
FÓRUM
Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R

KKVVĚĚTTEENN  22001155

Kurzy v nové
Akademii AHR

Direktiva
o cestovních
balíčcích

Jací jsou zaměstnanci
Generace Y?

OB0515_AHRzpravodaj:Sestava 1  19.5.2015  9:23  Stránka 1



WWW.STAROPRAMENCOOL.CZ
VYCHUTNÁVEJTE ZODPOVĚDNĚ. DĚKUJEME.
URČENO POUZE OSOBÁM STARŠÍM 18 LET. 



Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Ze sekretariátu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–3

Aktuálně. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4–5

Rozhovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–7

Hotel / Penzion . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–9

Vzdělávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Akce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Ze světa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Gastronomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Legislativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Z regionů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18–19

Odpovědné podnikání . . . . . . . . . . 20

Partneři AHR ČR

editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Generální partner AHR AHR ČR je členemExkluzivní partner

jako každý měsíc jsem v posledních dnech před uzávěrkou tohoto
zpravodaje přemýšlel o tom, co by mělo být obsahem našeho úvodníku.
Je toho opět hodně a při pročítání témat některých příspěvků se mi na
mysl dere známé a otřelé lidové pořekadlo „stokrát nic umořilo osla“.
To hlavně v souvislosti s legislativní smrští, která poslední dobou nabývá
na síle a jejímž cílem není ani tak vytvořit lepší a spravedlivý svět, jako
ambice některých politiků, dát o sobě vědět.
Ale tentokrát bych chtěl obrátit vaši pozornost zcela jinam. Je důležité,
aby nezapadla jedna podstatná informace, týkající se Výročních cen
AHR ČR. Snažili jsme se nejen změnit způsob komunikace, upravit
přehledně kritéria, získat významné osobnosti do výběrových komisí, ale
také bychom chtěli zásadně změnit samotný akt předání cen a následné
práce s nominovanými, bez ohledu na to, zda ocenění získají nebo
budou mít možnost se přihlásit v následujícím roce.
Mezi našimi členy je mnoho profesionálů a odborníků s mnohaletou
praxí, ale také mnoho mladých „talentů,“ kteří jsou naší investicí do
budoucna. Prosím, dejte nám o nich vědět. Přihlaste je na některou
z výročních cen. Samotný fakt nominace je pro každého potěšující, navíc
i vy můžete touto cestou vyjádřit své uznání lidem, kteří by si to zasloužili.
Nejde jen o udělení Výroční ceny. Jde o zvýšení prestiže našeho oboru,
jde o podporu dobrého jména hotelnictví a gastronomie. V médiích se
často objevují zprávy o tom, kolik restaurací bylo zavřeno, kde udělila
ČOI jaké sankce, ale už se málo ví o těch, kteří to dělají dobře, a nejde
jim jen o vlastní prospěch, nýbrž jsou ochotni udělat také něco pro
druhé. Tuto myšlenku chceme šířit na veřejnost.
Výroční ceny mají nové webové stránky, vizuály pro mediální komunikaci,
je stanoven transparentní systém výběru, na kterém se mohou podílet
také všichni členové organizace, připravujeme masivní kampaň nejen
během ankety, ale také následně s nominovanými a oceněnými. Opět
uděláme vše pro to, aby slavnostnímu předání věnovala pozornost Česká
televize a mohl bych pokračovat dále.
Nový kabát Výročních cen stál mé kolegy hodně úsilí a věnovali se mu právě
z přesvědčení, že může významně pomoci nejen oceněným, ale celému
oboru. Chtěl bych jim za nás za všechny poděkovat za skvěle odvedenou
práci. Budu také velmi rád, pokud mou prosbu vyslyšíte i vy a přispějete
nejen svými návrhy, ale zapojíte se osobně do procesu
hlasování.
Přeji Vám hodně úspěchů a předem děkuji za laskavou
podporu.

Váš

Obsah

... první volba pro gastronomii

Exkluzivní partner
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VALNÁ HROMADA HOTREC
23.a 24.dubna se konala 70. Valná hromada evropské hotelové konfederace
HOTREC. V bodech uvádíme hlavní závěry ze společných aktivit:

intenzivně probíhající kampaň a lobbing ve věci TravelPackage (balíčky služeb)
byl odsouhlasen akční plán pro boj se šedou ekonomikou a narovnání pod-

mínek na trhu v oblasti ubytování v soukromí
na základě argumentace HOTREC byl navržen Radou Evropy kompromis ve

věci původně plánovaného zavedení povinného poplatku za kontrolu hygieniků
v restauracích. Poplatníkem měli být přímo provozovatelé. Kompromis navrhuje
tuto povinnost z regulace vyjmout.

úřady na ochranu hospodářské soutěže ve Francii, Itálii a Švédsku uzavřely
šetření ve věci parity cen vyžadované společností Booking.com. Jejich názor se
liší od výroku německého soudu a nepokládají smluvně vyžadovanou paritu za
narušování hospodářské soutěže. K tomuto rozhodnutí zaujme HOTREC nesou-
hlasné stanovisko a bude se snažit diskuzi na toto téma znovu otevřít.

ze sekretariátu

Stalo se
14. 4. a 21. 4. /
zorganizováno školení pro kontrolory
klasifikace HSU, kde byla detailně
představena upravená kritéria pro
hotely.

16. 4. / jednání Rady AHR ČR –
více v zápisu na webu asociace
v zaheslované části webu

20. 4. / jednání správní rady
Nadace

23. - 25.4. / Valná hromada
HOTREC v Lucemburku. Byly
odsouhlaseny další kroky v oblasti
lobbingu na evropské úrovni – více
v dalším příspěvku.

27. 4. / jednání krajské sekce
Jihomoravského kraje v Brně

30. 4. / setkání s představiteli
CzechTourism a AHR ČR za účelem
koordinace vzdělávacího projektu
Rozvoj kvalifikační úrovně
pracovníků v cestovním ruchu

5. 5. / jednání vedení AHR ČR
s Úřadem pro ochranu osobních
údajů. Jednání se zúčastnila
náměstkyně úřadu Mgr. Alena
Kučerová. Byla domluvena další
spolupráce na připomínkování nové
evropské direktivy a zároveň
odsouhlasen postup pro naplnění
stávajícího zákona tak, aby byl
v praxi realizovatelný s minimální
administrativní zátěží.

5. 5. / poslední jednání
představenstva SOCR ČR, kterého
se zúčastnili za AHR ČR Pavel
Hlinka a Václav Stárek. Programem
jednání bylo odsouhlasení
dokumentů pro mimořádnou
VH SOCR, včetně úpravy stanov
organizace.

5. 5. / tisková konference
k Elektronické evidenci tržeb, kde
AHR ČR a SOCR ČR společně
deklarovaly své požadavky. Záznam
tiskové konference natáčela také
ČT. Více v tiskové zprávě v tomto
zpravodaji.
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ÚSPĚCH! STROP NA MEZIBANKOVNÍ POPLATKY
DO KONCE ROKU 2015
Evropské hotelové asociace usilovaly o zastropování mezibankovních poplatků, které
banky účtují obchodníkům za zpracování plateb kartou. Toto několikaleté úsilí společ-
ného lobbingu bylo úspěšné! Evropský parlament odhlasoval zastropování poplatků na
území celé EU, které se bude týkat jak přeshraničních, tak domácích plateb.
V současnosti nejsou mezibankovní poplatky za platby kartami, placené bankou ob-
chodníka bance, jež vydala platební kartu, transparentní. Poplatky se také liší mezi
členskými státy EU – některé je regulují prostřednictvím zákonných opatření, v jiných
případech se jedná o rozhodnutí vnitrostátních úřadů hospodářské soutěže. Tyto po-
platky jsou účtovány bankami patřícími do schémat jako je Visa či Master Card (tzv. čtyř-
stranná schémata, na nichž se podílí banka vydávající kartu, banka obchodníka,
obchodník a uživatel karty), které ovládají hlavní část trhu. Obchodníkům je účtován
poplatek za každou transakci kartou.

Pravidla pro omezení poplatků
za domácí a přeshraniční nákupy

V případě přeshraničních transakcí debetními
kartami je maximální povolený poplatek
stanoven na 0,2 % hodnoty transakce.

V případě vnitrostátních transakcí debetními
kartami bude na základě požadavku Parlamentu
uplatňován maximální poplatek ve stejné výši –
0,2 % po pětiletém přechodném období,
v rámci kterého mohou členské státy uplatňovat
„vážený průměrný mezibankovní poplatek do
výše 0,2 % průměrné roční hodnoty transakce stanovené v případě veškerých vni-
trostátních transakcí uskutečňovaných debetními kartami v rámci každého schématu
platebních karet“.

V případě vnitrostátních transakcí debetními kartami, jejichž hodnota je nižší,mohou
členské státy stanovit maximální pevnou sazbu poplatku do výše 0,05 eurocentů za
transakci, rovněž po pětiletém přechodném období.

U transakcí prováděných kreditními kartami bude poplatek zastropován ve výši 0,3 %
hodnoty transakce. Členské státy mohou v případě vnitrostátních transakcí stanovit
nižší limit.

Z nižších poplatků by měli těžit jak obchodníci, tak nakupující
V současnosti jsou obchodníci často nuceni přijímat všechny karty za podmínek sta-
novených jejími vydavateli. Na základě nových pravidel budou obchodníci, kteří si zvolí
určité schéma platebních karet, nuceni přijímat pouze platební karty v rámci daného
schématu, které podléhají pravidlům pro zastropování poplatků. V případě, že se rozhod-
nou tohoto práva využít, budou sice nakupující moci platit u nich jen omezeným počtem
karet, avšak nižší poplatky by měly snížit náklady pro obchodníky.
Nová pravidla se po dobu tří let nebudou vztahovat na tzv. „třístranná“ schémata
platebních karet, jakými jsou například Diners či American Express (týkající se pouze
jedné banky), je-li karta vydávána a zpracovávána v rámci stejného schématu.
Pravidla se rovněž nebudou týkat platebních karet pro komerční klientelu, které slouží
pouze k placení služebních výdajů.
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VÍTÁME NOVÉ ČLENY
Curry Palace, Praha 7; ELTODO Národní
dům, s.r.o., Karlovy Vary; Hotel zámek
Dobříš; Pension U Komárků, Špindlerův
Mlýn; penzion Putim, Putim; Residence
U Černého orla, Praha 1; Plzeňská
restaurace Anděl, Praha 5; Restaurace
Kamera, Praha 5; Restaurace Kocanda,
Děčín 3; Restaurace Měštanský dům,
Pelhřimov; Restaurace Pivovar Faltus,
Česká Třebová; Sportovní hala Teplice,
Teplice; Restaurace TINTO, Brno
Dodavatelé:
Alliance Laundry CE s.r.o., Příbor;
AQUEL BOHEMIA, s.r.o., Liberec 6
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I NOMINACE JE UZNÁNÍM! VÝROČNÍ CENY AHR ČR 2015
20. dubna byla otevřena možnost nomi-
novat kandidáty na Výroční ceny AHR ČR.
Ocenění je výrazem členů Asociace,
jejichž úsilí věnované vysoké kvalitě slu-
žeb a práci pro rozvoj oboru přispívá
k dobré pověsti našeho oboru. Kritéria
hodnocení kombinují nejen osobnostní
profil nominovaného, ale také jeho řídící
dovednosti, přístup k zaměstnancům či
společenskou odpovědnost. Kandido-
vat mohou výhradně členové AHR na
základě doporučení jakéhokoli člena,
nečlena či vlastní kandidatury.
Nedávno se nás jeden novinář zeptal,
v čem jsou naše ceny jiné? Mají tradici,

