-
nistrativě a reaguje na maily. „Vyhovuje mi
začít pracovat brzy ráno. Udělám totiž vždy
v tu dobu nejvíc práce, protože je v kanceláři
relativně klid,“ objasňuje Marek.

V 9.30 začíná interní meeting v obchod-
ním oddělení. Setkávají se na něm manažeři
jednotlivých segmentů – leisure, corporate,
mice, e-commerce. Každý z nich sděluje
ostatním, co má ten den v plánu, jaké bude
mít schůzky, mluví o rozpracovaných věcech.
Důležité je, aby každý věděl, na čem pracují
ostatní a všichni tak byli propojeni.

Dnes probírají především chystanou výsta-
vu Richarda Jaroněka Zde žijí lvi, která bude
v hotelu od 22. 1. do 11. 2. V den, kdy jsme
se sešli, právě vrcholily přípravy na zahájení.
„Pozveme korporátní klienty, obrazy se bu-
dou dražit a výtěžek poputuje na Onkolo-
gické centrum Krajské nemocnice Tomáše
Bati ve Zlíně. Peníze jsou určené na nákup
přístrojů,“ objasňuje Marek Boura. Součástí
výstavy bude také přednáška Richarda Jaroň-
ka s hostem Stevem Lichtagem, režisérem
filmu Aldabra – Byl jednou jeden ostrov.
I výtěžek z dobrovolného vstupného bude
převeden na konto projektu. Jako jeden
z největších hotelů v Praze, podporuje Don
Giovanni tuto významnou kulturní akci.
Spojením hotelu s výstavou a aktivitou Po-
máháme onkologii chce inspirovat návštěvní-
ky k jinému vnímání přírody a aktivnímu
přístupu k pomoci těm, co to potřebují.

V 10. 00 má Marek pracovní setkání s ře-
ditelkou hotelu Markétou Hedejovou. Kro-
mě něj jsou tu i ostatní vedoucí manažeři
hotelu. Řeší se aktuální situace v hotelu, mi-
mo jiné i to, jaká je obsazenost, zda probíhají
v hotelu nějaké rekonstrukce, úpravy, probírá
se, jaké akce se dnes během dne i večera
chystají.

V 11.00 odchází Marek na inspekci, která
je spojena s obchodním obědem. Přijeli klien-
ti z Německa, kteří mají zájem uspořádat
v roce 2019 v hotelu farmaceutický kongres.

S MARKEM BOUROU, ředitelem prodeje a marketingu
pražského hotelu Don Giovanni, který od roku 2015 provozuje
řetězec CZECH INN HOTELS, jsme se sešli jedno lednové ráno
v elegantním hotelovém lobby.

DEN S MARKEM BOUROU
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Hotel má k dispozici jednu z největších
konferenčních kapacit v Praze. Konferenční
sály a salonky mají denní světlo a přímý
vstup na hotelovou terasu. Marek s klienty
procházejí společně konferenční místnosti,
pokoje, restaurace i hotelové SPA. Po pro-
hlídce hotelu obědvají v hotelové restauraci
Allegretto, která nabízí rakousko-uherskou
gastronomii v moderním pojetí. Menu je
inspirováno tradiční rakousko-uherskou
kuchyní připravenou z čerstvých sezonních
surovin dodaných místními farmáři. „Chci,
aby klient skvělé jídlo ochutnal,“ usmívá se.
Klienti si ze sezonního menu vybírají jako
předkrm Kachní rillettes s glazovanými ša-
lotkami, dále Gravírovaného lososa nalože-
ného v citrusech s bylinkovou smetanou,
domácí pikantní hořčicí a pyré z červené
řepy. Jako hlavní chod se podává Jelení steak
s dýňovo brusinkovým kompotem, omáčka
s moravskou slivovicí a opečené brambory.
Na stole se objevují také Domácí spätzle se
špenátem a kozím sýrem.

Ve 14.00 přichází na řadu další interní
schůzka zaměřená na korporátní segment.
Vzhledem k tomu, že hotel má 411 pokojů
a disponuje 25 konferenčními místnostmi, je
pro firemní a kongresovou klientelu velmi
vhodný. Probírá se aktuální stav partnerů,
péče o stávající klienty a strategie, jak získat
nové.

