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byť by se mohlo zdát, že dobrých zpráv je čím dál tím méně, já se
domnívám, že se začalo blýskat také na lepší časy. Vede mne k tomu,
mimo jiné, taktéž fakt, že se nám začalo dařit v prosazování našich postojů
k připravované legislativě. Samozřejmě, že nebude vždy každý tleskat
našim návrhům, ale minimálně základní myšlenky a požadavky se daří
prosazovat a já věřím, že tomu tak bude i v budoucnu.
Platit jakékoli poplatky je vždy velmi nepopulární, zvláště v případě, kdy
není jasné, jaká konkrétní služba je nakupována a povinnost platit je dána
zákonem.
Již několik let se zabýváme autorskými poplatky a minimálně dva roky
pracujeme na novele autorského zákona. Po úspěšné snaze v Parlamentu,
o které jsme psali v minulém čísle, se podařilo prosadit další pozměňovací
návrhy k tomuto zákonu v Senátu, který zákon sněmovně vrátil. Pokud
bude tento návrh schválen, dosáhneme konečně situace, kdy budeme
jednat pouze s jedním kolektivním správcem a v případě, kdy nedojde
k dohodě mezi uživatelem a správcem, nebude hrozit dvojnásobná sazba
za neoprávněné užití díla. To je první konkrétní úspěch v této velmi složité
problematice.
Momentálně řešíme také návrh na změny v místních poplatcích, kde je
navrhován dvojnásobný nárůst rekreačního a lázeňského poplatku a to
již od letošního léta. Také zde snad nalezneme cestu, která by byla
akceptovatelná pro obě strany a máme již připraveny argumenty a návrhy,
jak se ke společné dohodě dopracovat. To, co nás zde musí nutně
zajímat, je také způsob využití takto získaných prostředků pro podporu
cestovního ruchu.
Podařilo se rovněž nalézt shodu ve věci novely zákona o registraci cizinců
a zjednodušit proces registrace. Podařilo se prosadit připomínky hoteliérů
ke směnárenské činnosti.
Zatím není rozhodně důvod jásat, ale měli bychom vnímat postupný
pozitivní vývoj v oblasti legislativy ve snaze narovnat podmínky v podnikání.
Rozhodně je důvod mít lepší náladu. Pan
Werich kdysi řekl: „Mějte dobrou náladu.
Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale
naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“
Dobrou náladu Vám všem rovněž přeje Váš

Partneři AHR ČR
Generální partner AHR

Exkluzivní partner
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ze sekretariátu

Stalo se
12. března setkání s MUDr.
Valentou, náměstkem ministra
zdravotnictví a hlavním hygienikem.
Cílem setkání bylo navázat opět
spolupráci a komunikaci mezi oběma
organizacemi. Václav Stárek nastínil
několik oblastí, kterým se bude
nutné věnovat – označování potravin
konečným spotřebitelům, novela
zákona 379 a návrh EK k placené
hygienické službě (informovali jsme
v minulém AHR Fóru).
19. března proběhlo jednání
a vystoupení prezidenta AHR ČR na
jednání Ústavně právního výboru,
Výboru pro vzdělávání, kulturu
a lidská práva a Stálé komise pro
vzdělávací prostředky ve věci malé
novely AZ. Zároveň proběhla osobní
setkání se senátory panem Čunkem,
Škromachem a Dienstbierem ve
stejné záležitosti.
21. března se konala konference
Tourconf, kde Václav Stárek vystoupil
na téma budování a podpora značek
Czech Specials a HSU v rámci
destinačních managementů.
28. března proběhlo jednání
Rady AHR ČR, se zápisem z jednání
se můžete seznámit v zaheslované
části webu.
3. dubna zasedala pracovní
skupina tripartity – RHSD ve věci
efektivního výběru daní a zavedení
rovných podmínek v podnikání. AHR
ČR bude spolupracovat na
metodickém materiálu s návrhy
řešení v oblasti DPH, koncesí atd.

ROZSUDEK VE VĚCI BEZDŮVODNÉHO
OBOHACENÍ SE NA NEOBSAZENÝCH POKOJÍCH
Městský soud vydal rozsudek ve věci relevantnosti obsazenosti hotelových pokojů.
Jádrem sporu bylo právní posouzení stavu, kdy kolektivní správci zastávají názor,
že k užití díla dochází i na neobsazených pokojích. Vyjadřují, že postačuje, když je
pokoj televizorem vybavený a je nabízen k ubytování. AHR ČR podporuje názor, že
k užití díla dochází pouze za podmínek, že pokoj je přístrojem vybaven a je obsazen. Závěr rozsudku jednoznačně hovoří, že k užití díla dochází v hotelových pokojích pouze tehdy, je-li tam někdo ubytován. Žaloba kolektivního správce na
bezdůvodné obohacení za neoprávněné užití díla na neobsazených pokojích není
důvodná. Rozsudek nenabyl právní moci a kolektivní správci se proti rozhodnutí
městského soudu odvolali.

HROMADNÁ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA
S INTERGRAMEM PODEPSÁNA
Podepsali jsme hromadnou kolektivní smlouvu s autorským svazem INTERGRAM. Smlouva je na období 2013 – 2015, s přesnými termíny, fixací cen za
hotelové pokoje, stanovením slev a indexací o míru inflace u sazeb za veřejné
prostory. V případě změn s novelou autorského zákona bude ke smlouvě
odsouhlasen dodatek. Výše uvedené se vztahuje i na kolektivního správce
OAZA, který je INTERGRAMem zastupován. Přidáním se k hromadné smlouvě
splníte své povinnosti i vůči tomuto správci. Podařilo se dosáhnout stejných výchozích cen za hotelové pokoje u INTERGRAM jako v loňském roce s větší
slevou 10 % + 7 %, u veřejných prostor je nárůst ceníkových sazeb o 4 %,
avšak sleva je taktéž 10 % + 7 %. Členové byli informováni o administrativním
postupu výběru odměn, který sekretariát již zahájil. V případě, že jste se ještě
ke smlouvě nepřipojili a máte zájem, prosím kontaktujte nás co nejdříve. Vzhledem k podmínkám smlouvy jsme termínově vázáni.

SEKTOROVÁ RADA PRO POHOSTINSTVÍ,
GASTRONOMII A CESTOVNÍ RUCH FUNGUJE
ÚSPĚŠNĚ VÍCE NEŽ DVA ROKY
Sektorová rada byla ustavena koncem roku 2010. Aktuálně má devět členů,
reprezentantů jednotlivých odborných oblastí. Hned po ustavení se sektorová rada
zapojila do práce na veřejných zakázkách – Národní soustava povolání a Národní
soustava kvalifikací. V rámci Národní soustavy povolání byla popsána typická povolání a pozice v sektoru pohostinství, gastronomie a cestovního ruchu. V Národní
soustavě kvalifikací byla provedena revize profesních kvalifikací vytvořených v předchozích letech. Bylo zpracováno také několik nových profesních kvalifikací podle
aktuálních potřeb trhu práce. Další informace a výsledky práce sektorové rady jsou
zveřejněné na webových stránkách www.sektoroverady.cz, www.nsp.cz
a www.narodnikvalifikace.cz.

VÍTÁME NOVÉ ČLENY
Horský hotel Brans, Malá Morávka; Hotel Amarilis,
Praha 1; Hotel Heipark, Odry; SPA HOTEL
MIROSLAVA, Lednice; Penzion Příbrazský, Příbraz;
Villa Savoy Spa Park Hotel, Mariánské Lázně;
Neumanna s.r.o., Červený Kostelec.
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HOTREC PROTI SLEVOVÝM
PORTÁLŮM
Problematika slevových portálů se už druhým rokem řeší také na
úrovni evropské konfederace HOTREC. Byla zařazena do agendy
výboru kvality (QualityBoard), kterému momentálně ČR předsedá.
Na základě rozhodnutí pracovní skupiny byl proveden průzkum
dopadu slevových portálů na kvalitu služeb a problematiku
dumpingu. Souvislost mezi poklesem hodnocení hotelů, zapojených do slevových akcí byla mimo jiné potvrzena studiemi
z renomovaných universit v USA. Jako další krok v oblasti osvěty
připravil HOTREC metodický materiál, který by měl sloužit jako
doporučení při rozhodování evropských hoteliérů, zda využijí
v současnosti nepřehledné nabídky slevových portálů pro propagaci svých služeb. Dokument je konzultován v rámci Rady AHR
ČR a bude na programu jednání příští VH HOTREC v květnu
2013. Následně bude publikován.

ze sekretariátu
VÝROČNÍ CENY AHR ČR 2013 VYHLÁŠENY
WORKSHOP
PŘEDSEDŮ
KRAJSKÝCH SEKCÍ
AHR ČR
Dne 28. března proběhl v Hotelu
Artemis Praha další workshop
předsedů krajských sekcí,
kterému předsedal VP pro krajské
sekce pan Vlastislav Šos. Jednání
se zúčastnili také zástupci odborů
cestovního ruchu v krajích. Tématem jednání byla společná
práce na koncepci rozvoje cestovního ruchu, kterou krajské
úřady momentálně začínají zpracovávat, dále problematika místních poplatků a výměna
zkušeností předsedů sekcí z činnosti v jednotlivých krajích. Díky
patří všem účastníkům a hlavně
Ing. Blance Vysloužilové, MBA,
předsedkyni KS Olomouckého
kraje, která se aktivně zapojila do
programu přednáškou s praktickou inspirací možností
spolupráce. V oblasti místních
poplatků byly diskutovány obě
varianty řešení, které chce AHR
ČR nabídnout poslancům při
schvalování zákona o místních
poplatcích. Závěrem jednání bylo
rozhodnuto, že i nadále budou na
setkání zváni zástupci odborů cestovního ruchu v krajích a více
využívána možnost vzájemných
konzultací a spolupráce.