jsou nekomerční, kombinují názor od-
borné veřejnosti, zákazníků a odborné
komise. Jsou to ceny, které mají jasně
čitelná pravidla. Bohužel, na rozdíl od
komerčních cen, často čelíme pasivitě
členů při nominacích. Přitom jsme v do-
bě, kdy vrcholí kampaně jiných anket
formou „naklikejte – vyhrajete“ kontak-
továni mnoha žádostmi o podporu.
Z loňského průzkumu vyplývá, že 25 %
členů neví o našich cenách. Nafotili
jsme kampaň, spustili web a více bu-
deme komunikovat s médii. Z téhož
průzkumu však také vyplývá, že téměř
40 % členů neví o nikom ze svého

okolí, kdo by si cenu zasloužil. Jsme
přesvědčeni, že práce, kterou odvádí-
te vy a vaše týmy, zasluhuje ocenit.
Pokud si členové nebudou stát za svými
cenami, pak tato tradice bude převál-
cována právě těmi komerčními cenami,
kde často rozhoduje jen šikovnost
v získávání hlasů bez ohledu na to,
zda hodnotící vůbec zná hodnocené
zařízení.
Snažili jsme se ceny více zviditelnit
a prosíme vás, abyste i vy přispěli k je-
jich podpoře. Ten nejlepší způsob je
pak navržení vlastních kandidátů.
Více na www.cenyahr.cz

NÁVRH NA ZVÝŠENÍ POPLATKŮ
RESTAURACÍM ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU ZASTAVEN
Letos v únoru si skupina poslanců zadala zpracování návrhu jiné novely zákona
o místních poplatcích, která by měla obcím umožnit u podnikatelů zvýšit horní
limity poplatku za komunální odpad. Měl se týkat zejména ubytovacích zařízení
a stravovacích zařízení. V jedné z variant by měla být stanovena nová vyšší sazba
pro podnikatelské osoby. V jiné variantě by měla být obci dána možnost stanovit
sazby podle druhu živností nebo kalcifikace odvětvových činností CZ NACE
(nahradilo dřívější OKEČ). Třetí varianta počítá s objemovým výpočtem (podle
velkosti a počtu popelnic, nebo podle četnosti svozu), což by byl pravděpodob-
ně jediný logický způsob stanovení výše poplatku. V prvních dvou variantách
tedy reálně hrozilo, že opět bude jednostranně znevýhodněn obor pohostinství.
Ve spolupráci se sněmovní legislativou se podařilo zabránit zařazení tohoto
pozměňovacího návrhu do výboru a následně ke schvalování ve 3. čtení
z důvodu protiústavnosti. Podrobný rozbor problému přineseme v příštím čísle.
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aktuálně

A
HR ČR je zásadně proti za-
vedení EET, pokud bude
vytvořen prostor pro rozši-
řování výjimek z této povin-

nosti. To by v konečném důsledku
pouze diskriminovalo jednu skupinu
podnikatelů proti druhé, přičemž by se
otevírala oficiální cesta k obcházení
této povinnosti a tím by byla zcela pot-
lačena myšlenka rovných podmínek
na trhu. AHR ČR spolu se Svazem ob-
chodu a cestovního ruchu žádá jasné
garance, že EET bude zavedena pro
všechny oblasti podnikání, kde dochá-
zí k hotovostní platbě a to bez ohledu
na velikost daného subjektu nebo
jeho právní formu.

Návrh zákona je stále koncipován
tak, že zásadní část povinností bude
řešit pouze vyhláška, jejíž návrh zatím
není definován v detailech. Navíc vy-
hláška není dostatečně rigidním doku-
mentem, který by zaručoval, že nebude
po prvních dvou krocích zavedení EET
pro služby ubytovací, stravovací a ob-
chod, přikročeno k rozšiřování dalších
oborů, případně forem podnikání, kte-
ré budou z povinnosti vyjmuty.

AHR ČR má za to, že by součástí
návrhu zákona měla být jasná a taxa-
tivní definice případných výjimek z po-
vinnosti EET. Výjimky by měly být
zcela minimální a jasně odůvodněné.
Mnohé oblasti podnikání se prolínají,

jako například stravovací služby na
čerpacích stanicích, dočasné tržnice
apod. Stejně tak se liší formy podniká-
ní, kdy některá ubytovací a stravovací
zařízení jsou provozována právnickými
osobami, některá provozují OSVČ na
základě živnostenského oprávnění.

AHR ČR také upozorňuje na to, že
je opakovaně obor veřejného stravo-
vání zmiňován jako nejvýznamnější
tvůrce šedé ekonomiky. Z dostupných
studií jasně vyplývá, že „nechuť k da-
ňovým odvodům“ nevykazují podnika-
telé ve veřejném stravování a ubyto-
vacích službách zdaleka na prvním
místě, jak je často mediálně
deklarováno.
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Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) vnímala od počátku návrh na zavedení
elektronické evidence tržeb (EET) pozitivně, jako jedno z opatření, které zajistí rovné
podmínky podnikání. Na zařízení veřejného stravování a poskytovatele ubytovacích služeb se
bude tato povinnost vztahovat již v první vlně postupného zavádění.

Stanovisko AHR âR k pfiipravované
elektronické evidenci trÏeb

Text obsahuje několik zajímavých
bodů:

Práh pro výjimku týkající se
dalších turistických služeb: Předsed-
nictví navrhuje souhlasit s Evropským
parlamentem a zvýšit na 25 % práh
používaný k určení toho, kdy jsou již
takové další turistické služby natolik
významné, aby představovaly balíček
při rezervování společně s hotelovým
ubytováním.

Výjimka u dalších turistických
služeb: dle požadavku konfederace
HOTREC by výjimka byla převedena
do množného čísla, což by znamena-
lo, že je možné kombinovat více nežli
jednu službu navíc (extra service)
s ubytováním, aniž by tyto služby byly
předmětem Direktivy, pokud nebylo
dosaženo stanoveného prahu.

Služby navíc rezervované pro-
střednictvím recepce: služby navíc
rezervované přes recepci po příjezdu

hosta by nikdy nepředstavovaly balíček.
Totéž by platilo pro veškeré služby na-
víc rezervované po rezervaci pokoje,
které nesplňují definici balíčku uvede-
nou v článku 3–2.

Převozy do/z hotelu: Předsednict-
ví navrhuje jasně stanovit, že převozy
z/do hotelu z/na letiště nebo nádraží
by neměly být považovány za prvek
dopravy, ale za další turistickou službu.
To znamená, že pokud si spotřebitel
zarezervuje (a souhlasí s tím, že zapla-
tí) zároveň hotel i převoz prostřednict-
vím hotelových internetových stránek,
nebude to spadat do rozsahu této Di-
rektivy, pokud cena převozu nepřekro-
čí práh 25 % z celkové ceny.

Pomocné služby:
Předsednictví navrhuje zvážit to, aby

„přístup k takovým zařízením nabíze-
ným v místě, jako jsou plavecký bazén,
sauna nebo tělocvična, které jsou za-

hrnuty v ceně pro všechny hotelové
hosty“ nebyl považován za cestovní
službu, ale za pomocnou službu. To
znamená, že do rozsahu této Direk-
tivy by nespadala žádná služba
splňující tuto podmínku a poskyto-
vaná společně s hotelovým uby-
továním.

Lázeňské procedury, wellness jsou
považovány za „další turistické služby“.
To znamená, že pokud dojde k jejich
rezervaci společně s ubytováním, bude
to spadat do rozsahu Direktivy, pokud
tyto lázeňské procedury představují
více než 25 % z celkové ceny.

S tímto návrhem AHR ČR nesouhlasí,
neboť by představoval zásadní bariéru
v prodeji vlastních produktu hotelů.
Na toto téma se sejdeme se stínovou
zpravodajkou návrhu paní Ditou Cha-
ranzovou. O dalším vývoji vás budeme
informovat.

S ohledem na přípravy trialogu zaslalo lotyšské Předsednictví EU 31. března příslušné pracovní
skupině Evropské rady nový kompromisní návrh textu Direktivy o cestovních balíčcích.

Direktiva o cestovních balíãcích
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aktuálně

N
ulovou odezvu od politiků
zaznamenala AHR ČR na
svoji výzvu k zákonodár-
cům, aby nepodpořili návrh

tzv. protikuřáckého zákona. „Kromě
médií jsme nezaznamenali žádný
ohlas. Tento zákon prosazuje minister-
stvo zdravotnictví, aniž by ho jakkoli
chtělo konzultovat s těmi, kterých se
týká,“ uvedl Václav Stárek. Asociace
mohla pouze využít možnosti své
připomínky uplatnit v rámci vnějšího
připomínkového řízení prostřednictvím
HK ČR. Ze slov Václava Stárka vyplý-
vá, že politici v krátkém období namí-
chali pro provozovatele restaurací
a hospod doslova smrtící legislativní
koktejl. „Nejde jen o zákaz kouření.
Kontrolní orgány hygieny se rozšířily
z jednoho na tři. Byla zákonem zave-
dena povinnost označování alergenů,
o které zákazníci nestojí. Další zákon-
ná povinnost je hlásit státu 48 hodin
předem živočišné potraviny dovezené
ze zemí EU, což je při společném ev-
ropském trhu absurdní. K tomu přichá-
zí elektronická evidence tržeb, která
ale nově nemá platit plošně pro všech-
ny, jak jsme chtěli, ale jen pro restau-
race a obchody,“ vyjmenovává Václav
Stárek. „Co restaurace provedly?“
vznáší otázku.