V 15.00 se Marek Boura setkává se zástup-
cem lokální agentury. V multifunkčním sále
by se měl v únoru konat banket a vyhlášení
nejlepšího sportovce. A protože je vše zatím
v jednání, nic bližšího se nedozvídáme.

V 16.00 odjíždíme s Markem na centrálu
CZECH INN HOTELS do pražské Hy-
bernské ulice, kde ho čeká pravidelný reve-
nue meeting s kolegy z ostatních hotelů.
Hovoří o strategii, cenách, probírají velké
kongresy plánované na roky 2018 a 2019.

Na 18.00 se ještě vracíme společně do
hotelu, kde má Marek schůzku s kolegou
Jiřím Bernhardem, který se zaměřuje na
mezinárodní obchod. Probírají podrobnosti
jeho chystané únorové služební cesty do
Velké Británie. Je potřeba cestu připravit do
nejmenších detailů, proto pánové upravují
prezentaci hotelu zaměřenou přímo na ten-
to trh.

V 19.00 opouští Marek hotel a jede domů.
Zajímá nás, jestli večer ještě pracuje? „Nedá
mi to, občas kontroluji obsazenost hotelu
nebo odpovídám na maily,“ říká. Dneska ve-
čer se ale těší na studium knížky o rétorice

OTÁZKY PRO
MARKA BOURU:

CO VáM DĚLá RADOST?
Radost mi dělají kolegové. Například
včera, když mi kolegyně řekla, že se na
duben potvrdila velká konferenční
akce. Jinak mi dělá radost sportování
a také se rád, coby bývalý fotbalista,
podívám na dobrý zápas v TV.

DáREK, NA KTERý SE
NEZAPOMÍNá?
Lístky na divadelní představení Jarosla-
va Duška Čtyři dohody. To mě oslovilo
a posunulo dál.

VáŠ GASTRONOMICKý
ZážITEK?
Naposledy to bylo koncem roku v res-
tauraci Field u Radka Kašpárka. Jedl
jsem tam předkrm, který se jmenoval
Okoun, pórek, avokádo, citrus. A byl
to zážitek od začátku až do konce.

VAŠE NEZAPOMENUTELNá
DOVOLENá?
Nejsem vyloženě cestovatelský typ. Hod-
ně jsem cestoval ve spojení s prací. Teď
vzhledem k pracovnímu vytížení dovole-
nou moc nemám. Ale co mě vždy potěší,
je lyžování v Alpách v Rakousku.

NA CO SE LETOS TĚŠÍTE?
V tomto roce se těším na další výzvy
v mé pracovní kariéře. Věřím, že pražský
hotelový trh i náš hotel čeká úspěšný rok.

a veřejném vystupování. Je to téma, které ho
momentálně zajímá v rámci sebevzdělávání.
„Fascinuje mě například Barack Obama, s ja-
kou lehkostí, energií a vtipem provádí své ve-
řejné výstupy. Umět takto veřejně vystupovat
bych si přál také,“ usmívá se.
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AKCE

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘŮ

ZMĚNA TERMÍNU VYHRAZENA
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Termín Název akce Místo

15.–18. 2. Holiday World,
Top Gastro & Hotel Praha

28. 3. Roadshow Hradec Králové

12. 4. Roadshow České Budějovice

16. 5. Roadshow Karlovy Vary

Termín Název akce Místo

5. 6. Roadshow Olomouc

5. 9. Golfový turnaj Karlovy Vary

19. 9. Roadshow Brno

10. 10. Roadshow Praha

22. 11. - 23. 11. 13. konference Ostrava
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INZERCE

MARKETING/MANAGEMENT

Na základě vašich požadavků jsme připravili
online rozhraní, ve kterém můžete nabízet
za „zaměstnanecké ceny“ vaše kapacity a zá-
roveň si můžete pobyty v ostatních členských
zařízeních rezervovat. A to nejen vy, ale také
vaši zaměstnanci!

JAK SE DO PROJEKTU CESTUJEME
S AHR MůžETE ZAPOJIT?
Registraci (aktivaci) vašeho ubytovacího za-
řízení zahájíte kliknutím na odkaz www.