Stalo se tradicí, že AHR ČR vyhlašuje každoročně udílení Výročních cen AHR ČR.
I letos je to pro všech 8 kategorií: Hoteliér roku (nezávislé + řetězcové hotely), Restauratér roku (samostatné + hotelové restaurace), Penzion roku, Škola roku, Mladý/á
manažer/ka roku a Green Manager roku. V kategorii Penzion roku opět spolupracujeme se společností FTonline. Datum uzávěrky přihlášek je stejné jako v minulých
letech: 31. července 2013. Novinkou je způsob hlasování. Od 1. 8. do 31. 8. 2013
mohou členové asociace zasílat své hlasy některému z kandidátů, jejichž seznam
bude umístěn na stránkách www.ahrcr.cz. Tři kandidáti s největším počtem hlasů
postoupí do užšího výběru. Výběrové komise, schválené Radou AHR ČR, předloží
koncem září Radě ke schválení své návrhy na udělení Výroční ceny AHR ČR 2013.
Ty si kandidáti převezmou na slavnostním galavečeru, konaném v rámci 8. Výroční
konference AHR ČR, dne 8. listopadu 2013 v Brně. Bližší informace, včetně přihlášek jsou k dispozici na stránkách: www.ahrcr.cz

Ohlédnutí za loňským ročníkem...

PROJEKT CZECH SPECIALS HLEDÁ
AMBASADORY ČESKÉ GASTRONOMIE
V současné době je zapojeno do projektu Ochutnejte Českou republiku (Czech
Specials) téměř 400 restaurací, které nabízejí kvalitní tradiční gastronomii. Projektový tým se proto rozhodl oslovit ty, kteří by měli zájem se stát „tvářemi“
a dalšími promotéry myšlenky podpory tradiční národní kuchyně vůči veřejnosti.
Ambasadoři projektu budou zapojeni také do mediální komunikace vůči veřejnosti s cílem více zatraktivnit projekt a certifikované restaurace. Je připraveno
mnoho marketingových akcí, včetně spolupráce s Českým rozhlasem s cílem dostat projekt a značku Czech Specials do většího povědomí zákazníků. Více se
o projektu dozvíte na www.czechspecials.cz.

ZPRÁVY Z KLASIFIKAČNÍ KOMISE

TEXT: ING. VÁCLAV STÁREK, ING. KLÁRA ZACHARIÁŠOVÁ

Dne 9. dubna projednala klasifikační komise (KK) Hotelstars Union vývoj ve zkvalitnění certifikace ubytovacích zařízení, a to hlavně
pro podtřídy Superior u 4 a 5* hotelů. S novou recertifikací na období 2013 – 2015 bylo již na podzim minulého roku zavedeno
zpřísnění kontrol, kdy bude certifikační komise u žadatelů provádět anonymní kontroly s cílem zajistit předepsanou úroveň služeb
a jejich garanci pro veřejnost u zařízení, která budou mít nejvyšší třídy v každé kategorii. V případě, že nebude zařízení splňovat
deklarované atributy vybavenosti a služeb, bude mu certifikát odejmut, případně navržena nižší třída. Zároveň KK od loňska zpřísňuje podmínky pro výkon kontroly svých inspektorů. Přestože se tato opatření mohou jevit jako nepopulární, jsou důležitá pro zachování kvality ubytovacích zařízení, kterou klasifikační komise garantuje také svým zahraničním partnerům v systému Hotelstars Union.

VLÁDNÍ NÁVRH ZÁKONA O SMĚNÁRENSKÉ ČINNOSTI
Na základě podnětů našich členů připravila a vedla AHR ČR s Ministerstvem financí a ČNB v minulosti několik jednání, kde předkládala návrhy k zvýšení ochrany zákazníků – turistů před nepoctivým jednáním směnáren. Gestorem zákona bylo rozhodnuto nahradit stávající normu novým
zákonem. Vláda předložila v listopadu loňského roku do Parlamentu návrh zákona o směnárenské
činnosti, ve kterém jsou již připomínky AHR ČR a ostatních organizací zapracovány. V současné
době se návrh projednává ve sněmovně pod číslem tisku 845/0 a Rozpočtový výbor doporučil
PSP ČR tento návrh schválit letos 1. března. Tisk je v současné době předmětem legislativního
procesu a čeká na zařazení do jednání sněmovny s tím, že zákon by měl nabýt účinnosti již od
července roku 2013. ČNB k zákonu vypracovala prováděcí vyhlášku, která je zveřejněna na
webu ČNB. Zákon celkově zpřísňuje podmínky směny a zavádí, mimo jiné, povinnost uvádět na
směnárenské tabuli nejméně výhodný kurz, čímž chrání zákazníka před nekalými praktikami, jichž
jsme byli v minulosti často svědky a které poškozovaly dobré jméno naší republiky, jako turistické destinace. Více informací získáte na webových stránkách www.ahrcr.cz.
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SHRNUTÍ DOSAVADNÍCH AKTIVIT VE VĚCI „MALÉ NOVELY“ AUTORSKÉHO
ZÁKONA
V poslanecké sněmovně byl projednáván
návrh novely AZ, který vznikl jako poslanecká iniciativa a byl předložen cca
měsíc před předpokládaným vládním
návrhem novely AZ.
Projednáváním ve Výboru pro kulturu
v PSP ČR se do návrhu dostaly změny,
které předložil poslanec Besser, a které
byly připraveny ve prospěch kolektivních
správců. Mimo jiné zde byla možnost
přidělování podlicencí pro výběr autorských poplatků, které by znamenaly
paradoxně další rozšiřování počtu subjektů, vybírajících poplatky. Zákon
zároveň počítal s možností, aby kolektivní správci založili vlastní právnickou
osobu, která by zajišťovala výběr.

AHR ČR k těmto návrhům vytvořila své
stanovisko a pozměňovací návrhy, které
byly projednány se všemi poslaneckými
kluby před třetím čtením a ve druhém
čtení prostřednictvím poslance Úlehly
byly tyto návrhy načteny. PSP ve třetím
čtení zamítla návrh výboru pro kulturu, ale
také návrh AHR ČR a zákon prošel
v původním znění do Senátu. V Senátu
byly argumenty AHR ČR projednány na
výborech Kultury a školství, Ústavně
právním výboru a v Mediální komisi
a pozměňovací návrh AHR ČR předložen
senátorem Dienstbierem.
V tomto znění a s pozměňovacím návrhem, navrženým AHR ČR, byl dokument
vrácen do PSP s pozměňovacími návrhy.

Sněmovna nyní musí dokument schválit
v navrženém znění s pozměňovacími
návrhy nebo zamítnout celý materiál.
Co docílíme, pokud bude materiál
schválen v PSP:
Uživatel bude mít právo jednat pouze
s jedním kolektivním správcem.
KS se bude muset dohodnout na
společném zastupování jedním z nich.
Po dobu jednání o společném postupu
nebude uživatel v prodlení a nebude posuzováno jako neoprávněné užití autorského
díla (nelze aplikovat dvojnásobné sazby).
O dalším průběhu vás budeme informovat v příštím čísle, stejně jako o konečné podobě návrhu velké novely
autorského zákona.