ZÁSADNĚ PROTI
VÝBĚROVÉMU ZÁKONU
O EVIDENCI TRŽEB
Jak vyplývá z jeho slov, protikuřácký
zákon je jen třešnička na tomto pro
hospody a restaurace smrtícím kok-
tejlu. Původní záměr ministra financí
Andreje Babiše na zavedení plošné
elektronické evidence tržeb považuje
Václav Stárek stále za správný, protože
měla narovnat trh a nastolit rovné pod-
mínky pro všechny. „Podporovali jsme
myšlenku potírání šedé ekonomiky.
Proč se má tedy elektronická evidence

tržeb týkat nakonec jen restaurací, když
restaurace nejsou v šedé ekonomice
na prvním místě? Zásadně jsme za
těchto podmínek proti,“ říká Václav
Stárek, jehož Asociace ještě před mě-
sícem návrh zákona koncipovaný
plošně pro všechny přijímala kladně
a postavila se za něj. Podle vládní stu-
die jsou restaurace ve vztahu k šedé
ekonomice až na čtvrtém místě. První
místo v šedé ekonomice zaujímá sta-
vebnictví. Co se týče protikuřáckého
zákonu, podle Asociace kromě nepří-
pustné regulace cen nealkoholických
nápojů v restauracích, přináší odpo-
vědnost podnikatele za skutečnost, že
se v jeho provozovně bude vyskytovat
mladistvá osoba „zjevně v podnapilém
stavu“. To je podle Stárka nejnebezpeč-
nější ustanovení zákona, neboť neexis-
tuje definice znaků zjevné podnapilosti
a hospodským žádný zákon nedává
právo zjišťovat míru opilosti hosta. Ne-
ní zcela jasné, kdy je osoba zjevně
podnapilá a kdy zjevně podnapilá není.
To v praxi znamená, že zákon předpo-
kládá, že provozovatelé hotelů a res-
taurací budou při vstupu zjišťovat věk
hostů a nezletilcům by měli provést de-
chovou zkoušku na alkohol. Toto opa-
tření je zatím nejabsurdnějším v historii
našich politiků a jeho implementace
nemá žádnou oporu v zákoně. Provo-
zovatelé restaurací by pravděpodobně
museli mít u vchodu policistu, který by
měl právo hosty lustrovat. Nebo právo
lustrovat občany dostane obsluhující
personál. Přitom stávající zákon se opí-
rá o nutnost prokázat prodej alkoholu.
Sankce mohou být až likvidační, uvádí
k tomu Asociace hotelů a restaurací.

HASIČSKÁ ZBROJNICE
S ČLENSKÝM PŘÍSPĚVKEM
VYPITÍ PIVA
Na dotaz, zda má Asociace informace
o možnosti vzniku soukromých klubů,

kam budou chodit lidé, kteří chtějí pou-
ze sedět u piva a kouřit, jak se to nyní
děje v mnoha výčepech a hostincích,
uvádí Václav Stárek, že lidé zcela jistě
budou hledat takovéto cesty přes klu-
by hasičů nebo fotbalistů. Vzniknou
i soukromé kluby nevázané na kon-
krétní zájem, profesi nebo místo. „Už
nyní existuje klub, který se tváří jako
hasičská zbrojnice, kam stačí přijít,
vypít pivo a jste členem,“ popisuje bu-
doucí cestu kuřáků u piva do ilegality
Václav Stárek. Zda je tam vůbec ně-
jaká evidence a odvod daní, je podle
něho velká otázka. „Nakonec bude
důsledek zákonů opačný,“ konstatuje
prezident Asociace hotelů a restaurací
a předkládá další argumenty. Podle
jeho slov se mění návyky spotřebitelů,
lidé chodí do restaurací zvláště na ven-
kově méně, o to více grilují na zahra-
dě. Především pro venkov bude tento
smrtící legislativní koktejl často koneč-
ná a hospody zmizí. „Plošný zákaz kou-
ření bude poslední tečkou pro provo-
zovatele některých pivnic a hostinců,
zvláště na venkově, kteří budou stát
před rozhodnutím své podnikání ukon-
čit,“ uvádí doslova Asociace hotelů
a restaurací. „Venkovské hospody
stále hrají společenskou roli v místní
komunitě,“ upozorňuje Václav Stárek.
Jak uvádí údaje Asociace hotelů a res-
taurací, podle studií z Irska, zákaz kou-
ření přinesl za deset let nárůst neza-
městnanosti v oboru o 14 % a 10%
úbytek restaurací. V ČR trvale klesají
tržby v restauracích, jak uvedl za mi-
nulý rok ČSÚ. AHR ČR proto vyzývá
zákonodárce, aby se při posuzování
návrhu protikuřáckého zákona nezabý-
vali pouze kouřením v restauracích,
ale všemi aspekty, které tento návrh
přinese a to nejen pro provozovatele
restaurací, ale také jejich zaměstnance
a zákazníky a žádá zákonodárce, aby
tento zákon nepodpořili.

Stát namíchal pro hostince smrtící
koktejl, lidé pÛjdou do ilegality
Nejen hospodští, ale hlavně sami lidé si pomohou a zákaz kouření v hospodách překonají
zakládáním soukromých klubů a spolků pro ty, kteří chtějí u piva kouřit, potvrzuje prezident
AHR ČR Václav Stárek. Zda tam bude vůbec nějaká evidence a zda budou odvádět nějaké
daně, je podle jeho slov otázka. Osobně si myslím, že celkový efekt opatření proti restauracím
bude opačný, uvedl Václav Stárek pro Českou justici. Legislativu týkající se restaurací včetně
evidence tržeb označil za smrtící koktejl pro podnikatele.
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Co předcházelo vaší kariéře
v AHR ČR?
V AHR ČR jsem se ocitnul fúzí Národ-
ní federace hotelů a restaurací ČR se
Sdružením podnikatelů v pohostinství
a cestovním ruchu HO. RE. KA ČR,
k níž došlo koncem října 2006. Ve sdru-
žení jsem zastával funkci jeho tajem-
níka, což byla obdoba generálního
sekretáře v NFHR ČR i dnešní AHR ČR.
Na základě jednání předcházejících
sloučení, byli zaměstnanci obou sub-
jektů převzati do AHR ČR, v němž po-
sléze vytvořili kolektiv pracovníků
sekretariátu asociace.

Byl jste jedním ze zakladatelů
AHR ČR. V čem vidíte smysl
této organizace?
Přiznám se, že když Rada sdružení jed-
nala o fúzi obou organizací a byl jsem
dotázán na můj názor, byl jsem proti
sloučení těchto dvou v oboru příbuz-
ných organizací. Avšak můj hlas coby
pouhého zaměstnance, neměl mandát
člena. S odstupem času jsem dospěl
k názoru, že pozice jedné velké orga-
nizace přece jen smysl má a je z celé
řady důvodů potřebná. Konečně cechy
již dávno v historii plnily funkci profes-
ních sdružení. Bohužel, stále si většina
lidí působících v pohostinství neuvědo-
muje, že daleko větší váhu při prosazo-
vání jejich zájmů a potřeb, při vyjedná-
vání s orgány státní správy a dalšími
subjekty má hlas silné profesní orga-
nizace. V tom spatřuji smysl asociace.
Hlasy a nářky jedinců bývají většinou
jen „mlácením prázdné slámy“. I když
je dnes AHR ČR nejpočetnější organi-
zací s celostátní působností sdružující
majitele a provozovatele hotelů, restau-
rací, penzionů, odborných škol atd., je
ještě velká většina těch, kteří dosud
cestu do Asociace z různých důvodů
nenašli.

rozhovor

6 květen 2015

Téměř deset let pracoval PhDr. MILAN RAMBOUSEK
v AHR ČR na pozicích tajemníka a šéfredaktora AHR Fóra.
Letos v červnu odchází do důchodu. Jaké byly začátky
AHR ČR, co ho nejvíc bavilo a jaké má plány?

Dělal jste také šéfredaktora
AHR Fóra. Jak vnímají
členové „svůj“ zpravodaj?
Jakožto pamětník vzpomínám, když
jsme v Horece dělali zpravodaj takřka
na koleně. Byl pouze černobílý ve for-
mátu A5, jenom s o něco silnější obál-
kou. Více než tisíc výtisků jsme pak
s Miluškou Jáklovou Hlaváčkovou vozili
MHD na poštu, abychom si zde odstáli
frontu čekající na hromadná podání...
Až v posledních letech před sloučením
byl vydáván zpravodaj barevný. V AHR
ČR již od počátku byla nastavena vyšší
laťka a zpravodaj vycházel barevně.
Mně byla přisouzena funkce šéfredak-
tora, ačkoliv k tomu nemám příslušnou
kvalifikaci. Postupně se začaly vychy-
távat nedostatky, vylepšovat obsah
a to do podoby dnešního AHR FÓRA,
které se stalo důstojným asociačním
měsíčníkem, za nějž by se nemusel
stydět jakýkoliv jiný vydavatel. V anke-
tách, které asociace každoročně pořá
dá před konáním Výročních konferencí,
se již několik let setkává s velmi pozi-
tivním hodnocením od členů asociace.
To je hřejivý pocit. Zásluhu však na
tom má náš celý kolektiv.

Co vás na vaší práci bavilo
nejvíce?
V asociaci jsem nezastával pouze funkci
šéfredaktora, ale především tajemníka.
Kromě měsíčníku jsem se tedy podílel
na organizačním zajištění jednání Rady
a Prezidia, Gastronomických sekcí, Vý-
ročních cen AHR ČR, Klasifikační komi-
se, Setkání hotelových legend, kulturně
společenských částí Výročních konfe-
rencí, tvorbě korespondence, atd. Nejví-

Balzámem na du‰i
je hudba a spoleãnost
vesel˘ch pfiátel

Jaká byla AHR ČR na počátku
a kde je teď?
Na počátku se vše budovalo, vytvářely
se kontakty, dělaly se kroky k prosazení
asociace do širšího povědomí orgánů
a partnerů, s nimiž asociace zahájila
spolupráci. Postupně asociace svojí
činností začala upoutávat pozornost
médií i získávat určitý respekt u sub-
jektů, které svojí působností ovlivňují
vývoj celého oboru. Domnívám se, že
v současnosti ví o AHR ČR skoro kaž-
dý. Mediální debaty dotýkající se prob-
lematiky provozování pohostinství se
dnes již neobejdou bez účasti zástup-
ce asociace. Ať již jde o kvalitu uby-
tovacích či gastronomických služeb,
sazeb DPH, otázek kouření, či proble-
matika placení „autorských poplatků“,
nebo v současné době tolik diskutova-
né elektronické evidence tržeb a řady
dalších. AHR ČR se postupně stala
respektovanou organizací, které však
chybí podpora celé oblasti cestovního
ruchu ze strany zákonodárců a státu.
Cestovní ruch by si totiž zasloužil po
vzoru řady jiných evropských států sa-
mostatné ministerstvo, nebo alespoň
vládní výbor pro cestovní ruch. Maličké
oddělení v rámci Ministerstva pro míst-
ní rozvoj není ekvivalentní přínosu ces-
tovního ruchu pro hospodaření státu.

Co bylo podle vás takovým
přelomovým bodem v AHR ČR
během vaší kariéry?
Zjištění, že přes nejlepší vůli přestávám
stíhat tempo mladého kolektivu. Snad
více by tomuto stavu porozuměli mí
věkoví vrstevníci. Člověk se na prahu
sedmdesátky prostě hůře učí novin-
kám, třeba i v IT oblasti. Staré arabské
přísloví říká: „…učení po padesátce, je
jako psaní do písku“. A to alespoň
v mém případě musím potvrdit. Bohu-
žel, takový je život.