Cestujeme s AHR je projekt, který připravila AHR ČR ve spolupráci
s provozovatelem portálu CzechAdvisor. Projekt je zcela dobrovolný a záleží pouze
na každém členovi, zda se do projektu a výhod zapojí či nikoli.

czechadvisor.cz/registrovat/w6rfr59cd23rgs1
x6es9s1ds. V tomto odkazu zadáte váš e-mail,
který je svázán s dostupnými údaji o vašem
ubytovacím zařízení (tyto údaje byly do por-
tálu předem importovány). V jednoduché,
pětikrokové registraci, si můžete snadno vy-
plnit nebo doplnit jakékoli údaje či fotografie
vašeho ubytovacího zařízení. Po registraci vám
na uvedený e-mail dorazí přístupové údaje. Tě-
mi se můžete na stránce www.czechadvisor.cz
přihlásit. Po přihlášení se vám v pravém horním

rohu objeví odkaz „Ad-
ministrace“, přes který se
dostanete do správy vašeho
ubytovacího zařízení (či více
ubytovacích zařízení). Můžete
zde spravovat údaje zadané při
registraci, zadávat nabídky ubytování (termí-
ny) pro ostatní členy AHR, případně i pro ve-
řejnost. Připravili jsme pro vás i podrobný ma-
nuál, jak na portálu postupovat krok po kroku.
Tento manuál i s logem a propagačním mate-
riálem pro zaměstnance naleznete v zaheslova-
né členské části webu ahrcr.cz v sekci Cestujeme
s AHR nebo vám vše rádi zašleme e-mailem.
Kontaktní osobou pro tento projekt je Kristý-
na Vyskočilová, vyskocilova@ahrcr.cz. Pokud
byste se i přesto na portálu setkali s něčím, co
Vám nefunguje či si s tím nevíte rady, rádi vám
poradíme. Napište nám e-mail: czechadvi-
sor@contech.cz nebo na vyskocilova@ahrcr.cz.
Více informací o projektu Cestujeme s AHR
naleznete na www.czechadvisor.cz. TE
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SPUSTILI JSME NOVÝ ZAMĚSTNANECKÝ
BENEFIT CESTUJEME S AHR

ZAMĚŘENÍ NA ODBORNÍKY
Letošní koncept osloví zejména
odborníky z potravinářských
a příbuzných oborů, a to právě také
díky SALIMA Technology se zaměřením
na oborové trendy a novinky z oblasti
automatizace či robotické výroby.
O oblíbenosti potravinářských veletrhů
svědčí velký zájem firem. Prezentovat
se budou například Asseco Solutions,
AWH, Bohemilk, CEIA, Keiblinger,
KONEKO marketing, NETTO
Electronics, Stäubli Systems nebo
VAC-STAR CZ. V rámci veletrhu
INTECO se představí také firmy
z oblasti poskytování služeb pro
obchody, hotely a veřejné stravování,
například BUKOTEC, GASTRO MACH,
IGLOO Technika, MONTYCON gastro,
RETIGO či UNIS COOL. Chybět
samozřejmě nebudou ani dodavatelé

SALIMA nabídne novinky v podobě
SALIMA Technology a Festivalu chutí
Od 27. února do 2. března se na brněnském výstavišti uskuteční
Mezinárodní potravinářský veletrh SALIMA. Společně s ním se budou
konat také veletrhy MBK se zaměřením na pekařství a cukrářství,
Vinex a INTECO. Novinkou bude SALIMA Technology, která představí
potravinářské technologie. Veletrhy obsadí pavilony A1, A2 a V.

potravin, masa, přísad, alkoholických
i nealkoholických nápojů či cukrovinek.
Návštěvníci budou mít možnost vybrané
zboží ochutnat a nakoupit.

FESTIVAL CHUTÍ PRO
MILOVNÍKY JÍDLA A PITÍ
Nově se společně s potravinářskými
veletrhy uskuteční Festival chutí
v pavilonu C, konkrétně od 1. do
3. března. Nabídne také prodlouženou
otevírací dobu do 21 hodin (poslední
den do 17 hodin). Hlavní součástí bude
festival minipivovarů – představí se jich
zde na padesát. Návštěvníci tak mohou
vyzkoušet desítky druhů piv
a k ochutnání bude více než 300 pivních
vzorků. Chybět nebudou ani zajímavosti
ze světa výroby a distribuce piv.
K vyzkoušení bude kromě piva i mnoho
dalších kulinářských specialit.