NÁVRH AHR ČR KE ZMĚNĚ ZÁKONA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
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možné je dále navyšovat. Navíc podle
studie AHR ČR více než 50 % měst
a obcí má stanovený tento poplatek na
maximální výši a lze předpokládat, že by
se změnou zákona okamžitě využila
možnosti jej zdvojnásobit.
Lázeňský a rekreační poplatek je
diskriminační vůči skupině podnikatelů,
protože se odvádí pouze za určitý
segment hostů, konkrétně turistů a lázeňských hostů.
Tento poplatek navíc vede k nerovným podmínkám na trhu a díky téměř
nemožné kontrole také podporuje
obcházení platby těchto poplatků. Tím
vznikají na trhu nerovné podmínky, kdy
poctiví podnikatelé nárůstem poplatku
budou penalizováni za svou poctivost,
zatímco těch, kteří jej dosud obcházeli,
se nárůst prakticky nedotkne.
Z logiky výše uvedeného a ekonomických teorií jasně vyplývá, že zvýšení
poplatku nemusí nutně vést k zvýšení konečného objemu poplatků, které obdrží
obce. S vyššími poplatky a za situace, kdy
jejich prokazování je poměrně problematické může dojít k tomu, že podnikatelé
se budou ve větší míře snažit tyto poplatky
obejít a v závěru bude tedy výběr nižší.
Navíc také pro zákazníky se pobyt citelně
prodraží, protože čtyřčlenná rodina zaplatí
za týdenní pobyt při plné sazbě 840 Kč
na poplatcích, místo stávajících 420 Kč.
Asociace hotelů a restaurací České
republiky navrhuje dvě varianty řešení.
V první variantě úplné zrušení rekreačního a lázeňského poplatku a zvýšení poplatku z kapacity na 10 Kč/osobu,
den a lůžko. Tento poplatek odevzdá
ubytovatel za každého hosta, zatímco
rekreační pouze za turisty nebo lá-

§

zeňské hosty.
Celkové inkaso
by tedy mohlo být
vyšší, rozložené
mezi všechny
provozovatele
HUZ a systém by
se zjednodušil.
Ve druhé variantě navrhuje
AHR ČR, aby byl
zachován stávající systém s tím, že nedojde k tak razantnímu skokovému
nárůstu maximální hranice rekreačního
a lázeňského poplatku, ale navýší se ze
stávajích 15 Kč na maximálně 20 Kč,
a to s účinností až od 1. 1. 2014.
Zároveň je nezbytné v obou variantách
zachovat stávající možnosti sjednání
paušálů, které podstatně zjednodušují
administrativní zátěž na obou stranách
a jsou využívány hlavně menšími
obcemi. Účinnost změn není možné
aplikovat dříve než od 1. ledna 2014,
vzhledem k již uzavřeným obchodním
smlouvám, které by vedly k dalším
ztrátám na straně provozovatelů ubytovacích zařízení, kterými jsou z 90 %
malé, střední a mikro podniky. Velmi
důležitou otázkou pro podnikatele,
kterým se tímto krokem v mnoha případech zvýší celkové odvody, je také
rozpočtové určení takto získaných finančních prostředků. Ty by se ze
zákona měly částečně vracet do podpory cestovního ruchu a infrastruktury
místa, kde byly generovány. Podnikatelé
by měli mít možnost spolurozhodovat
o vynaložení prostředků, které vygenerovali, stejně jako je tomu například
v sousedním Rakousku.

TEXT: ING. VÁCLAV STÁREK

V poslanecké sněmovně je návrh na
změnu zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, který obsahuje návrh na
zvýšení maximální hranice rekreačního
nebo lázeňského poplatku ze současných 15 Kč na osobu a lůžko na 30 Kč.
Zákon zároveň u tohoto poplatku ruší
možnost, aby si podnikatelé dohodli
s obcemi paušální roční poplatek, jak
to bylo možné až doposud. Zákon se
bude projednávat v hospodářském
výboru PSP ČR pravděpodobně
20. 4. 2013. Asociace hotelů a restaurací České republiky nesouhlasí
s navrhovanými změnami, tedy skokovým zvýšením poplatků, navíc s účinností od 1. července 2013. K tomuto
stanovisku vede AHR následující:
Cestovní ruch byl, stejně jako jiné
obory, zasažen v několika minulých
letech silnou krizí. Během tohoto období
docházelo navíc k dalšímu zhoršování
podnikatelského prostředí, včetně
dvakrát zvýšené sazby DPH, které se
dotklo jak snížení spotřeby zákazníků
(hlavně v oblasti gastronomických služeb), tak zvyšování vstupů pro podnikatele v pohostinství. Rok 2012 byl prvním
rokem, kdy došlo k mírnému oživení
trhu. Za této situace razantní navýšení
poplatků dále zpomalí ekonomiku ubytovacích zařízení a tím také celkové odvody daní z tohoto odvětví.
Účinnost změny maximální výše
poplatku od července 2013 by znamenala, že podnikatelé nebudou schopni
přenést tuto daň v cenách na své zákazníky a byli by nuceni ji hradit na úkor
vlastních zisků. Většina hotelů má nasmlouvané konečné ceny se svými obchodními partnery na celý rok a není

ze světa

TEXT: ING. KLÁRA ZACHARIÁŠOVÁ

HOSTÉ POŽADUJÍ
ZDARMA NEJEN
PŘIPOJENÍ WI-FI
Z průzkumu portálu Hotels.com
vyplynulo, že hoteloví hosté
v Kanadě považují za naprosto
nezbytnou službu bezplatné wifi připojení a kávu. Podle analytiků si turisté, kteří cestují se
svými tablety, smart telefony
a laptopy, už velmi zvykli na dostupnost připojení na letištích
a očekávají, že budou moci být
on-line okamžitě po příchodu
do hotelu. Průzkum ukázal, že
hosté prostřednictvím svých
tabletů plánují program, udržují
kontakt s rodinou a firmou během pobytu a objednávají si
jídlo do pokoje. Většina hostů si
vůbec nedovede představit
ubytování bez rychlého a bezplatného připojení, které
v požadavcích vede před
parkováním či snídaní zdarma.
Průzkum ukázal, co všechno by
si kanadští hosté přáli dostávat
zdarma: balenou vodu (43 %)
snídani (31 %), návštěvu špičkového fitness centra nebo spa
v luxusních hotelech (26 %).

EVROPSKÁ KOMISE ŘEŠÍ INTERNETOVÉ
OBCHODOVÁNÍ
Evropská spotřebitelská agenda, vydaná v roce 2012, zdůraznila některé zásadní změny,
které přineslo internetové obchodování do vztahu mezi spotřebiteli a podniky, jež on-line
prodávají a inzerují své produkty a služby. V rámci této „digitální revoluce”, jsou ceny a produkty porovnávány různými webovými stránkami a on-line spotřebitelské recenze se staly
široce používanými nástroji prodeje. To vše se stalo součástí obchodních modelů s cílem
ovlivnit spotřebitelské chování.
Výše uvedená agenda uznává, že v dnešním rychle se měnícím světě, spotřebitelé musí
vnímat více složitějších informací. S rychlým rozvojem on-line obchodu, mají dnes spotřebitelé přístup k nepředstavitelné řadě výrobků, služeb a informací. Zatímco výběr produktů
je širší, v oblasti informací se spotřebitelé často potýkají s informačním přetížením, které
často komplikuje rozhodování. Spotřebitelé tedy hledají „klávesové zkratky” a různé
porovnávací on-line stránky, které jim pomohou srovnat nabídky a najít nejlepší řešení.
Dne 18. 3. 2013 zveřejnila Evropská komise zprávu o tzv. „srovnávacích nástrojích“
(Comparison Tools – CT). Podle ní takové nástroje zahrnují i veškeré on-line aplikace vyvíjené s cílem být využívány spotřebiteli k porovnávání veškerých typů produktů a služeb.
V tuto chvíli se zpráva zaměřuje spíše na srovnávací nástroje (např. Trivago) nežli na prodejní
internetové portály (např. booking.com), její záběr se však může dále rozšiřovat.
Zpráva se zabývá různými aspekty povahy vztahu mezi provozovateli CT a prodejci, přičemž zdůrazňuje, že je důležité, aby spotřebitelé věděli o existenci dohod mezi těmito dvěma stranami. Tento aspekt je o to důležitější, že hodnocení na stránkách provozovatelů CT
bývají často ovlivňována dodatečnou, placenou inzercí prodejců, kteří usilují o to, aby se
v konečném pořadí propracovali na vyšší příčky nabídek webových stránek. Význam pojmů
„Best deals” (nejvýhodnější nákupy) nebo „Recommended choice” (doporučená volba) je
spotřebitelům často nejasný. Zpráva se také zabývá dalšími aspekty, jako jsou uživatelské recenze a hodnocení či neutralita vyhledávání (search neutrality). Zpráva obsahuje i formulaci
doporučení v tom smyslu, že by měla být jasně uváděna kritéria hodnocení, nebo že by CT
měly zaručovat autenticitu uživatelských recenzí a měly by informovat o metodice použité
při shromažďování recenzí. Prodejcům by mělo být umožňováno na ně reagovat.
INZERCE
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PENZION ROKU 2012:
UKO V BEDŘICHOVĚ
V říjnu 2012 se konalo v Hradci Králové udělování
výročních cen Asociace hotelů a restaurací České
republiky. Do síně slávy, mezi držitele ocenění
Penzion roku, byli za rok 2012 uvedeni manželé
OLGA A JAROSLAV UKOVI a jejich Penzion
UKO, který najdete v Bedřichově v Jizerských
horách. Nejen o ocenění, inspiraci a náročnosti
hostů, jsem si povídal s Olgou Ukovou.
Měli jste z ocenění radost?
Velikou. Zároveň je to pro nás odměna za dlouholeté snažení. Velké
díky patří našim klientům, kteří u nás
zřejmě byli spokojeni a do jisté míry
přispěli k nominaci.