AHRzpravodaj_0515:Sestava 1  19.5.2015  9:25  Stránka 6



ce mě bavil kontakt a setkávání se čle-
ny. Byl jsem rád, když jsem jim mohl být
jakýmkoliv způsobem nápomocen.
A když jsem se občas setkal od členů
s projevy ocenění mé práce, patrné již
při osobních setkáních, byl jsem v „de-
sátém nebi“. A to mne bavilo nejvíc!

Část svého profesního života
jste prožil ve spojení se
segmentem hotelnictví, nabízí
se otázka, zda rád cestujete?
Cestování je můj koníček. Samozřejmě
jsa dostatečně profesionálně deformo-
ván, kam přijedu bývá mé cestování
spojeno s hodnocením úrovně a kva-
lity služeb poskytovaných ubytovacími
a gastronomickými zařízeními.
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INZERCE

Hotelnictví je samozřejmě
propojeno s gastronomií.
Máte rád dobré jídlo a pití?
Ale ovšemže, je to také na mé postavě
dostatečné vidět. Díky mému působe-
ní v tomto oboru jsem měl příležitost
ochutnat spoustu neskutečných dobrot
připravených skvělými kuchaři. A jsem
moc rád, že mnoho z nich je v řadách
naší asociace.

Jedním z projektů AHR ČR
je klasifikace ubytovacích
zařízení v ČR. V čem může
hoteliérům pomoci?
S klasifikací ubytovacích zařízení se
můj profesní život váže mnoho let. Stál
jsem u jejího zrodu na počátku tohoto

WWW.HORESPLUS.CZ

KOMPLEXNÍ

HOTELOVÝ SOFTWARE
RECEPCE WEB MODULY FOOD

let

KVALITA & TRADICE

-30%

tisíciletí. Bohužel, dnes již málokdo ví,
jak vznikala. Stálo by to za připome-
nutí. Jednotná klasifikace umožňuje
především orientaci v úrovni poskyto-
vaných služeb hostům z tuzemska
i zahraničí. Navíc současná klasifikace
provázaná 15 evropskými státy EU
v Hotel Stars Union dává přehled o ga-
rantovaných standardech ubytovacích
služeb, odrážejících vývoj hotelového
průmyslu. Toto již mluví samo za sebe.
Škoda, že si tuto skutečnost neuvědo-
muje více hotelů a penzionů u nás.

Jak jste kompenzoval
ve volném čase stres?
Mým únikem od reality a balzámem na
duši je hudba a společnost veselých
přátel. Miluji legraci a ta mně většinou
zlepší náladu.

Jaké máte plány po odchodu
z AHR ČR?
Plány zatím žádné nemám. Chvíli bu-
du odpočívat a pak uvidím. Pokud se
mi naskytne nějaká příležitost vylepšit
výši důchodu, využiji ji. Rád bych však
alespoň touto cestou poděkoval z celé-
ho srdce všem kolegyním a kolegům
za trpělivost, důvěru a přátelský pří-
stup a upřímně popřál všem, aby měli
v plné míře to, co je činí šťastnými...

S YVETOU
SIMONOVOU
NA GTG
PARTY NA
JEDNÉ
Z VÝROČNÍCH
KONFERENCÍ
AHR
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hotel/penzion

8 květen 2015
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Zeptali jsme se...

Věra Žižková, ředitelka Hotelu Artaban – 4*, Žirovnice
1. Ano, vzhledem k tomu, že se náš hotel nachází na Vysočině, kde je plno cyklo-
stezek a zajímavých turistických cílů, navštěvují nás cyklisté v hojném počtu
a jsou to vítaní zákazníci. Rádi se u nás zastavují a využívají možnosti občerstvit
se nejen v restauraci, ale i na předzahrádce nebo na střešní terase.
2. Náš hotel můžeme cyklistům bezpochyby doporučit, už to že jsme zařazeni v pro-
jektu ,,Cyklisté vítáni“ zaručuje určitou kvalitu služeb, máme vlastní půjčovnu
a úschovnu kol. Je možné si u nás kolo umýt, opravit, vyprat dresy apod. Pravidelně
v našem městě také probíhá celorepublikový závod Český pohár na silnici, který nese
název ,,O pohár Hotelu Artaban“, a ve spolupráci s cyklistickým klubem z Jindřicho-
va Hradce, který je pořadatelem závodu, zajišťujeme u nás veškerý servis a podmínky
nejen pro pořadatele, ale hlavně pro závodníky – profesionální cyklisty, kteří se závo-
du aktivně účastní. Proto jsem si jista, že je náš hotel pro cyklisty určitě vhodný.

Tomáš Voráček, ředitel Hotelu Vega – 3* Superior, Luhačovice
1. Ano, právě cyklisté jsou u nás vítanou skupinou našich hostů, na kterou se zamě-
řujeme. Spousta našich i stávajících hostů se k nám vrací právě díky komplexním
službám poskytovaným nejenom cyklistům, ale všem sportovně založeným hostům.
V letošním roce jsme spolupořadatelé prvního ročníku MTB cyklozávodů, které se
konají přímo u našeho hotelu dne 25. 7. 2015, na který všechny srdečně zveme.
2. Hotel Vega v Luhačovicích, leží na skvělém výchozím bodě mnoha možností kam
vyrazit na cyklo-výlety ať již do terénu či po silnici. Cyklistům poskytujeme cyklo-
mapy, ve kterých jsou zakresleny cyklostezky, kterými je Luhačovické zálesí protkáno.
Právě u našeho hotelu byl zřízen Cyklopoint, kde si cyklisté mohou své kolo umýt,
opravit drobné závady. Hotel Vega také disponuje půjčovnou kol a úschovnou kol.
Jsme účastníci projektu „Cyklisté vítáni“ a věřte, že u nás vy cyklisté vítáni jste
a budeme se na vás těšit. Věříme, že budete nadšeni.

Ing. Dalibor Krejčí, majitel Penzionu Sirius – 3* Superior, Vyškov
1. Cyklisté jsou u nás vždy vítáni, což je i logo našeho certifikátu „Cyklisté
vítáni“. V době výrazného nárůstu obliby tohoto sportu jsme plně připraveni
každého cyklistu uvítat a poskytnout mu plný komfort pro uschování kola,
základní údržbu kola a případný specializovaný servis jen 300m od našeho
penzionu, kde je i půjčovna kol.
2. Přímo kolem našeho penzionu pak vedou dvě cyklostezky: č.5029, po které se
dostanete snadno na Drahanskou vrchovinu, nebo z ní najedete na cyklostezku
„Srdcem Jižní Moravy“ a č.5071, po které můžete jet okolo Opatovické přehrady
do rezervace Račického údolí, případně dále až do Rousínova, nebo se napojit na
stezku směrem do Moravského Krasu.

Protože právě začala cyklistická sezona, zeptali jsme
certifikovaných HOTELSTARS hotelů a penzionů, jaký mají
„vztah“ k hostům – cyklistům:

1. Vnímáte cyklisty jako zajímavý segment zákazníků?
2. Je váš hotel či penzion pro cyklisty vhodný (např.
vybavením, půjčováním kol, možností úschovy kol,
cyklostezkami v okolí, popřípadě zařazením v projektu
„Cyklisté vítáni“, apod.)?

Celou anketu najdete na našem
Facebooku, na www.hotelstars.cz
a na www.ahrcr.cz v novinkách!

KLAUS PILZ (52)
byl v dubnu jmenován
novým regionálním ře-
ditelem pro české ho-
tely Vienna Internatio-
nal Hotels & Resorts. Zároveň zastává
nově pozici generálního ředitele dvou
4-hvězdičkových pražských hotelů Andel
a Angelo. Vize vídeňského rodáka, který
už se v hotelovém segmentu pohybuje
mnoho let, je jasná. Chce mj. hotelům
Diplomat, Andel, Angelo a Chopin vybu-
dovat pozici hlavních konferenčních
a kongresových pražských hotelů posílit
pověst hotelu Chopin jako hotelu s vý-
hodnou polohou a dobrým poměrem ce-
na/kvalita a obnovit popularitu lázeňské-
ho hotelu Dvořák v Karlových Varech
u hostů ze zahraničí. Klaus Pilz má z ho-
telové branže bohaté zkušenosti – pra-
coval např. jako ředitel hotelu Thermal,
ředitel 11 spa hotelů v Piešťanech, regio-
nální ředitel pro české pobočky Austria
Hotels International. V roce 2004 získal
ocenění Hoteliér roku, a v roce 2013 mu
byla udělena medaile za jeho přínos
k rozvoji cestovního ruchu v regionu
Trnava. Mluví německy, anglicky, fran-
couzsky, česky a slovensky.

KONSTANTIN
YONCHEV (36)
Hotely Hilton Prague
a Hilton Prague Old
Town oznámily v dub-
nu jmenování Kon-
stantina Yoncheva na
pozici ředitele obchod-

ního oddělení. Nový ředitel se narodil
v bulharském Ruse. Pro společnost
Hilton Worldwide pracuje téměř 13 let
a byl vždy velkým přínosem pro tým. Za-
stával různé pozice v hotelovém provozu
i v obchodních odděleních v Bulharsku,
na Ukrajině a v Rumunsku. Do týmu
pražských hotelů Hilton přišel z pozice
obchodního ředitele hotelu Athénée
Palace Hilton Bucharest v březnu 2015.
Během svého profesního růstu dosaho-
val Kostantin skvělých výsledků v řadě
rozvojových i tréninkových programů
a také zaznamenal úspěchy v projekto-
vém vedení. Jeden z jeho nejlepších pro-
jektů s tématem optimalizace produktu
Hilton Meetings v Athénée Palace Hilton
Bucharest byl úspěšně implementován
v rámci řetězce Hilton. Konstantin mluví
bulharsky, anglicky a rusky.

WHO IS WHO
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INZERCE

Cykloturistika – pfiíleÏitost pro hoteliéry?

Č
lánek čerpá z nedávné
COTakhle snídaně, kde se
k problematice vyjádřil mj.
i Petr Čermák, ředitel hotelu

Studánka u Rychnova nad Kněžnou.
„Pro hoteliéra by měl být zajímavý kaž-
dý host, tedy i cyklista. Žádný certifikát
ale nezaručí, že se hosté budou v da-
ném zařízení cítit dobře. Vždy je to
otázka přístupu daného provozovatele
a zejména jeho personálu,“ konstato-
val Čermák. U hotelů cílících na cyk-
listy je podle něj ku prospěchu, je-li
provozovatel sám cyklistou, protože se
pak může lépe vcítit do potřeb této cílo-
vé skupiny. „Každý, kdo chce poskyto-
vat služby tomuto segmentu, by podle
mne měl navštívit třeba Nizozemsko,
protože tam velmi dobře vědí, jak se
k cyklistům chovat,“ přidal Čermák je-
den zajímavý postřeh. Zajímavost cyk- TE

XT
:(

C
O

T)

Květnové vydání měsíčníku COT business je věnováno problematice cykloturistiky. Jak je na tom
Česko v oblasti dálkové cykloturistiky, zda je u nás pro ni vybudována potřebná infrastruktura a jsou
dálkoví cyklisté zajímavou cílovou skupinou pro naše podnikatele, zejména hoteliéry a restauratéry?

hotel/penzion

listů jako hotelových hostů podle něj
vyplývá mj. z toho, že na kolech dnes
jezdí lidé různých sociálních i věkových
skupin. A rozhodně prý neplatí, že by
všichni cyklisté utráceli jen
minimum prostředků.