NA JUBILEJNÍ EMBAXPRINT
SE VRÁTÍ PACKAGING LIVE
V pavilonu G1 se uskuteční již 30. ročník
Mezinárodního veletrhu obalů a tisku
EmbaxPrint. Atraktivní částí bude projekt
Packaging Live, díky němuž zájemci
uvidí v procesu balení 3 roboty, nové
průmyslové tiskárny a další obalové
technologie. Dále se uskuteční například
Konference Asociace českého
papírenského průmyslu nebo Konference
Obaly pro potraviny a kosmetiku, kterou
organizuje Obalový institut SYBA.

Vstupné pro odbornou veřejnost činí
250 Kč a lze jej zakoupit první dva dny
veletrhu v dopoledních hodinách. Další
dny činí vstupné 100 Kč. Se vstupenkou
se zájemci ve dnech 1. až 3. března
dostanou také na Festival chutí. Bližší
informace najdete na www.salima.cz.
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VÝSTAVIŠTĚ BRNO

WWW.SALIMA.CZ
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SALIMA MENU
VYCHUTNEJTE SI

MEZINÁRODNÍ 
POTRAVINÁŘSKÉ 
VELETRHY

27. 2.–2. 3. 2018

1.–3. 3. 2018
FESTIVAL 
CHUTÍ VÝSTAVIŠTĚ 

BRNO

SOUBĚŽNĚ S VELETRHEM SALIMA

MINIPIVOVARY • VÍNO • POCHUTINY K PIVU, VÍNU
SPECIALITY • PRODEJCI POTRAVIN • FARMÁŘSKÉ TRHY

www.bvv.cz/festivalchuti
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LEGISLATIVA

Pohnutky k využívání tohoto způsobu odmě-
ňování budou zcela jistě i nadále trvat. Rizikem
je však možné překvalifikování takového ob-
chodního vztahu mezi podnikateli daňovou
správou na závislou činnost. K tomuto prob-
lému je dnes poměrně bohatá judikatura
Nejvyššího správního soudu. Problematika je
to však tak rozsáhlá, že v praxi se jeví jako ne-
přehledná a nejednoznačná. Judikatura je však
určitým vodítkem pro podnikatele při uzaví-
rání smluvních vztahů a ostatně i pro daňovou
správu pro jejich právní názor na tento prob-
lém v rámci vykonávaných daňových kontrol.
Judikatura Nejvyššího správního soudu se již
ustálila a nalézá hranice co je ještě přípustné
a co je již pro daňové subjekty nepřípustné.
Poměrně zásadní kritérium podle této
ustálené judikatury je pro zařazení do
daňového režimu závislé činnosti skutečná
vůle smluvních stran. Rozhodné tak je, zda

Současné nastavení daňového zatížení podnikatelů ve srovnání s daňovým zatížením zaměstnanců
motivuje zaměstnavatele stále k využívání tzv. „švarcsystému“.

AKTUÁLNÍ POHLED NA DAŇOVÝ REŽIM
„ŠVARCSYSTÉMU”

ujednání o tom, že daná činnost nebude
vykonávána v režimu pracovněprávním nebo
jiném režimu spadajícím pod ustanovení § 6
zákona o daních z příjmů, bylo mezi strana-
mi učiněno svobodně a dále, zda tím ve
skutečnosti nebyl zastírán jiný obsah vztahu
mezi smluvními stranami (tzn., že se nejedná
o činnost skutečně závislou na
osobě plátce). V této věci jsou
zajímavá soudní rozhodnutí
z poslední doby a Nejvyšší
správní soud drží nastavené
parametry. Respekt ke svo-
bodně projevené vůli stran
určující právní i daňový režim
jejich obchodního vztahu soud
demonstruje i nadále ve svých
rozsudcích. Současně však
neposkytuje právní ochranu
zastřeným vztahům, kdy