Myslíte si, že úspěchu
v podnikání, musí vždy
předcházet odborné
vzdělání?
Těžko říci, jaké má být to správné
vzdělání a následná praxe před zahájením provozování penzionu. My
jsme patrně příkladem, že i trochu
odlišné vzdělání a průprava může být
výhodou. Já jsem například absolventka oboru oděvnictví na Vysoké
škole strojní a textilní v Liberci
a manžel maturoval na Střední průmyslové škole strojní, pak jsme oba
působili v automobilovém průmyslu.
Měla jsem na starosti logistiku

a manžel byl technickým
manažerem. I z těchto profesí jsme si přinesli do
nového podnikání řadu
zkušeností. Třeba, jak motivovat spolupracovníky
a spolupracovat s lidmi.
Máme výhodu, že nás činnosti spojené s penzionem
všechny baví. Považujeme
je spíše za dlouholeté poslání. Vždyť se plně penzionu věnujeme už od roku 1999. V tom roce
jsme totiž ubytovali prvního hosta
a od té doby naše služby posouváme stále dopředu.

Práce s penzionem asi nikdy
nekončí?
Pořád je co dělat... V minulých letech
jsme například zvětšili kapacitu pro
ubytování, nejdříve nákupem objektu
č.p. 299, a poté přístavbou pokojů

k objektu č.p. 301. K objektu č.p. 300
jsme přistavěli prostornou restauraci
se třemi bowlingovými dráhami. Nyní
už máme totik zkušeností, že kdyby
kdokoli z vašich čtenářů potřeboval
s čímkoliv poradit, pomoci, nebo měl
jakýkoliv námět spojený s provozem
penzionu, může se na nás obrátit.

Co vás v roce 2012 nejvíce
potěšilo a co zarmoutilo?
Nejvíce nás potěšilo získání titulu
Penzion roku, dále pak dokončení
wellness, který se stal součástí
našeho penzionu, a zvládli jsme nejtěžší finanční období. Skončil nám
totiž vysoký hypoteční úvěr. Na věci,
které nás zarmoutily, se snažíme
rychle zapomenout. Snažíme se
myslet pozitivně a optimisticky.

Zaměřujete se především na
českou klientelu a rodiny
s dětmi. Kde hledáte inspiraci
při rozšiřování vašich služeb?
Poměrně dost cestujeme, nápady
sbíráme hlavně v zahraničí. Máme
rádi Alpy, jak v zimě pro sjezdové
lyžování, tak i v létě pro turistiku
a jízdu na kole. Necháváme se in-
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spirovat hlavně v Rakousku, kde obdivujeme smysl hoteliérů pro pořádek, upravené zahrady, spousty květin.
Rakušané jsou známí pestrými snídaněmi, velkým výběrem bio produktů a regionálních potravin. Před
osmi lety, na letní dovolené na Krétě,
nás zaujal minigolf, který jsme předloni zrealizovali na naší zahradě.

Pomáhají tuzemskému
pohostinství televizní pořady
typu Ano, šéfe?
Televizi vzhledem k našemu velkému
pracovnímu vytížení moc nesledujeme, ale zrovna pořad Ano, šéfe je
jeden z mála, na který se občas podíváme. V každém díle, který jsme
viděli, bylo vždy něco, co nás inspirovalo, nebo ukázalo, jakých chyb
se vyvarovat.

Z HISTORIE
PENZIONU UKO
1998 zahájena stavba objektů č.p. 300 a č.p. 301.

Co klient, to jiné kritérium. Záleží na
tom, za jakým účelem se chce klient
ubytovat. Když se jedná o služební
cestu, vyžaduje host kvalitní restauraci, wi-fi, dobrý přístup z hlavní
komunikace. Mladí lidé uvítají romantický pobyt s náležitě laděným prostředím, klid, krásnou zahradu,
okolní přírodu, útulnou restauraci,
wellness. Dovolená s dětmi v našem
případě vyžaduje dostatečnou nabídku vícelůžkových pokojů vybavených kuchyňkou, dětský koutek,
nekuřácké prostředí, zahradu s dětským hřištěm, bazén, postýlky,
nočníčky, hračky...

Jak jste spokojena s úrovní
absolventů odborných škol?
Vím, že úroveň příliš vysoká není.
Sami nyní hledáme mladého kuchaře
na zaučení, a je to opravdu problém.
Těch šikovných, kteří jsou kvalifikováni a chtějí řemeslo opravdu dělat,
je skutečně málo.

Může podle vás AHR ČR
penzionům pomoci?
Je dobře, že se AHR ČR zajímá
i o provozovatele penzionů. Máme
s ní zatím jen dobré zkušenosti.
Samozřejmě se dá vždy co zlepšovat. Problém v prosazování našich
zájmů vidíme ve větší podpoře státních orgánů a organizací v oblasti
cestovního ruchu.

1999 kolaudace objektu č.p. 300 a č.p. 301. První hosté byli ubytováni na
Silvestra na přelomu století 1999/2000. V tento moment se Ukovi dali na cestu,
která dotváří ráz současného okolí, do areálu postupně přinášeli nové prvky venkovní bazén, dětské hřiště, restauraci, pergolu, minigolf, trampolínu.
2000 spuštěna první internetová prezentace.
2001 zahájena stavba šachové terasy a společně s ní se začala budovat
zahrada u objektu č.p. 301. V srpnu vybudovali v objektu č.p. 301 finskou
saunu s ochlazovacím bazénkem.
2003 stavba venkovního bazénu se shrnovacím přístřeškem u objektu č.p.
300.
2004 stavba dětského hřiště na zahradě u objektu č.p. 301.
2005 stavba zahradního altánu s otevřeným ohništěm u objektu č.p. 301,
která dotvořila ráz zahrady.
2007 zakoupen objekt č.p. 299, což byl původně penzion Serpentino.
Součástí objektu byl i pozemek, na kterém je nyní vybudována parkovací plocha
s přímým napojením na příjezdovou komunikaci.
2008 otevřena restaurace, která vznikla změnou projektu z původní plánované podzemní garáže. Restauraci, která slouží ubytovaným hostům k pohoštění
a příjemnému posezení je také využívána pro svatby, firemní večírky, narozeninové párty, rauty a další společenské akce. Restaurace je využívána také pro
firemní školení. Tři měsíce po otevření restaurace byly zprovozněny i bowlingové
dráhy.
2009 došlo k rozšíření spodního objektu č.p. 301 o východní křídlo, čímž
vznikly další čtyři nové pokoje. Restaurace byla rozšířena o krytou terasu pro
venkovní posezení a v bezprostřední blízkosti bylo vybudované malé dětské
hřiště.
2010 areál byl vybaven dětskými trampolínami a minigolfem na střeše restaurace. Od prosince pobíhá ve výběhu v restauraci pár opiček kosmanů
bělovousých.
2011 zprovozněno malé wellness centrum s bazénem se slanou vodou,
vířivkou, solnou saunou, bylinkovou biosaunou, finskou saunou a relaxační místností.
2012 otevřeno podzemní parkoviště, které navazuje na současný nadzemní
parking, kapacita podzemního parkoviště je dvanáct vozidel našich hostů.
2012 v soutěži AHR ČR Penzion roku získal Penzion Uko první místo za rok
2012.
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TEXT: PETR SKÁLA, ASOCIACE NOVINÁŘŮ A PUBLICISTŮ
CESTOVNÍHO RUCHU / FOTO: ARCHIV

Jaké máte zkušenosti
s náročností a požadavky
klientů penzionu?
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ČESKÉ HOTELY ZELENAJÍ

larion Congress Hotel získal
2. místo v kategorii Odpovědný hotel a restaurace
v ceně TOP Odpovědná
firma 2012, kterou uděluje platforma
Byznys pro společnost. Cenu získávají
odpovědné hotely a restaurace, které
systematicky rozvíjejí své podnikání
směrem k dlouhodobé udržitelnosti.
Příklad Hotelu Clarion ukazuje, že
tento přístup může přinášet i zcela nové klienty, například z řad korporátní
klientely, která právě nové přístupy
hledá.
Pro skeptické čtenáře, kteří si v tuto
chvíli pomyslí, že to ale není tak
důležité pro individuální hosty hotelu,
máme návrh na přemýšlení. Ano,
i když pro jednotlivé hosty nemusí být
odpovědný přístup hotelu primární pro