S touto teorií souhlasila i cyk-
loprůvodkyně Radka Žáková,

podle které se zejména mezi němec-
kými cykloturisty vyskytuje velké pro-
cento manažerů a dalších lépe situo-
vaných jedinců. A situace se v tomto

ohledu vyvíjí podobně (byť
s určitým zpožděním) i v čes-
kých podmínkách. Více v květ-
novém vydání COT business.

ANO, ale pouze
zahraniční

ANO, jejich útraty jsou
vyšší než u jiných skupin

NE, jde
o low-cost skupinu

NEVÍM, na cykloturisty
necílím(e)
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POVAŽUJETE CYKLOTURISTY ZA ZAJÍMAVÝ TRŽNÍ SEGMENT?
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vzdělávání

10 květen 2015
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Přinášíme vám další pohled na realizaci projektu „Vzdělávání studentů
a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti
ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací České republiky o.s.“,
reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/54.0050. Tentokrát ze Střední školy gastronomie,
turismu a lázeňství AHOL Ostrava.

Z
aměřujeme se na aktuální témata! Přinášíme vám know
how těch nejlepších na stříbrném podnose. Soustředíme
se na „tvrdé i měkké dovednosti“, kurzy rozšiřujeme
i o koučink. To vše díky profesionálům, se kterými spolu-

pracujeme. Ti představují našich pět hvězd kvality. Tito odborníci
z praxe jsou připraveni se vám plně věnovat.

Pro vá‰ úspûch
v HORECA segmentu!
Otevřeli jsme nové kurzy v naší nové Akademii!

U
čitelé této školy se zúčastnili v rámci tohoto projektu odborné praxe. Zde
je pohled školy: „Naši učitelé se stále vzdělávají. Důkazem toho je účast
Mgr. Dany Kowalské, učitelky odborných předmětů na odborné praxi
v Hotelu Fortuna City v Praze. Týdenní pracovní program byl naplněn infor-

macemi o administrativě a řízení hotelového provozu, ekonomice a organizaci práce
managementu. Účastnice si rozšířila praktické poznatky z hlediska tvorby cen, re-
portingu a náplně práce ředitele hotelu, který je součástí hotelového řetězce. Byla
seznámena se softwarem Mefisto, Navision a Target. Nově získané informace vhodně
použije při výuce svých žáků a tvorbě výukových materiálů.“

Připomínáme, že projekt je zaměřen na teoretickou výuku žáků a přednášky peda-
gogům a následně je jim umožněna praxe v partnerských hotelech AHR ČR. Všem
zúčastněným děkujeme za skvělou spolupráci.

Praxe ostravsk˘ch pedagogÛ

REVENUE MANAGEMENT
Kurz účastníkům zprostředkuje úvod
do problematiky hotelového revenue
managementu. Co je to revenue
management, proč se zajímat
o revenue management, jaký je kon-
cept revenue managementu a jaký-
mi prostředky docílit jeho správné
uplatňování.

EMOČNÍ LEADERSHIP
Seminář je zaměřen na emoce jako
na zdroj energie a schopnosti nabu-
dit sebe a ostatní k žádoucím výsled-
kům. Právě tyto dovednosti vytváří
energii tahu na branku, touhu lob-
bovat za provoz a snahu posilovat
důvěru zákazníků i budovat mezilid-
ské vztahy v kolektivu vytvářením
empatického prostředí.

E-COMMERCE
Kurz vás seznámí s novými cestami
prodeje a jejich efektivním využitím,
ale zejména s nalezením vhodné
cesty pro optimalizaci tržeb. Hlavní
důraz je kladen na přímé distribuční
kanály – webové stránky, sociální
média, mobilní prezentace a mož-
nosti hotelů prosadit se v online seg-
mentu, kterému dominují online
rezervační portály.

RECEPCE
Kurz je zaměřen na všechny činnosti
probíhající na recepci. Kromě běžných

procedur se seminář zaměří i na pro-
blematiku pobídkového prodeje, kre-
ditní politiky hotelu, důležitosti infor-
mačních toků a spolupráce recepce
s ostatními odděleními hotelu.
GENERACE Y
„Měl bych motivovat členy svého tý-
mu; ani nevědí, co chtějí...“ Pokud
vám tato situace připadá povědomá
a chcete tento hlavolam transformo-
vat do kvalitních vůdčích schopností,
tento kurz je správná investice vaše-
ho času. Nalezneme řešení, jak zvýšit
růst, motivaci a retenci Generace Y.

A Z ČEHO MÁTE NA VÝBĚR?

Navštivte www.akademieahr.cz a vyberte si! Těšíme se na vás!
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akce

POZNAMENEJTE SI PROSÍM
DO SVÝCH DIÁŘŮ

Již nyní Vás srdečně zveme na podzimní akce pořádané
Asociací hotelů a restaurací ČR:

4. ZÁŘÍ 2015
Bidvest Hotelier Golf Cup AHR

na golfovém hřišti Cihelny

16. ZÁŘÍ 2015
Roadshow Clarion Hotel /Černigov/

Hradec Králové

14. ŘÍJEN 2015
Roadshow Clarion Congress Hotel Olomouc

19. – 20. LISTOPAD 2015
10. Výroční konference AHR ČR
(Clarion Congress Hotel), Ostrava Registrujte se na stránkách 

www.csks.cz
s námi cestou kvality...
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Zveme Vás na Roadshow AHR, která se koná dne
24. června v Karlových Varech, v hotelu Imperial,
adresa: Libušina 18, 361 21 Karlovy Vary.
Přihlásit se můžete na webové adrese:
akce.ahrcr.cz.
Akce je zdarma. Podpořte tuto akci Vaší účastí,
na programu jsou aktuální témata:
Nové povinnosti ze zákona o potravinách – Údaje
hostů jako skrytá hrozba – Elektronická evidence
tržeb a další, které účastníci předchozích Roadshow
zhodnotili velmi pozitivně.
Těšíme se na setkání s Vámi!

ROADSHOW AHR ČR
PRO KARLOVARSKÝ, PLZEŇSKÝ
A ÚSTECKÝ KRAJ!
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Výběr je široký:
Ryby, Mořské plody, 

Maso, Zvěřina, Drůbež, 

Uzeniny, Sýry, Vejce 

atd...

Náš tip: Čerstvý český chřest

Dopřejte Vašim hostům 
skut�nou čerstvost!

...jedeme v tom
s Vámi již 25 let!

rstvý český c

..
www.bidvestfs.cz

AHR-inzerce-28.4.2015.indd   1 28 4 2015 13:43:05

INZERCE

Bidvest je FRESH

Jste jedničkou a stálicí na
trhu distribuce potravin do
gastronomie, jak jste toho
dosáhli?
Vše začalo v roce 1990, kdy dánská
společnost NOWACO hledala partnera
v Česku. Tehdy byl vybrán pan Bohumil
Volf, který řídí společnost dodnes. Bě-
hem let se postupně společnost rozrůs-
tala a nyní je Bidvest největším a celo-
plošným distributorem a partnerem pro
více než 20 000 gastronomických pro-
vozů 12 000 maloobchodních prodejen
po celé ČR. Vždy se snažíme nabízet
našim partnerům něco navíc – přichá-
zet na trh s novinkami, dávat různé tipy
a také v našem profesionálním gastro-
studiu pořádáme kuchařské kurzy se
známými českými i světovými šéfku-
chaři. Našim zákazníkům se snažíme
pomáhat také tím, že jim ulehčíme

každodenní práci v jejich provozech.
Informujeme je o změnách legislativy,
mají možnost si vytvářet a kalkulovat
vlastní recepty na našem prodejním
portálu mujBidvest.cz, nebo se inspi-
rovat již cca 400 recepty vytvořenými
naším týmem kuchařů. Mohou si také
našeho odborníka pozvat přímo k sobě,
poradit se s ním a uvařit s ním navrho-
vané recepty. Takto působíme také na
poli školních a závodních jídelen. Nej-
více informací na jednom místě je pak
náš tradiční veletrh pro gastronomickou
odbornou veřejnost Bidvest TOUR.

Veletrh Bidvest TOUR si
během let vybudoval velmi
dobré jméno. Všiml jsem si
tam velkého loga FRESH
Bidvest – co to znamená?
Fresh Bidvest je nové logo a koncepce,

kterou chceme zákazníkům ukázat, že
máme v sortimentu mnoho čerstvých
a kvalitních výrobků, které mohou bez
obav používat ve své kuchyni. Trh s po-
travinami se již delší dobu mění, my na
to reagujeme a tento koncept jsme vy-
tvořili proto, aby si naši zákazníci všimli,
kolik čerstvých produktů máme v port-
foliu. Vše začalo před mnoha lety
čerstvým masem z našeho provozu pod
značkou NOWAMEAT a před několika
lety projektem Fresh Fish Service. Tehdy
jsme vzali několik našich rozvozových
aut a udělali z nich v podstatě „trh na
kolečkách“ – auto přijede k restauraci
a kuchař si vybere čerstvé ryby, maso
a v sezoně i zvěřinu bez objednávání.

Společnost Bidvest je v Česku známa díky svému sortimentu a dobré distribuční síti, která
pokrývá celou republiku. Na trhu distribuce potravin působí již 25 let, a proto jsme vyzpovídali
pana JANA KRATINU z marketingového oddělení, jak lze takového úspěchu dosáhnout.
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ze světa

MANDARIN
ORIENTAL:
NEW YORK, PRAHA,
MNICHOV
Nejen v Bangkoku společnost Man-
darin Oriental renovuje a staví. Nové
hotely vznikají také v New Yorku,
Praze a v Mnichově. V New Yorku na
Manhattanu nabídne 42 vylepšených
jednolůžkových a dvoulůžkových
pokojů v hotelu Columbus Circle.
Design je inspirován třemi tématy
a barevnými paletami: newyorkským
východem slunce a atmosférou nocí.
Ke každému tématu se přiřazuje
odpovídající typ apartmánů s výhledy
na řeku Hudson a Central Park. Ba-
revné ladění pokoje doprovázejí
umělecká díla zachycující atmosféru
města a jeho obyvatele při každoden-
ním pohybu po něm. Apartmány mají
mramorové koupelny, velkoformátové
obrazovky a bluetooth zvukový sys-
tém. Ceny začínají na 1 795 dolarech
za noc. Pražský hotel má vylepšený
vstupní prostor, novou restauraci
a bar. Klenba ze čtrnáctého století
připomíná někdejší klášter, menu je
však založené na asijské kuchyni.