skutečná vůle stran nesměřuje k uzavírání
smluv na nezávislou práci. Zajímavým
vodítkem pro zjišťování skutečné vůle
smluvních stran jsou takové charakteristiky
uzavřeného právního vztahu jako je
dlouhodobý charakter vykonávané práce,
práce výlučně pro jednoho „zaměstnavatele“,

práce vykonávaná v jeho areálu,
kde kooperující osoby rovněž
používají sociální zařízení,
využívají možnosti závodního
stravování. Dále se jedná
o poskytnutí pracovních ná-
strojů samotným „zaměstna-
navatelem“, výkon činnosti na
základě jeho pokynů a pod je-
ho dohledem, proškolení
„zaměstnanců“, či vedení evi-
dence odpracovaných hodin
a evidence dovolené.

Tento problém má trvající a opakující se cha-
rakter a způsobuje hotelu problémy s rezerva-
cemi pro další klienty, kteří by měli případně
zájem o ubytování v témže termínu a vytvářejí
tak ekonomickou ztrátu pro samotný hotel
z důvodu neefektivního využívání ubytova-
cích kapacit.

Aby se předešlo ztrátám v absolutní výši
a rovněž, aby byl rezervující klient motivován
objednanou službu využít a tedy i zaplatit,
standardně se aplikuje požadavek na složení
určité částky již při rezervaci, případně při
uzavření ubytovací smlouvy
s odloženým termínem plnění.
V rámci vztahů mezi hotelem
a jiným podnikatelským sub-
jektem nevzniká žádná potíž
a toto předběžné finanční plně-
ní lidově nazýváno jako „zálo-
ha“ je z hlediska terminologie
občanského zákoníku platného
od roku 2014 takzvaným zá-
vdavkem. Ve vztahu ke spo-
třebitelům, jichž bude rovněž
nemálo, je však nutné brát

I v dnešní době turistického boomu a vyšší obsazenosti hotelových zařízení dochází k tomu, že někteří
klienti, kteří si objednali ubytování v hotelu, od této smlouvy odstoupí, případně se bez jakékoliv
informace nedostaví a nevyužijí tak jimi předem objednanou službu.

NO SHOW NO REFUNDABLE RATES –
NEJASNÁ ČESKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA

v potaz jejich zvýšenou ochranu uvedenou ne-
jenom v ustanovení § 1810 a násl. občanského
zákoníku, které zčásti transponují pravidla ob-
sažená v Evropské směrnici o nepřiměřených
podmínkách ve spotřebitelských smlouvách,
ale rovněž i v dalších evropských právních
předpisech. Tato směrnice uvádí, že některá
ujednání mohou být pokládána za nepřimě-
řená. Mezi ně zahrnuje rovněž ujednání o tom,
že si poskytovatel může ponechat částky za-
placené spotřebitelem pro případ, že se
spotřebitel rozhodne smlouvu neuzavřít nebo

ji zrušit. Český zákonodárce
však tento příklad zahrnul do
ustanovení § 1814 písm. c) ob-
čanského zákoníku, přičemž
toto ujednání přímo zakázal. Od
1. 1. 2014 tak nelze nadále
sjednat, aby podnikatel nebyl
povinen vydat spotřebiteli to,
co mu spotřebitel uhradil, a to
i v případě, že spotřebitel
smlouvu neuzavře či od ní od-
stoupí. Ačkoliv tento právní
text neodpovídá cit. evropské

směrnici, je nutno jej respektovat. Z výše uve-
deného vyplývá, že v případě uzavření smlouvy
či rezervace na ubytování je jakékoli zaplacení
závdavků bez ohledu na přiměřenost takové-
ho ujednání zakázané.