C

jeho výběr (přiznejme si, že důležitá je
také lokalita, cena či zapojení do věrnostních programů), pak ale se stále
více potvrzuje, že vnímavost hotelu
k tomuto tématu se stává důležitější
pro to, zda se host do hotelu vrátí.
„Musíte vzít v úvahu tři aspekty.
Někdy je koncept odpovědnosti
a CSR implementovaný ze zahraničí
příliš násilně. Aby to fungovalo,
musejí se procesu účastnit i zaměstnanci – a ti to nebudou dělat, dokud
to nepochopí. Druhý problém jsou
špatné příklady, třeba i z minulosti.
Vedení hotelů třeba veřejně tvrdilo, že
jsou ekologicky zaměření, ale ve
skutečnosti tomu tak není. Zaměstnanci to vědí a je to pro ně demotivující. A nakonec, hosté. Vysvětlování
čehokoli hostům může být někdy
INZERCE

složité. Máte třeba ekologický program související s praním povlečení.
Nechcete ho prát zbytečně často.
Jakmile to špatně vysvětlíte, hosté
vás nejen nepochválí za odpovědnost, ale ještě si budou stěžovat: šetří
na nás!,“ vysvětluje ředitel hotelu
Miroslav Bukva.
I přesto, že programy CSR vyžadují
investice, věří v hotelu Clarion Congress Hotel, že se jim peníze vrací a jejich aktivity dlouhodobě podporují také
zisk společnosti. Investice se vrátí
nejen díky úsporám, ale i posilováním
na trhu kongresů. „Jestliže můžeme do
nabídky uvést, že dodržujeme jisté
zásady a máme programy CSR, především řada zahraničních firem na to
slyší a pomůže to v rozhodování v náš
prospěch,“ říká Miroslav Bukva.

ZDROJ: CSR FÓRUM, 7/2012

Odpovědnost či udržitelnost v hotelnictví chápeme jako příležitost odpovědně využívat
potřebné zdroje a suroviny. Jedině tak může hotel, v situaci, kdy ve službách stoupá
konkurence a klesají zisky, fungovat dlouhodobě. První takové příklady můžeme najít
i v České republice a nejsou ojedinělé.

hotel / penzion

OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ
A TUZEMSKÉ HOTELY
Touhou každého hoteliéra je mít hotel plný individuálních hostů, ideálně obchodníků.
Děláme ale pro takové hosty dost, abychom je doopravdy získali do našich
ubytovacích zařízení?
uto otázku si klade Pavel
Hlinka v článku pro dubnové
vydání COT business, jež
bude věnováno fenoménu
služebních cest.
Podle autora existuje celá řada faktorů, které rozhodují o tom, jestli to bude náš hotel, do něhož bude obchodní
cestující rád jezdit. „Individuální obchodník je specifický druh hosta, který
umí být loajální, ale je také náročný
a citlivý na detaily. Pokud má v hale či
v restauraci potkat skupinovou klientelu, necítí se dobře. Má rád svůj klid
a skupiny se ze zásady chovají hlučně
a nekorigují své jednání tak, aby nepřekážely svému okolí. A vyskytne-li se mezi nimi pár opilých jedinců, případně

T

takových, kteří jsou i se svými batohy vybaveni spíše k táboráku než k pobytu
v hotelu pro individuální klientelu, zapomeňme na to, že takový host ještě někdy
přijede,“ píše Pavel Hlinka. Nemluvě
o tom, že obchodní cestující dobře vnímá, jakou cenu platí on a jakou ti, kteří
se ve městě objevili pouze na dvě noci.
„Proto si musíme pro sebe rozhodnout,
zda chceme skupiny, nebo individuální
hosty. Oba tyto ‚tábory‘ se většinou navzájem nemají rády. Náš obchodník vyžaduje komfort a turista často ani neví, co
by měl žádat. Proto chcemeli oba tyto typy hostů, může
se nám stát, že v konečné
fázi nemáme ani jedny,
ani druhé,“ uvádí autor.

Ve svém příspěvku se proto věnuje tomu, na co businessmani slyší,
co požadují a jak jejich požadavkům
co nejlépe vyjít vstříc. „Nabídka je
momentálně podstatně vyšší než poptávka, proto chceme-li mít individuálního hosta v hotelu, musíme mu
vytvořit druhý domov, protože doma
se vždy cítí v bezpečí a je ctěn. Pokud
mu neposkytneme srovnatelné služby,
pak je bude hledat někde jinde a my
se nebudeme moci zlobit na něj, ale
jen na sebe, protože to my jsme
nezvládli svoji práci,“ uzavírá Pavel Hlinka. Plnou
verzi článku najdete již
10. dubna v novém vydání
COT business.

INZERCE

VAŠE STAROSTI
o snídaňové nápoje
PŘENECHEJTE
NÁM!

KOMPLETNÍ NÁPOJOVÝ SERVIS

→

PŘÍRODNÍ A ZDRAVÉ NÁPOJE
STÁLÁ KVALITA NÁPOJŮ
ZDARMA ZAPŮJČENÍ VÝČEPNÍHO ZAŘÍZENÍ
PRAVIDELNÁ KONTROLA SYSTÉMU
SPLNĚNÍ HYGIENICKÝCH NOREM – HACCP
T: 244 461 917, M: 604 227 139, E: info@nektarnatura.cz

www.nektarnatura.cz

hotel/penzion

HODINA ZEMĚ 2013
AHR ČR se letos podruhé připojila prostřednictvím svých členů ke kampani Hodina
Země 2013. Jedná se o celosvětový happening propojující obce, firmy a jedince, kteří
berou vážně své závazky vůči životnímu prostředí. Letošní, již sedmý ročník se uskutečnil
v sobotu 23. dubna. Kampaň pořádá Světový fond na ochranu životního prostředí.
letošním roce jsme zaznamenali zcela mimořádný pozitivní
ohlas jak ze strany provozovatelů hotelů, penzionů
a restaurací (kterých se přihlásilo více
než 100), tak i ze strany hostů, kteří byli
o akci předem informováni z letáků.
Večer při svíčkách byl pro hosty nevšedním zážitkem a příležitostí zamyslet se
nad odpovědností každého z nás
k udržitelnosti životního prostředí.

NA TO, JAK AKCE PROBÍHALA,
JSME SE ZEPTALI
V JEDNOTLIVÝCH HOTELECH
„…V hotelu Crowne Plaza Prague happening proběhl symbolickým hodinovým
zhasnutím světel již podruhé. S ohledem
na vysokou obsazenost a koncentraci
lidí v daný den byla zhasnuta či ztlumena
světla exteriéru budovy, vstupní haly,
hotelové restaurace „Harvest“ a hotelového „Armstrong“ lobby baru v době
od 20.30 do 21.30, což je celosvětové
pravidlo této akce. Akce se setkala
s velkým zájmem…. “ Lukáš Kučera,
hotel Crowne Plaza Prague
„…Řetězec Garzotto Hotels zapojil svých
6 hotelů: Hotel Green Lobster a Bijou de
Prague, Hotel Raffaello, Hotel Tyl a Hotel
Residence Mala Strana v Praze and Hotel
Continental v Mariánských Lázních. Spolupráce s AHR ČR nám dala podnět
zúčastnit se této akce a ohlas byl velmi
kladný, jak u zaměstnanců, tak u hostů.
Příští rok se určitě zapojíme do akce znovu….“ Elena Sartori, Garzotto Hotels
„V obou pražských „Hiltonech“ byla
ztlumená světla ve veřejných prostorách,
restauracích, barech – vše osvětleno
svíčkami, venkovní osvětlení obou hotelů
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vypnuto, vstup osvícen zapálenými
pochodněmi, tým recepce byl oblečen
do triček s logem Hodina země, v restauraci CzecHouse hotelu Hilton Prague se
podávalo speciální tématické menu při
svíčkách. Z terasy Cloud 9 sky bar &
lounge hotelu Hilton Prague hosté
pouštěli balóny se speciálním LED osvětlením. Pro připomenutí akce klientům se
v lobby Hilton Prague Old Town podával
dort s logem Hodiny země a speciální tématický koktejl, v lobby Hilton Prague
Old Town bylo prezentováno logo Hilton
z hořících svíček….“ Markéta Šebková,
Hilton Hotels Praha
„…Jako tradičně jsme zhasli celý osvětlený vstup do hotelu a veškeré osvětlení v prostorách recepce a lobby
baru. Osvětlení pouze svíčkami dodávalo romantickou atmosféru. Myslím, že
i tento rok se Hodina Země setkala
s úspěchem a řada lidí na ni bude
vzpomínat ať už jako novou zkušenost,
nebo jako na věc, díky které zažili
v Praze něco neobvyklého a ještě
udělali něco pro planetu Zemi….“ Věra
Míšková, Hotel Luník, Praha
„…Hosté restaurací v pražském hotelu
InterContinental mohli během Hodiny
Země povečeřet ve svém oblíbeném podniku výhradně při světle svíček nebo si
zaplavat v bazénu se slanou vodou osvět-