KAPSKÉ MĚSTO: VYHLÍDKA NA ATLANTIK
Novou „vlajkovou loď“, Le Vendome Hotel, otevírá Radisson Blu v Kapském Městě. Pro-
vozuje jej The Rezidor Hotel Group, jedna největších hotelových společností v Africe.
V Kapském Městě má zmíněná společnost již čtyři hotely celkem s 562 pokoji. Umístě-
ním na atlantickém pobřeží Kapského Města získal Radisson Blu Le Vendome Hotel po-
lohu jen pár minut jak od centra města, tak od V&A Waterfront, a několik kroků od
promenády Sea Point a stejnojmenné městské části, v níž jsou nejlepší kluby, obchody
a restaurace. Hotel má 143 pokojů včetně devíti navržených apartmánů s výhledy na Lví
hlavu, Signální vrch, Stolovou horu a Atlantický oceán. K dispozici je konferenční sál
až pro 220 osob. Navíc má hotel ještě dvě menší zasedací síně vyústěné do vnitřního
patia, které obchodníkům nabízí čerstvý oceánský vzduch. Milovníci gastronomie
mohou okusit to nejlepší z jihoafrické kuchyně s mezinárodními vlivy v restaraci a grillu
La Mer. Radisson Blu Le Vendome nabízí to nejlepší z jihoafrického tradičního šarmu
v prvotřídním hotelu. Za zmínku stojí rovněž to, že hotelový tým zaměstnává hodně
hluchých osob, je vstřícný k diverzitě a příslušníkům různých komunit.

DUBAI: ČTYŘI SEZÓNY PODRUHÉ
Řetězec Four Seasons, který loni v listopadu otevřel na pláži Jumeriah první hotel
s 237 pokoji, chystá v příštím roce další premiéru. Hotel se stane součástí Mezinárod-
ního finančního centra (DIFC), bude mít 106 pokojů, čajovnu na úrovni vstupní haly
a v devátém patře „nebeský“ bar.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ: PIVO A HOTELY
Pivovarnická společnost Brewdog chystá otevření hotelu v blízkosti své centrály
v Ellonu v Aberdeenském hrabství. Firma zahájila projekt za 25 milionů liber a část
prostředků použije k rozvoji hotelu. Jeden za zakladatelů, Martin Dickie, prohlásil,
že množství objednávek velí buď rozšířit kapacity nebo s podnikáním skončit. Budou
mít točené pivo k dispozici přímo v pokojích, aby milovníkům jejich nápoje přístup
k němu ještě více usnadnili. Společnost také postaví pivovar o kapacitě tří set hek-
tolitrů vedle pivovaru původního a novou palírnu.
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gastronomie

14 květen 2015

V zemích, ležících na jih od nás, se dosti přísně oddělují
pokrmy letní a pokrmy zimní. Například v Itálii během letní
sezony téměř nikde nenajdete na jídelním lístku Ossobuco,
telecí koleno dušené na rajčatech.
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Letní studené polévky

světě se dělají studené dipy (husté
omáčky) z rozmixované zeleniny, na-
příklad z lilků nebo okurek.

Jak vznikl název Gazpacho? Pravdě-
podobně pochází z arabského slova
gazpacha, které kdysi znamenalo „roz-
močený chléb“. Arabský původ názvu
má logiku, protože v době od 8. do
15. století vládli ve Španělku arabští
sultánové. Pravý čas gazpacha začal
ovšem až ve chvíli, kdy bylo možno při-
dat rajčata, paprikové lusky a feferon-
ky. Důležitý je také kvalitní olivový olej
a ocet, v tomto případě nejčastěji vin-
ný zvaný sherry. Andalusané tvrdí, že
„ze špatného octa a špatného oleje
gazpacho neuděláš“.

TARATOR
Jiná studená polévka se připravuje na
Balkáně. Je to vlastně sestra gazpacha.
Jejím základem však nejsou rajčata,
nýbrž okurky. Této studené okurkové
polévce se v Albánii, Srbsku a Bulhar-
sku říká Tarator, v Makedonii Taratur,
na Kypru Ttalattouri. Je to tradiční bal-
kánský pokrm, oblíbený i v Turecku,
Ázerbájdžánu, Íránu, Sýrii, Libanonu,
Izraeli, Palestině a v Arménii. Připravu-
je se z místního domácího jogurtu, sa-
látových okurek, česneku, rozdrcených
vlašských ořechů, kopru a rostlinného
oleje. Někdy se ředí pramenitou vodou,
někdy mlékem. Podává se chlazený,
někdy i s kostkami ledu. Existují i verze
bez jogurtu, někdy dokonce bez ořechů
nebo bez kopru.

L
éto je tady a čeští labužníci,
znalí světa, jsou na horka
připraveni. Nemuseli jezdit
daleko, stačilo Španělsko,

Itálie, Řecko, Bulharsko nebo Turecko.
Tam poznali, která jídla jsou chutná
a lákavá, i když má vzduch teplotu přes
třicet. Jsou to především studené po-
lévky. My se dne zmíníme o dvou velmi
známých – andaluském gaspachu
a bulharském taratoru.

GAZPACHO
Gazpacho vzniklo v Andalusii. Ale in-
spirováno bylo zřejmě řeckými, řím-
skými a dokonce i arabskými (Moors)
vlivy. Původní recept byl samozřejmě
ještě bez rajčat, ta přivezl do Španěl-
ska až Cortés na začátku 16. století.
Avšak už před tímto datem se ve
Španělsku jedla studená polévka.
Původně byl jejím základem jen os-
chlý bílý chléb, olivový olej a česnek!
K tomu pramenitá voda, ocet, sůl
a pepř. To vše se řádně rozšlehalo
a nechalo vychladit.

V 8. století byli Římané vytlačeni
z Andalusie Vizigóty a marockými
Maury, tedy Araby. Ti přivezli na lodích
přes moře recept na polévku nazýva-
nou Ajo Blanco, ovšem ve studené
verzi. V okolí města Malagy se dodnes
dělá taková studená polévka, přidávají
se do ní ještě kromě hroznového vína
i rozinky a kousky jablek. Pro arabský
původ gazpacha hovoří několik spo-
lečných znaků: všude v arabském

Andaluské gazpacho
4 PORCE: 3 plátky bílého chleba,
500 g rajčat, 1 salátová okurka,
1 zelený paprikový lusk, 4 stroužky
česneku, 4 lžíce olivového oleje,
2 lžíce octa sherry, sůl

Chléb rozlámejte a namočte ve vodě
asi na hodinu. Rajčata oloupejte
a zbavte jader, nakrájejte na plátky.
Okurku oloupejte, zbavte jader a na-
krájejte na kostičky. Paprikový lusk
zbavte jádřince a stopek, nakrájejte
na jemné nudličky. Česnek rozdrťte.
Chcete-li, aby gazpacho bylo pálivěj-
ší, přidejte rozdrcenou feferonku.
Potom vše smíchejte, osolte, přilijte
olej a ocet, řádně promíchejte. Nej-
vhodnější je použití hmoždíře, v němž
vše roztlučete na kaši, avšak vhodný
je i speciální nástroj zvaný pasírovač,
v němž otáčením kliky rozmělníte vše
na kaši. Můžete však vše propasírovat
i docela obyčejně, přes sítko. To je
vše. Po vychlazení podávejte.

Bulharsk˘ tarator
4 PORCE: 50 g bílého jogurtu, 1 salátová okurka, 2–3 stroužky česneku,
1 dl mléka, hrst čerstvého kopru, 1 lžíce slunečnicového oleje, 1 lžíce
rozdrcených vlašských ořechů, pepř, sůl

Okurky oloupejte, zbavte jader a nakrájejte na drobné kostičky, potom osolte
a nechte chvíli vypotit. Česnek oloupejte a rozdrťte, kopr nakrájejte na jemno.
Vše smíchejte s kvalitním selským (pokud možno balkánským) jogurtem,
mlékem a okurkami. Podle chuti opepřete.
Tarator nechte odležet v chladnu asi hodinu. Nakonec vmíchejte rozdrcené ořechy
a podávejte každou porci pokapanou olejem. Bulhaři přikusují bílý chléb.
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U příležitosti prvního výročí, které připadá na 
březen 2015, uspořádala fi rma Espresso malou 
oslavu s velkým dortem v obchůdku Gourmet 
Deli&Bar v pasáži Broadway, Na příkopě 21, 
Praha 1. „Naše káva je zde nastavena přesně 
podle potřeb naší kávy“, říká hrdě pan Moravec, 
majitel firmy a obchodu. Oslavy se účastnila 
řada odborníků z gastronomie a milovníků kávy.

„V projektu Café Reserva představujeme 
více než 50 let Gianiho zkušeností s kávou“, 
vysvětluje pan Moravec. Gian Luigi Nora 
je významný odborník v oblasti kávy. Giany 
zasvětil celý svůj život studiu a práci s kávou. 
Studoval kávovníky na všech plantážích světa, 
sestavil speciální klasifi kační metody třídění káv, 
její ochutnávání, míchání a pražení. Jako velice 
respektovaný odborník spolupracoval se všemi 
významnými pražírnami ve světě. Je autorem 
celé řady odborných knih o kávě. Proto i Café 
Reserva je pražena pod jeho dohledem v Itálii.

Nejlepší oblasti Etiopských 
a indických deštných pralesů tvoří 
základ našich výjimečných směsí. 

Café Reserva se pěstuje bez použití umělých 
pesticidů, herbicidů nebo chemických hnojiv. 
Tyto pěstební postupy pomáhají udržovat 
zdravé životní prostředí a přispívají k ochraně 
čisté podzemní vody. Café Reserva je pražená
ve stejné pražírně, jako je káva pro nejstarší 
italskou kavárnu Florian na náměstí sv. Marka 
v Benátkách nebo například pro papeže. Všechny 
kávy Café Reserva jsou praženy pod dohledem 
opravdového mistra na nejnovějších technologiích 
s důslednou kontrolou pro dosažení dokonalé 
prémiové směsi. 

Café Reserva je certifi kovaná Rainforest 
alliance, která prosazuje ochranu tropických 
ekosystémů, udržování biodiverzity a podporu 
udržitelných komunit. Již více než dvacet let mezi 
její cíle patří ekologicky udržitelné využívání půdy, 
společensky odpovědné chování soukromých 
firem a orientace zákazníka na skutečné hodnoty. 