Pro případ hledání dalšího řešení se nabízí
institut zálohy, která však nemá takzvanou
sankční funkci, kterou má závdavek a v přípa-
dě že nedojde k naplnění smlouvy, je nutno
zálohu vrátit bez dalšího. Závdavek by bylo
zřejmě možno si ponechat jakožto část platby
za poskytnutou službu v případě, že by nedošlo
k fyzickému využití ubytování, ačkoliv by do-
šlo k uzavření smlouvy o ubytování a zároveň
by nedošlo k odstoupení od takové smlouvy.
Fakticky to znamená, že klient, který by uzav-
řel smlouvu o ubytování a následně se nedo-
stavil, aniž by o tom hotel jakkoliv zpravil
s právními důsledky odstoupení od takové
smlouvy, byl by povinen zaplatit cenu za uby-
tování. V takovém případě by měl hotel nárok
na celou cenu ubytování a podle našeho názo-
ru by si mohl závdavek již dříve uhrazený
oproti této kupní ceně z části započíst. Výše
uvedené rozpory budeme analyzovat.
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INZERCE

Z REGIONŮ

NĚKOLIK SLOV Z KARLOVARSKÉHO SETKÁNÍ
Poslední zasedání karlovarské krajské sekce v minulém roce proběhlo 13. prosince. Na programu bylo
samozřejmě zhodnocení roku, informace o činnosti Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech, o čin-
nosti Destinační agentury Karlovarského kraje a mnoho dalšího. Podle statistik došlo v minulém roce
k nárůstu klientely z Číny o 80 %, nárůst hostů z Ruska o 30 % a z Německa o 20 %. Česká kliente-
la se bohužel nezvýšila. Naši členové doufají, že letos bude zrealizovaná další linka do Ruska. Jednání se
účastnil i zástupce Karlovarského kraje za cestovní ruch – Ing. arch. Vojtěch Franta a primátor města
Karlovy Vary Ing. Petr Kulhánek. Celý zápis naleznete ke stažení v zaheslované části našeho webu.

TERMÍNY SETKÁNÍ
KRAJSKÝCH SEKCÍ
AHR ČR 2018
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Plzeňská KS: 15. 3., 11. 10.

Karlovarská KS: 24. 1., 21. 2.,
11. 4., 13. 6., 19. 9., 14. 11., 12. 12.

Jihočeská KS: 29. 3., 21. 6.

Vysočina: 22. 3., 21 .6., 6. 9., 6. 12.

Ústecká KS: 14. 2., 13. 4.

Moravskoslezská KS: 15. 2., 26. 4.,
21. 6., 6. 9., 18. 10., 20. 12.

Zlínská KS: 19. 2., 16. 4., 18. 6.,
17. 9., 12. 11.

Olomoucká KS: 19. 4., 20. 9., 6. 12.

SETKÁNÍ PRAŽSKÉ SEKCE
AHR ČR
V listopadu proběhlo v Clarion Congress Hotel Prague
setkání Pražské sekce AHR ČR.Václav Stárek seznámil
účastníky s aktuálním vývojem legislativy v našem
oboru. Zaujala jeho zajímavá prezentace s údaji o prob-
lematice tzv. sdíleného ubytování a Airbnb. Generální
sekretář Klára Stárek Zachariášová přednesla zprávu
o situaci s autorskými poplatky, informovala o jednání
AHR ČR s Media Management Europe a také přiblížila
Směrnici o ochraně dat a osobních údajů. Miroslav Buk-
va členům vylíčil průběh a především úspěch 56. světo-
vého kongresu ICCA, který se konal 12.–15. listopadu
v Kongresovém centru Praha. ICCA je celosvětová aso-
ciace organizátorů kongresů a konferencí. Všechny po-
těšil historicky nejvyšší počet účastníků kongresu, kte-
rým se město Praha prezentovalo jako ideální místo pro
pořádání kongresů. Na závěr jsme si připomenuli v tu
dobu připravovaný druhý ročník Noci Hotelů.

AHR ČR SE
STALA KMOTREM
FOOD GALERIE
Krajská sekce Moravskoslezského
kraje AHR ČR otevřela, před
svým zasedáním, ojedinělou
,,FOOD GALERIE“, nad kterou
převzal kmotrovství ředitel CCH
Ostrava a předseda této sekce
Ing. Radim Beneš. Jednání kraj-
ské sekce navštívil náměstek hejt-
mana MSK J. Krkoška, a ředitel
Moravia – SilesianTourismu
D. Karčmář. Společně podtrhli
nezastupitelnou roli hotelů
a restaurací v návštěvnosti desti-
nace. Z těchto poznatků vychází
i plán činnosti KS AHR na rok
2018, se kterým přítomné
seznámil Radim Beneš, který
zároveň upozornil na podporu
gastronomických soutěží jako jsou
20. ročník AHOL CUPu a Těšín-
ská karafa. V závěru hostitelská
škola AHOL provedla zúčastněné
novými prostory školy, ve kterých
se nachází i FOOD GALERIE.
Ta do budoucna poskytne prostor
pro výstavy umělců, jejichž
inspirací je gastronomie.
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ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ

Není tomu jinak ani pro nás, členy správní
rady Nadace AHR ČR, přesto bychom se rádi
vrátili ještě k hodnocení roku 2017. Co se
nám vloni podařilo?

Již začátek roku byl pro nadaci nádherný a to
díky jednomu šarmantnímu člověku s velkým
srdcem, díky darům získaným při oslavě jeho
životního jubilea a jeho osobnímu daru nadaci
přibyla na nadačním účtu částka 481 tisíc ko-
run. Nebyl jím nikdo jiný než ing. Pavel Hlinka.

Třináct hotelů, které jsou dlouhodobě členy
projektu „Start do života“, prostřednictvím
svých hostů poslalo na nadační účet během
roku 2017 částku přesahující 500 tisíc korun.
Děkujeme vám, všem hoteliérům a vašim za-
městnancům, že se věnujete hostům a trpělivě
informujete o naší nadaci, aby hosté rádi při-
spěli na projekt „Start do života“. Zvláště by-
chom poděkovali paní Ing. Andree Pfeffer
Ferklové a týmu Grandhotelu PUPP Karlovy

Vánoční svátky i oslavy nového roku jsou za námi. Všichni jsme zpět z odpočinkových svátečních
cest a s novým elánem se věnujeme úkolům pro rok 2018.

NADACE AHR ČR:
HOTELIÉŘI POMÁHAJÍ DĚTEM

Vary a stejně tak panu Petru Lžíčařovi a jeho
týmu ze společnosti Le-Hotels, neboť každá
z těchto hotelových společností poslala na na-
dační účet více než 150 tisíc.

Celkově bylo za rok 2017 poukázáno na na-
dační účet přes 950 tisíc korun. Nemůžeme
opomenout poděkovat společnosti Perfect
Hotel Concept, paní Ing. Jiřině Jenčkové, kte-
rá věnovala nadaci 20 tisíc korun. I za její
krásné gesto děkujeme a věříme, že bude pří-
kladem dalším firmám, které se věnují hotelo-
vému průmyslu a které velmi rádi přivítáme
do projektu „Start do života“.

Díky výše uvedené částce jsme mohli kromě
jiného v roce 2017 přispět na vzdělání v našem
oboru 21 dětem z dětských domovů zařazených
do projektu, v posledním týdnu prázdnin uspo-
řádat velmi úspěšný letní kemp pro děti z dět-
ských domovů z celého Česka, koupit housle
nadané Kristýnce z dětského domova v Hum- TE
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Mediální partneři AHR

polci a v neposlední řadě financovat výrobu
jídelního nábytku na míru pro děti z dětského
domova Dubá – Deštná, přispět na cvičnou
kuchyň VOŠ, SPŠ SOŠS a CR ve Varnsdorfu,
podpořit taneční soubor Patašpička z dětského
domova Jablonné v Podještědí na tanečním
festivalu ve Finsku.

Pro nadaci byl rok 2017 rokem úspěšným.
Děkujeme vám všem, kteří jste přispěli finan-
ční částkou, vám, kteří jste věnovali svůj čas
a zapojili se do pořádání letního kempu, vám
hotelům a vašim zaměstnancům a členům
správní rady a sekretariátu AHR ČR.

A přání nadace do roku 2018 – získat nové
členy projektu „Start do života“ z řad hotelié-
rů, firem a i jednotlivců, kteří rádi pomůžete
dobré věci a podpoříte vzdělání dětí z dětských
domovů v našem oboru. A my členové správní
rady nadace si přejeme, aby rok 2018 byl pro
nadaci alespoň tak úspěšný jako rok minulý.
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bezplatnou on-line prezentaci HORESPLUS.COM
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