leném pouze svíčkami. Návštěvníky do
hotelu měly nasměrovat louče, ale díky silnému větru téměř neměly šanci….“ Petra
Kazdová, InterContinental Prague
„…Ve všech hotelových prostorách,
tzn. restauracích, komerčních provozech,
hotelových halách a recepcích symbolicky zhasnuta světla, která byla nahrazena
čajovými svíčkami a svícny. Rovněž byla
zhasnuta venkovní světla a neony hotelu.
Tento jednoduchý, ale přitom viditelný
čin – zhasnutí světla – byl signálem, že
i naše společnost věnuje pozornost
ochraně životního prostředí, zejména
ochraně klimatu….“ Světlana Tesařová,
Alexandria – Lázně Luhačovice a.s.
„…Potěšilo nás, že řada hostů byla solidární, o akci se zajímala a připojila se k ní.
Našli se ale i takoví, kteří o akci nic nevěděli, a přesto se k akci připojili, když si
přečetli letáčky nebo získali informace od
recepce. Také myslím, že bylo dobré rozeslání dalších informací se zkušenostmi,
bezpečnostními upozorněními aj.. Mohu
shrnout, že akce v hotelu Mazanka proběhla bez problémů, komplikací, v pohodě a již se těšíme na další připravované
akce.“ Ivana Hampejsová, Hotel Mazanka
„…Děkujeme za pozvání AHR ČR
k účasti na happeningu HODINA
ZEMĚ. Tato akce se setkala s nadšeným ohlasem nejen u zaměstnanců
hotelu PAYER, ale především u našich
nyní dlouhodobě ubytovaných hostů
z Japonska… V době od 20,30 hod do
21,30 hod zhasla všechna venkovní
i vnitřní osvětlení hotelu, a HODINU
ZEMĚ zaměstnanci i hosté strávili
pouze za osvětlení bílých svíček,
umístěných do skleněných svícnů…“
Lenka Macháčková, Hotel Payer

TEXT: BC. KLÁRA HÁJKOVÁ

V

akce
KARNEVAL CHUTÍ
ZAŽIJETE
NA VÝSTAVIŠTI
V OSTRAVĚ

VINEX 24.–25. 4. 2013
BRNO

Pestrá nabídka dobrého jídla a pití,
ochutnávky, košty, degustační menu, kulinářská show a různé gastronomické lahůdky potěší všechny
labužníky ve dnech 10. – 12. května 2013 na výstavě KARNEVAL CHUTÍ
v Ostravě na Výstavišti Černá louka.
Jedná se o první ročník gastronomické výstavy zaměřené na širokou veřejnost. Připraven bude bohatý doprovodný program a soutěže o zajímavé ceny. Několikrát denně bude probíhat kuchařská show s ochutnávkou specialit
z projektu Czech Specials a Jak šmakuje Moravskoslezsko. Celou show
bude moderovat Lukáš Limprecht, viceprezident AHR ČR pro gastronomii
a Mirek Horák, odborník na gastronomii. Nebudou chybět prezentace
baristů, barmanů i řízené degustace vín.
Spoluorganizátorem akce je Asociace hotelů a restaurací ČR, partnerem
akce je CzechTourism, Czech Specials, Moravskoslezský kraj, Jak šmakuje
Moravskoslezsko a město Ostrava.
DALŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VÝSTAVY:
Termín akce: 10. – 12. 5. 2013

Mezinárodní vinařský veletrh VINEX 2013
proběhne v novém termínu jako samostatná
obchodní přehlídka vín. V rámci tohoto veletrhu
se představí tuzemští i zahraniční vinaři se svojí
aktuální nabídkou. První den je vyhrazen pro
odborníky a obchodní partnery. Druhý den
mohou vinaři naplno využít příležitosti oslav
85. výročí vzniku brněnského výstaviště, kdy
otevřený areál přiláká předpokládaných 28 tisíc
návštěvníků z řad široké veřejnosti. Samozřejmostí bude možnost prodeje degustačních
vzorků kuponovou metodou a prodej lahví.
Během veletrhu budou tradičně vyhlášeny
výsledky mezinárodní soutěže vín GRAND PRIX
VINEX 2013. AHR ČR bude na tomto veletrhu
prezentovat stánek ve stylu restaurace s kuchařskou show, kterou bude moderovat Lukáš
Limprecht, vařit by měl šéfkuchař Jiří Král.

OTEVÍRACÍ DOBA: pátek – sobota

10:00 – 18:00 hod.

neděle

10:00 – 16:00 hod.

VSTUPNÉ: Dospělí

50 Kč

Důchodci, studenti, děti, ZTP

30 Kč

Hromadný vstup pro ZŠ (minimálně 20 osob)

20 Kč

Zveme vás na 8. Roadshow AHR ČR, která se koná
dne 22. 5. 2013 v CORINTHIA HOTEL PRAGUE,
Kongresová 1, Praha 4. Začínáme registrací od 8:30
hodin, program spolu s přihláškou naleznete na naší
webové stránce akce.ahrcr.cz nebo pošlete přihlášku
na e-mail: svecova@ahrcr.cz. Účast je zdarma.
Těšíme se na setkání, tým AHR ČR.

TEXT: ZUZANA ŠVECOVÁ

8. ROADSHOW AHR ČR PRO
PRAHU A STŘEDOČESKÝ KRAJ

INZERCE
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vzdělávání

VZDĚLÁVACÍ SEKCE
PŘIPRAVUJE SETKÁNÍ
NA TÉMA „PROPOJENÍ
TEORIE S PRAXÍ“
řizváni budou zástupci odborných škol i zástupci municipálních orgánů (MŠMT či
kraje). Členové této sekce
se dohodli na tom, že budou probírána 2 hlavní témata:
1) Praxe odborných učitelů (aneb
jak co nejvíce přiblížit obor odborným
pedagogům).
2) Uplatnění absolventů (aneb co
mohou školy udělat proto, aby zvýšily
možnosti uplatnění svých absolventů
na trhu práce).

P

Setkání je připravováno jak pro školy
vyučující učňovské obory, tak pro
střední školy, vyšší odborné školy
i školy vysoké, které jsou zaměřeny
na hotelnictví, gastronomii a cestovní
ruch. Program je připravován tak, aby
vyhovoval všem zúčastněným stranám.
Celodenní kulatý stůl bude mít proto
dopolední a odpolední část programu.
První část, tedy ta dopolední, bude
společná pro všechny účastníky.
Odpolední část pak bude rozdělena na
dvě skupiny. První skupinou budou

vysoké školy a vyšší odborné školy
a druhou skupinou školy střední
a školy vyučující učňovské obory.
V současné době je připravován podrobněji program a seznam hostů.
Závěr konference bude pro všechny
skupiny společný. Datum konání bylo
stanoveno na 15. 10. 2013. Detailní
informace týkající se kulatého stolu
a jeho programu bude naplánováno
na příštím zasedání Vzdělávací sekce
AHR ČR v květnu.
Více na www.ahrcr.cz

TEXT: ING. ALŽBĚTA CEDIDLOVÁ

Vzdělávací sekce AHR ČR se rozhodla uspořádat setkání
v podobě kulatého stolu na téma PROPOJENÍ TEORIE S PRAXÍ.

JE MI SMUTNO...
nad se nám poté podařilo najít společnou
řeč, ale já musím použít
stejného nadpisu se
stejnou zatvrzelostí a možná, že
si koleduji o další výprask. Ale
mně skutečně smutno je, protože jako člověk odpovídající za
činnost vzdělávací sekce jsem byl
nedávno konfrontován s reakcí, která mi
opravdu vyrazila dech.
V minulosti byla naše asociace často
kritizována za to, že není schopna dát
odborné veřejnosti vzdělávací kurzy
zadarmo, že jsou strašně drahé, s tím,
že až se situace změní, tak že se rádi do
vzdělávání zapojí, protože jejich finanční
prostředky na vzdělání prostě nemají.
Nebyl jsem si jist, jestli říkají pravdu, pro-

S
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tože třeba odborným učitelům
byly všechny kurzy skutečně
nabídnuty zdarma a zájem byl
i tak minimální.
Po velkém úsilí mnoha lidí se
nám nakonec podařilo zajistit
prostředky z evropských fondů
na vzdělání a tak nastal ten moment, že nikdo za nově koncipované
kurzy nemusí platit. Vypsali jsme termín
jednoho z nich, jeho pořádání jsme
umístili do města střední velikosti, abychom eliminovali i případné náklady na
dopravu a víte, co se stalo? Museli jsme
jej zrušit pro nedostatečný zájem. A nyní
to nejsmutnější. Když jsme v jednom
hotelu pátrali, proč nepřihlásili své lidi na
kurz, který probíhal v nedaleko umístěném hotelu, bylo nám odpovězeno, že do

tohoto hotelu oni nikdy nepůjdou a že by
se kurzu zúčastnili pouze tehdy, kdyby se
pořádal u nich, v jejich hotelu. Proto je mi
smutno hned několikrát.
1. Dva hotely v jednom městě nejsou
schopny komunikovat a těžko mohou
i spolupracovat na tom, aby do jejich
města přijelo více hostů.
2. Nevraživost je tak veliká, že než by
navštívili souseda, tak raději na vzdělávání zapomenou.
3. Navíc si nejsem jist, že jim o vzdělávání svých zaměstnanců vůbec jde, protože podle reakce jim jde více o tržbu za
případnou organizaci tohoto školení, než
o samotné vzdělávání.
4. Takže když já ne, tak oni si také
neškrtnou.
Prostě – je mi smutno...