CAFÉ RESERVA SLAVÍ PRVNÍ ROK
Před rokem se začala psát historie jednoho z nejzajímavějších kávových konceptů současnosti. Na českém trhu byl poprvé 

představen autorský projekt kávového specialisty pana Gianluigiho Nory Café Reserva. Ten vznikl jako unikátní projekt na základě 
výběru kávových zrn z původních kávovníků z Etiopie. Tato kávová zrnka pocházející od drobných farmářů zachovávají původní 

aroma a intenzivní chuť našich kávových směsí. Garancí kvality je pak certifi kace naší kávy Rainforest aliancí. Na kávě Café Reserva 
si již pochutnalo několik milionů zákazníků a v průběhu roku ochutná naši kávu v České republice prvních 10.000.000 milovníků 

kávy! Děkujeme za přízeň a budeme se vždy těšit na příjemné chvíle s kávou Café Reserva. 

www.cafereserva.cz
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INZERCE

marketing

Generace Y se stává novým fenoménem, který vstupuje
do popředí zájmu personalistů i vedoucích pracovníků.
Dnes je již všeobecně známou pravdou, že do roku
2025 bude Generace Y tvořit převážnou část populace
v produktivním věku.

Po ãem touÏí zamûstnanci
z fiad Generace Y
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středí a firemní kulturu, jež jim umožní
rozvoj jejich kariéry. Pokud Generace
Y cítí, že zaměstnavatel s nimi nesdílí
stejné hodnoty, je v porovnání s před-
chozí generací mnohem ochotnější
hledat si jiné zaměstnání. Jednoduše
se nespokojí s jinými pracovními pod-
mínkami než s takovými, které odpoví-
dají jejím představám.

T
ito jedinci, narození v letech
1978 až 1994, mají na pracov-
ní trh specifické požadavky,
na něž by se potenciální za-

městnavatelé měli zaměřit. Ti by měli
vzít v úvahu různé charakteristiky, pre-
ference a motivační faktory zaměst-
nanců patřících do Generace Y. Dle
Jiřího Kocourka Generace Y touží
hlavně po seberealizaci. Mezi pět nej-
důležitějších faktorů při výběru za-
městnavatele podle Generace Y patří:

příležitost k využití nabytých
jazykových znalostí (58 %),
možnost profesního rozvoje
a školení (55 %),

práce v mezinárodním prostředí
(54 %),
základní plat, který je pro jedince
atraktivní (47 %),
prostor pro kariérní růst (46 %).

Autor uvádí, že „pro Generaci Y má
smysl rovnováha mezi pracovním
a osobním životem, nebojí se vyhledá-
vání nových příležitostí. Tato generace
je tvořena jedinci, kteří nejsou primárně
motivováni finančním ohodnocením
(i když výše platu je pro ně také důle-
žitá), ale touží po osobním naplnění
a po tom, udělat něco dobrého pro
společnost.“ Zástupci Generace Y jed-
noduše hledají takové pracovní pro-
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ednou ze základních
myšlenek nového ob-
čanského zákoníku je
umožnění větší míry

smluvní svobody a s tím je
spojena zásada dispozitiv-
nosti. Dispozitivní právní
norma je taková právní norma,
od jejíž dispozice je možné se odchýlit.
Pro mnohé z vás je tato zásada pouze
prázdný pojem, a proto cílem tohoto
článku bude ukázat vám, co znamená
jak z hlediska teorie, tak praxe.
Tato zásada je zakotvena v § 1 odst. 2
NOZ – generální neboli obecnou
klauzulí. Z té vyplývá, že si osoby
mohou ujednat práva a povinnosti od-
chylně od zákona, nedojde-li tím
k porušení:

výslovného zákonného zákazu
formulace slovy „zakazuje se“

např.: NOZ §2975 (2) Zakazuje se
konkurenční doložka ujednaná na ne-
určitou dobu nebo na dobu delší než
pět let; poruší-li se zákaz, platí, že kon-
kurenční doložka byla ujednána na
pět let.

poukaz na neplatnost ujednání
např.: NOZ § 1801 Odchýlí-li se

strany od § 1799 nebo 1800 nebo vy-
loučí-li některé z těchto ustanovení,
nepřihlíží se k tomu. To neplatí pro
smlouvy uzavřené mezi podnikateli,
ledaže strana prokáže, že doložka uve-
dená mimo vlastní text smlouvy a na-
vržená druhou smluvní stranou hrubě
odporuje obchodním zvyklostem a zá-
sadě poctivého obchodního styku.

Dispozitivní právní norma

stanovením, že k závadnému
ujednání se nepřihlíží
např.: NOZ § 16 Právní osob-
nosti ani svéprávnosti se nikdo
nemůže vzdát ani zčásti; učiní-li
tak, nepřihlíží se k tomu.

dobrých mravů
veřejného pořádku

práv týkajících se postavení osob,
včetně práva na ochranu osobnosti
Jako praktický příklad je možné od-
kázat na jednu ze smluv o nájmu pros-
toru sloužícího k podnikání, která
obsahovala vyloučení následujících
ustanovení.
Jako praktický příklad je možné odká-
zat na jednu ze smluv o nájmu pros-
toru sloužícího k podnikání, která ob-
sahovala vyloučení následujících
ustanovení.
Smluvní strany se dohodly, že na práva
a povinnosti vyplývající z této smlouvy
se nepoužijí ustanovení Občanského
zákoníku
§ 1799 – platnost podmínek obsaže-
ných mimo smlouvu samotnou, např.
všeobecné podmínky,
§1800 – vyloučení neplatnosti doložky
ve smlouvě či celé smlouvy v případě
nesrozumitelnosti, nevýhodnosti apod.
§ 1805/2 – vyloučení omezení výše
smluvní úroků předvídané zákonem
v případě otálení věřitele,
§ 2230 – vyloučení fikce nového uza-
vření nájemní smlouvy v případě, že by
po výpovědi smlouvy pronajímatel
nevyzval ve lhůtě jednoho měsíce ná-
jemce k odevzdání věci;

§ 2305 – vyloučení předpokládaného
souhlasu pronajímatele s umístěním
štítu, návěstí a reklamních poutačů ná-
jemce v pronajatém prostoru,
§ 2307 – vyloučení převodu nájmu
prostoru sloužícího podnikání na třetí
osobu
§ 2315 – vyloučení práva nájemce
na náhradu za převzetí zákaznické
základny
Dalšími příklady mohou být např. tato
ustanovení:
Nájemce považuje výši smluvních
pokut uvedených v této smlouvě za
přiměřenou a vzdává se tímto práva
domáhat se u soudu jejich snížení.
Smluvní strany podpisem této smlouvy
přebírají na sebe nebezpečí změny
okolností ve smyslu ustanovení § 1765
Občanského zákoníku.
Nový občanský zákoník nám takto
dává velmi rozsáhlý prostor, ve kterém
můžeme upravovat práva a povinnosti
smluvních stran. Na závěr je nutné
podotknout, že ačkoliv je v současné
době například možné u slabší smluv-
ní strany dále výrazně oslabit její
postavení, tak teprve nově vzniklá
judikatura soudů ukáže, jak se budou
jednotlivá ustanovení přesně vykládat
a jakým způsobem na ně bude apli-
kována zásada dispozitivnosti.

legislativa

Nový občanský zákoník se stal od roku 2012 jedním z nejvytíženějších právních témat. Jak
ukázaly naše právní prezentace pro členy AHR, tato problematika se jich přímo dotýká a sami
o ni mají velký zájem.

INZERCE
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2015
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18 květen 2015

FIRMA WINTERHALTER ZÍSKALA PRESTIŽNÍ
OCENĚNÍ FCSI ZA „VÝROBCE ROKU 2015“
Toto ocenění bylo oznámeno na konferenci FCSI EAME (Evropa, Afrika, Střední vý-
chod) v Madridu. Porotci vybrali energeticky úsporné myčky série PT, včetně nejno-
vějšího modelu PT ClimatePlus. Tento model nejenže snižuje spotřebu energie až
o 53 %, ale také působí jako klimatizace a chlazení kuchyně, pokud teplota v míst-
nosti stoupne nad 25 °C. FCSI je největší asociace pro gastronomii a zařízení hro-
madného stravování. Ocenění se týká jak společnosti tak i produktové řady – díky
tomu se firma Winterhalter stala „výrobcem roku“ a myčky série PT jsou „výrobkem
roku“. „Říci, že jsme dojati by bylo slabé slovo“, říká Step-
hen Kinkead, generální ředitel společnosti Winterhalter
UK. „To, že jsme obdrželi ocenění od FCSI – největšího
profesního sdružení, je pro nás obrovská pocta.“ Ralph
Winterhalter, generální ředitel skupiny Winterhalter, je pře-
svědčen, že: „toto ocenění podtrhuje náš úspěch s pro-
dejem myček série PT a potvrzuje celý naš vývoj techno-
logií v oblasti úspory energií a vody.“ Porotci FCSI byli
ohromeni tím, že myčky série PT jako jediné na trhu již ve
standardním vybavení nabízejí energeticky úsporné tech-
nologie výměny tepla. Verze ClimatePlus dále nabízí zcela
nové tepelné čerpadlo, které nejenže využívá odpadpadní
teplo vzniklé během mytí, ale také odsává teplý vzduchu
z kuchyně, který využívá k ohřívání studené vstupní vody.

SVAZ OBCHODU
A CESTOVNÍHO
RUCHU MĚNÍ
SVOU PODOBU
V květnu se bude konat mimořádná
Valná hromada SOCR ČR, která by
měla završit snahu o restrukturalizaci
organizace a vytvoření jedné silné
platformy, která by zastřešovala aso-
ciace v cestovním ruchu a pomohla
prosazovat zájmy jak vůči jednotlivým
ministerstvům, tak v rámci Tripartity
vůči vládě jako celku.
V návrhu, který bude schvalovat valná
hromada je komorové uspořádání, kte-
ré předpokládá vytvoření samostatné
komory cestovního ruchu s jedním
reprezentantem v Prezidiu a možností
samostatně jednat za obor. Mnohokrát
diskutované spojení obchodu a ces-
tovního ruchu je důležité právě z těch
důvodů, že zvyšuje celkovou sílu také
našich hlasů. Obchod a cestovní ruch
reprezentují společně 16 % HDP, což
mu dává mnohem větší vyjednávací
sílu. AHR ČR zároveň odmítla nabídku
na vytvoření nového spolku, Svaz –
Forum cestovního ruchu, který by byl
protiváhou stávajícího SOCR. Jsme
přesvědčeni, že je lépe dokončit re-
strukturalizaci stávající Platformy ces-
tovního ruchu SOCR, než zakládat
další subjekty a vytvářet prostředí,
které známe z minulosti, kdy se jedna
organizace snaží konkurovat druhé
a často bohužel i tím, že zastává
záměrně odlišný názor. To by spíše
přispívalo k nejednotnému obrazu
požadavků reprezentace cestovního
ruchu. Jsme stále toho názoru, že
každá organizace je aktivní tak, jak
jsou aktivní její členové a tedy je mno-
hem jednodušší vytvořit společnou
platformu se samostatnou komorou
cestovního ruchu při SOCR. Jako
členové většího společenství se
samostatnou komorou máme mnohem
větší šanci nejen prosazovat naše
zájmy, ale také ekonomicky a organi-
začně zvládnout veškerou agendu.
Navíc SOCR ČR je již součástí Triparti-
ty, připomínkuje zákony a má vybudo-
vané kontakty na resortní ministerstva.
Komora bude reprezentovat jak hotely,
restaurace, horská střediska, českou
turistiku (Klub českých turistů), kempy
a chatové osady, služby wellness
a doufáme, že také turistická informač-
ní centra. Komora cestovního ruchu
SOCR ČR bude v první řadě formulo-
vat společné cíle, mezi které bude
zcela jistě patřit prosazení přípravy
zákona o cestovním ruchu a rovné
podmínky v podnikání. O průběhu
valné hromady vás budeme informo-
vat v následujícím čísle.

ZA DUŠEVNÍM
RELAXEM DO
LÁZNÍ DUCHA
V LITOMYŠLI
Poslední dubnový ví-
kend se v Litomyšli čas
vrátil o několik desetiletí
zpět. Otevírala se totiž
již 4. sezona „Lázní du-
cha“. A jejich „pacien-
tům“ vůbec nevadí, že
v Litomyšli netryská léčivá
voda. Jak o Litomyšli na-
psal Josef Váchal: „Je to
město neobyčejně kul-
turní a lázeňské...ovšem vodu tam nikdo nepije. K nám si totiž jezdí léčit síly du-
ševní.“ A k tomu je ideální návštěva galerií, muzeí, četných kulturních akcí, prohlídky
historických pamětihodností i objektů moderní architektury, ale i sportovních či well-
ness aktivit. Ti, kteří se letos zúčastnili slavnostního zahájení 4. litomyšlské lázeňské
sezony v sobotu 25. 4., mohli na lázeňské kolonádě potkat lázeňské dámy a švi-
háky z dob První republiky, flašinetáře, kolaře na historických kolech... Návštěvníci
mohli spočinout ve slunečních lázních s lehátkovou vyhlídkou. Po celý víkend si
mohli vybírat z hudební, divadelní, ale i gastronomické programové nabídky. Do slav-
nostního zahájení Lázeňské sezony se zapojil i hotel Zlatá hvězda, který je dlouho-
letým členem AHR ČR. Společně s organizátory zve i vás: „přijďte si do Litomyšle
užít první české lázně ducha i vy.“ Ti, co léčebný pobyt v litomyšlských Lázních ducha
již absolvovali se shodují a říkají: „stojí to za to Litomyšl navštívit a rehabilitovat zde
své nejen duševní síly!“ Na své si zde totiž v restauračních zařízeních přicházejí i gur-
máni a milovníci dobrého jídla a místních specialit. Více na www.lazneducha.cz

TISKOVÁ OPRAVA
V AHR Fóru č. 4/2015 byl na str. 10 v rubrice Vzdělávání v textu Týden plný kulinářských
zážitků v Poděbradech chybně uveden název projektu. Správná verze je: „V návaznosti
na probíhající projekt „Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednict-
vím praktické zkušenosti ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací České republiky o.s.“,
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/54.0050 přinášíme názor studentů z Hotelové školy
v Poděbradech. Omlouváme se!
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INZERCE

PAPILLONS a. s.
Přadlácká 89, 550 01 BROUMOV
Tel.: +420 491 502 200

www.papillons.cz

Ložní povlečení
Prostěradla
Ubrusy
Ručníky, osušky

Předložky
Župany
Přikrývky
Polštáře

KARNEVAL CHUTÍ
OSTRAVA 2015 – RÁJ
DOBRÉHO JÍDLA A PITÍ!
Ani v letošním roce, ve dnech
24. – 26. dubna si více než sedm tisíc
návštěvníků nenechalo ujít návštěvu
KARNEVALU CHUTÍ Ostrava 2015 na
ostravském výstavišti Černá Louka.
Je obdivuhodné, že ani krásné víken-
dové počasí neodradilo labužníky,
gurmány a milovníky dobrého jídla
a pití od možnosti ochutnat speciality
z projektů CZECH SPECIALS a JAK
ŠMAKUJE MORAVSKOSLEZSKO
a dalších specialit. Nabídka šéfkuchařů
16ti hotelových a restauračních zařízení
Moravskoslezského kraje byla opravdu pestrá. Úspěšná byla i kulinářská show, kde šéfkuchaři na podiu připravovali svou vlastní
specialitu a nabízeli návštěvníkům k ochutnání, včetně skleničky vína, vhodně zvoleného k podávanému jídlu. Součástí karnevalu
byla presentace 9 odborných škol Moravskoslezského kraje. Návštěvníci mohli shlédnout slavnostně prostřené stoly, připravené
k příležitosti významných akcí, konaných v roce 2015 v kraji. Nabídky gastronomických zařízení různého typu na komerčním zá-
kladě se staly pro návštěvníky oblíbeným místem posezení. Místem setkání mladší generace a odborníků z oboru se stala prezen-
tace mladých barmanů a sommelierů. Milovníci dobrého vína měli rovněž příležitost ochutnat kvalitní moravská i zahraniční vína
v nabídce vinařů a vinoték. Prostor k prezentaci a prodeji dostali rovněž dodavatelské firmy a drobní prodejci s mnoha specialitami,
regionálními surovinami masných, pekařských a jiných produktů pro přípravu pokrmů. Poděkování za opakovaně úspěšný ročník
Karnevalu chutí Ostrava 2015 patří především všem ředitelům a majitelům zúčastněných hotelů a restaurací, jejich pracovníkům,
odborným školám, firmám, sponzorům, AHRČR a jejich partnerům a generálnímu partnerovi Karnevalu chutí Ostrava 2015 firmě
LAMART Piere Lamart, bez kterého by se letošní ročník nemohl uskutečnit. Poděkování patří organizačnímu týmu Ostravských vý-
stav a.s. pod vedením pana Dana Tylečka a Lubomíru Bártovi a jeho spolupracovníkům za krajskou sekci AHR ČR. Malým postes-
knutím je chybějící větší zájem a podpora ze strany krajských a městských orgánů. Karneval chutí Ostrava 2015 potvrdil, že je
gastronomickou akcí s vysokou úrovní nabízených služeb, přinášející lidem radost ze společného setkání a zážitků ze skvělého jídla
i prostředí. Ostrava se tak stala i letos významnou součástí gastronomického kalendáře České republiky v roce 2015.
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P
oté se v USA i v Evropě za-
čaly tvořit potravinové banky.
V roce 1984 vznikla potravi-
nová banka v Paříži, v roce

1986 následoval Brusel, kde byl po-
depsán i Pakt federace potravinových
bank. Dnes jsou členy federace potra-
vinových bank FEBA všechny země
EU a kromě toho i nečlenové, jako na-
příklad Bosna, Srbsko, Ukrajina. V ČR
byla založena Federace potravinových
bank až v roce v 1994 (u jejího zrodu
stál francouzský novinář a duchovní
otec potravinových bank u nás, Martin
Fabrice Plichta) a k dnešnímu dni je
v ČR celkem 13 potravinových bank.
Cílem všech potravinových bank na
světě je stále totéž – shromažďovat
potraviny od dárců a distribuovat je
lidem chudým, potřebným a v kritické
životní situaci.

Jak to prakticky probíhá? Pražská
potravinová banka dostává denně do

Potravinové
banky
pomáhají

svého skladu potraviny od výrobců,
řetězců i drobných dárců a rozděluje
je mezi 95 odebírajících organizací.
Jsou mezi nimi jak velké organizace,
jako je Naděje, Armáda Spásy, Červe-
ný kříž, Charita, které pečují o lidi bez
domova, ale i mnoho malých organi-
zací, jako jsou azylové domy pro matky
s dětmi, domovy na půl cesty, dětské
domovy rodinného typu, klokánky, do-
movy pro hendikepované atd. V roce
2014 rozdala pražská potravinová ban-
ka svým klientům 168 200 kg potravin
v hodnotě 22 707 000 Kč. Jaké jsou
podmínky existence potravinových bank
v ČR? Na rozdíl od ostatních zemí EU
brzdí rozvoj potravinových bank u nás
dvě zásadní veličiny. První z nich je
skutečnost, že naši občané nemají cha-
ritu zažitou jako běžnou součást života,
jako něco, co patří ke kultuře a je sou-
částí životního stylu. Proto tolik chybí
sponzoři a dárci pokud jsou, pak jsou

převážně zahraniční střední školy a za-
hraniční firmy. Českých sponzorů a dár-
ců potravin je velmi málo. Určitým
dosud málo využitým potenciálem jsou
české restaurace. Často nezkonzumo-
vané pokrmy z recepcí a rautů končí
v odpadových nádobách. Druhým pro-
blémem jsou státní dotace. Neziskové
organizace mohou žádat o dotace na
provoz prostřednictvím dotačních pro-
gramů MPSV a krajských úřadů. Všech-
ny druhy sociálních činností, na něž je
možno žádat dotace, jsou vyjmenová-
ny, avšak potravinové banky mezi nimi
nejsou. Znamená to, že pro MPSV vlast-
ně neexistují. Takže u nás jako jediné
zemi v Evropě hospodaří potravinové
banky zcela bez státní podpory a spo-
léhají se na to, že každoročně seženou
dárce na minimální provoz, anebo bu-
dou muset provoz zavřít a těch cca
10 000 klientů, kterým každá z nich
pomáhá, nechat na holičkách.

První potravinovou banku
na světě založil již v roce
1967 John van Hengel
v Phoenixu v Arizoně.
Začal s jednoduchou
aktivitou – shromažďoval
přebytky potravin z jídelen
a rozdával je potřebným.
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E: info@gastroahotel.cz, janova@gastroahotel.cz, T: +420 776 566 033, 732 607 322

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

100 mil. návštěvníků internetu sledují videa každý den

90 % zákazníků, kteří nakupují produkty nebo služby se rozhodují na základě videa

video udrží návštěvníka na webových stránkách déle, a to cca o 2 minuty

webovou stránku se zajímavým videem si návštěvníci webu 3x více zapamatují

Forbes Insight uvádí, že 59 % lidí se raději dívá na firemní videa, než aby četli text se
stejným obsahem, 65 % z nich po zhlédnutí videa přechází na firemní stránku, 50 % jich
hledá více informací a 45 % zmiňuje, že kontaktovali společnost s cílem uskutečnit nákup.

To vše jen díky videu!

CO NAPOVÍDAJÍ STATISTIKY?

Více na www.gastroahotel.cz

SLEVA PRO ČLENY AHR ČR 20 % NA VÝROBU VIDEA

JEŠTĚ NEMÁTE
NA SVÉM WEBU VLASTNÍ
VIDEOPREZENTACI?
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