TEXT: ING. PAVEL HLINKA / FOTO: ARCHIV

Před nedávnem jsem napsal příspěvek se stejným nadpisem. Našla se celá řada našich
členů, kterým bylo smutno ze mě, protože údajně nerozumím problematice a jsem hrobař
našeho oboru.

vzdělávání

ZAMĚSTNANCI SE CHTĚJÍ
VZDĚLÁVAT
Asociace hotelů a restaurací ČR připravuje spolu s agenturou
Czechtourism celou řadu vzdělávacích kurzů pro profesionály v cestovním
ruchu a gastronomii. Jednou s firem, jejíž zaměstnanci již některé vzdělávací
bloky absolvovali, jsou Lázně Luhačovice, a. s. Nejen o tom, o jaké kurzy
je největší zájem a co zaměstnancům přinesly, jsem si povídala s personální
manažerkou Lázní Luhačovice, a. s., ING.BARBAROU GERGELOVOU.
Vím, že pracovníci Lázní Luhačovice prošli
odbornými kurzy, které pořádá AHR ČR. Jak
jste se o této nabídce dozvěděla?

oblastí gastronomie, o 2 denní kurz odborné angličtiny. Zájem
je také o kurz Profesionální obsluhy hostů pro číšníky a servírky.

Prvotní informace o nabídce byla asi v lednu, od kolegů z provozu, kteří již dříve absolvovali vzdělávací aktivity pořádané
AHR ČR a Czechtourismem. Měli jsme v té době již sestaven
vlastní plán vzdělávacích aktivit, před sebou také sezonu, tak
jsem zpočátku váhala, zda si můžeme dovolit zaměstnance na
další aktivity ještě mimo tyto plánované uvolňovat. Telefonicky
jsem kontaktovala Ing. Cedidlovou, od ní získala potřebné základní informace o tehdy ještě připravované aktivitě a poté jsem
již jen sledovala stránky Czechtourismu až bude možné se
zaregistrovat a na příslušná školení se přihlásit.

Vnímáte profesní růst zaměstnanců po
absolvování vzdělávacích kurzů?
Ano. Z důvodu potřeby neustálého zkvalitňování služeb poskytovaných našim hostům věnujeme profesnímu vzdělávání zaměstnanců velkou pozornost, vzdělávací aktivity však pečlivě
vybíráme. Nabídka kurzů nabízených Czechtourismem je dostatečně široká a rádi proto do našeho plánu vzdělávání zařadíme další kurzy.

Co vás vedlo k rozhodnutí tyto kurzy využít?
Jednak to byl zájem našich zaměstnanců o novinky
a prohlubování znalostí v oboru, který vycházel také z nabídky
vzdělávacích aktivit. Dále to byl způsob prezentace kurzů –
stručně, jasně, přehledně. Když jsem měla problém s registrací
a přihlášením, bylo ihned vyřešeno. Hlavním důvodem, který
mě nadchl, však byla okamžitá informace o objemu prostředků,
které se účastí na kurzu ihned odčerpají z prostředků de minimis. Jistě to ocení každý, kdo pracuje s projekty.

TEXT: ING.MICHAELA ŠULCOVÁ / FOTO: ARCHIV

Prozatím se kurzů zúčastnilo 34 zaměstnanců, ve 2 kurzech: Optimalizace provozních nákladů ubytovacích zařízení a Kalkulace
nákladů v gastronomických provozech. Výhodou je, že Czechtourism nabídl možnost realizace přímo zde v Luhačovicích, což
je pro nás časová úspora a úspora nákladů na dopravu.

Splnily kurzy očekávání firmy a zaměstnanců?
Máte odezvu?
Ano, kurzy očekávání dokonce převýšily. Organizačně jsou
výborně zajištěny, lektoři jsou uznávanými odborníky v oboru.
Zaměstnanci získali hodně cenných informací nejen pro svou
každodenní práci, ale i pro svůj další profesní rozvoj.

Které vzdělávací lekce patří k v segmentu
lázeňství k nejdůležitějším a které
k nejpoptávanějším?
Jsou to obecně kurzy z oblasti kalkulací nákladů a maximalizace zisku, dále pak byl velký zájem o novinky z různých

INZERCE

Kolik zaměstnanců dosud kurzy absolvovalo
a jaké?

marketing
JAK PRACOVAT S MARKETINGEM V GASTRONOMII 4 . díl

CENA A JAK NA NI...
Je jasné, že každý restauratér by chtěl prodávat za co nejvyšší ceny a mít přitom
neustále plno. Ale jak toho dosáhnout a kde je hladina akceptovatelnosti ceny
pro zákazníka? Jak zajistit, aby se k nám vrátil a my měli zároveň tu nejefektivnější
marži? Jak nastavit správnou cenovou hladinu?
ojďme si nejprve probrat
možnosti, které konečnou
cenu ovlivňují, a kterým
musíme dobře rozumět. Při
uvažování, jaké prodejní ceny (tedy
i celkové marži pro nás) si náš podnik
může dovolit, musíme dobře rozumět
následujícím otázkám:
1) Kdo bude náš zákazník – jaká
cílová skupina – jaká je kupní síla
této skupiny?
2) Kde se náš podnik nachází –
jaká je naše konkurence v okolí?
3) Jaký typ podniku daná lokalita
unese?

P

Velmi často, a to i v odborných časopisech, slyším, že zákazník si za kvalitu
musí připlatit. Že není možné za 80 Kč
vařit kvalitně a čerstvě. Ano, bylo by to
ideální, kdyby zákazníci takto uvažovali
a obecným trendem by bylo zvyšování
průměrné útraty hosta. Bohužel je však
realita jiná. Pominu teď úzkou skupinu
navštěvující vybrané špičkové podniky
a mohu s klidným svědomím říci, že
zatím u větší skupiny zákazníků hraje
cena, a to kolik v restauraci utratí,
rozhodující roli. Samozřejmě již roste
procento zákazníků, kteří umí kvalitu
ocenit a neváhají sáhnout hlouběji do
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kapsy, avšak zatím platí a dlouho ještě
platit bude, že největší šanci má ten,
kdo nabídne nejnižší cenu za nejlepší
kvalitu. Právě v tom je skryté umění
restauratéra, jak dokáže správně vybalancovat poměr ceny a kvality.
Nebudu složitě vysvětlovat, jak vzniká konečná cena (kalkulace pokrmu
v nákladových položkách + marže).
Ale je důležité mít na paměti, že konečnou cenu v jídelním lístku nelze stanovit s jednotnou marží. Každý produkt
má jiné vnímání u zákazníků, někde si
můžeme dovolit stanovit prodejní cenu/marži vyšší, někde musíme brát

v potaz dostupnost suroviny, její trvanlivost a tak dále. Potřebujeme tedy
ceny dosáhnout určitou otáčkou. Typickým příkladem jsou ryby, mořské plody,
čerstvá netradiční zelenina a podobně.
Další kategorií jsou potraviny, které
obecně mají vysokou nákupní cenu,
u těch si také nemůžeme dovolit stanovit stejnou marži, jako je jednotná
marže pro celý jídelní lístek. Zde by mělo platit, že exkluzivní pokrmy chceme

zvýhodnit, aby zákazník mohl vyzkoušet
kvalitu kuchyně, pozor však na aspekt
věrohodnosti ceny! U tatarského bifteku
za 80 Kč prostě zákazník neuvěří, že ho
mícháme z pravé svíčkové.
Obecnou vysledovanou zásadou
jsou pak typické indikátorové položky
na jídelním lístku. Ty hostům prozrazují
na první dojem, jak vysoko je podnik
cenově nastaven. Typickými položkami jsou káva, nealkoholické nápoje,
denní nabídka, pivo… U těchto položek doporučuji mít průměrně stanovenou marži, aby zákazníka hned
u vstupu cena neodrazovala.
Samostatnou kapitolou jsou určitě
denní nabídky. Každý restauratér potvrdí, že ekonomicky není nijak zajímavé
prodávat nabídky, které jsou v rámci
konkurenčního boje stlačeny na prodejní minimum. Ale slouží nám velmi
efektivně jako marketingový nástroj
k vytvoření loajality zákazníka k podniku. Je pravda, že většina zákazníků
u ceny za nabídku uvažuje o korunových rozdílech, neboť přemýšlí o výši
měsíční pravidelné útraty, avšak pokud
opravdu podnik zvládne nabídky ve
vysoké kvalitě, zákazníci se vrátí.

JAZYKOVÝ KOUTEK
aneb angličtina
v restauraci
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DÁTE SI SVĚTLÉ
NEBO LEHKÉ?
Vítám vás u prvního dílu malého příručního seriálu věnovaného nejčastějším chybám, kterých se s oblibou
dopouštíme v anglických verzích
našich nabídkových lístků. Začneme
tím, bez čeho se snad žádná česká
hospoda neobejde: pivem. Anglické
slovo „light“ sice znamená „světlo“
a „světlý“, ale také „lehký“. Je-li řeč
o světlém pivu, použijte výhradně
slovo „pale“. Zejména Američané
tak nemohou být uvedeni v omyl,
neboť ti si slovo „light“ spojují s lehkými (nízkostupňovými) verzemi piv
různých značek. Pro české světlé
dvanáctky úplně stačí označení
„lager“ bez dalšího upřesnění,
nabízíte-li i pivo tmavé, označte je
slovem „dark“. Cheers!

TEXT: ALEŠ DOČEKAL / FOTO: ARCHIV
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Prodejní místo, které bude hrdě reprezentovat vaši značku

Toshiba TCxWave
Jedna platforma
pro různé účely
Ä výjimečný design
Ä neuvěřitelně přizpůsobivá
Ä spolehlivá a robustní

Pro více informací pište na e-mail: ToshibaGCS@atcomp.cz

czech specials

DOBROU CHUŤ ČESKO
Nový projekt Czech Specials a Českého rozhlasu
artnerství mezi Českým rozhlasem a agenturou CzechTourism bylo završeno rozhlasovým projektem, který bude mít svoji
premiéru dne 13. května dopoledne na
Dvojce Českého rozhlasu v rámci nejúspěšnějšího
pořadu Je jaká je. Pětiminutový deník
DOBROU CHUŤ ČESKO bude každý
den přinášet recepty a zajímavosti
z restaurací Czech Specials. Moderátory pořadu se stali Zdena Kabourková a Pavel Klicpera. Cílem projektu je propagovat a zviditelňovat restaurace, které mají certifikát Czech
Specials, představit je a zároveň nabídnout typickou regionální specialitu, kterou návštěvníci objeví na jídelním lístku.

P

Držitelé certifikátu mají šanci zúčastnit se projektu. Svůj zájem
o spolupráci potvrďte na adrese: klicpera@czechtourism.cz
Těšíme se na spolupráci.

MIKULOV GOURMET FESTIVAL
iž čtvrtý rok bude probíhat na
přelomu května a června
(30. 5.–2. 6. 2013) Mikulov
gourmet festival, letos již v pěti
vyhlášených restauracích magického
vinařského města Mikulova a jedné
nové, která bude pouze na dobu
konání festivalu postavena v místním
lomu. Vybraní mistři kuchaři, členové
národního týmu Asociace kuchařů

J

a cukrářů, pro vás připraví moravské
pokrmy v moderním stylu v kombinaci
s víny z tradičních moravských odrůd.
Letos se Mikulov gourmet festival inspiroval v kuchyni Adama z Dietrichsteina, jenž působil ve službách císaře
Maxmiliána II. jako diplomat po celé
Evropě a byl vychovatelem jeho syna
Rudolfa, budoucího císaře Rudolfa II.
Na mikulovském panství užíval darů

moravské země a jeho hostiny byly
vyhlášenou událostí celého císařství.
Festival však není jen o skvělém jídle
a víně, návštěvníci se mohou těšit na
bohatý doprovodný program, otevřené
mikulovské památky nebo třeba výstavu porcelánu. Atraktivní novinkou
čtvrtého ročníku MGF bude rybí
restaurace V Lomu. Tato restaurace
bude vytvořena speciálně pro hosty
festivalu v přírodní kulise zatopeného
vápencového lomu a bude se chlubit
certifikátem Czech Specials. Rybí menu je v souladu s filosofií lokálního původu, je připraveno z ryb ulovených
v místních rybnících, na kterých dnes
hospodaří společnost Rybníkářství Pohořelice. Pro hosty bude po celou dobu
festivalu zajištěna kyvadlová doprava
mezi restauracemi, památkami a dalšími do festivalu zapojenými objekty.
Více na: www.mgfest.cz
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aneb čtyřdenní oslava moravské kuchyně a vína

legislativa

ZMĚNY V MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
Rozpočtové určení místních poplatků, tedy to, co se stane s penězi ze zaplacených
poplatků, je v České republice upraveno zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, a zákonem č. 565/1190 Sb., o místních poplatcích.
ákon o místních poplatcích určuje, co podléhá
poplatku, jaká je výše
daných poplatků a kdo
je od poplatku osvobozen. Upravuje každou konkrétní poplatkovou povinnost včetně výjimek
a parametrů konkrétních poplatků. Skutečnost, že se jedná o katalog poplatků, které mohou obce vybírat, s sebou
tedy nese i častou novelizaci, která proběhne vždy, když má zákonodárce potřebu měnit poplatkovou povinnost nebo
výši poplatku. Nyní se ve Sněmovně PSP
ČR připravuje k projednání novela, která
zavádí do zákona o místních poplatcích
hned několik změn, které se dotknou hoteliérů. V první řadě se stanovuje u lázeňského a rekreačního poplatku možnost
vést evidenci hostů i v elektronické podobě s informacemi o zapisované osobě
a informací zda daný host prokázal jiný
účel pobytu než rekreační. Záznam musí
ubytovatel archivovat po dobu 6 let. Dále
se zvyšuje horní sazba pro rekreační poplatek na 30 Kč za osobu a den, ruší se
možnost stanovení ročního paušálního
rekreačního a lázeňského poplatku

TEXT: MGR. MARTIN HOLUB / FOTO: ARCHIV
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a u poplatku za ubytovací kapacity nebude ubytovatel nadále
muset evidovat datum narození
hosta a účel jeho cesty.
Současná úprava stanovuje
u ubytovacího poplatku povinnost poskytovatelů ubytovacích
služeb platit obci až 6 Kč za
lůžko a den. Obec má možnost stanovit
ubytovateli roční paušální částku. Tato povinnost se nevztahuje na ubytovací kapacity v zařízeních určených k ubytování
studentů, v zařízeních sloužících k charitativním a sociálním účelům. Stejně tak se
tato povinnost nevztahuje na ubytování
v lázeňských a rekreačních objektech.
Poplatek musí platit každá fyzická nebo
právnická osoba, která poskytuje dočasné ubytování za úplatu.
Na otázku, co se s takto vybranými penězi stane, odpovídá zákon o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Ten stanovuje, že místní poplatky jsou příjmem obce
a tedy součástí obecního rozpočtu. Obecní
rozpočet sestavuje zastupitelstvo obce
v kontextu rozpočtového výhledu a zajišťuje
z něj fungování obce, jakož i výkon statní
správy a samosprávy, fungování zřízených

právnických osob a další potřebné věci.
Pokud má obyvatel obce návrh, kam by
peníze z obecního rozpočtu měly jít, zákon mu dává poměrně zajímavou možnost podílet se na vzniku obecního
rozpočtu. V § 11 je totiž stanoveno, že
obec má povinnost návrh rozpočtu zveřejnit 15 dní před projednáváním na úřední
desce ve zkrácené verzi a na internetu
v plné. Obyvatel obce pak může ve stanoveném termínu odeslat zastupitelstvu svoji
připomínku k rozpočtu nebo se osobně
dostavit na zasedání zastupitelstva, kde
se rozpočet projednává. Jeho návrh musí
sice zastupitelstvo schválit, pokud se má
do rozpočtu zakomponovat, nicméně je to
cesta, jak naložit (nejen) s vybranými poplatky podle představ poplatníků.
AHR ČR se bude aktivně snažit o co
nejvhodnější legislativní úpravu tohoto
zákona.

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

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ BEZ
ELEKTRONICKÉHO PODPISU
Daňová přiznání, hlášení nebo vyúčtování může daňový subjekt vypracovat a odeslat
v souladu s ustanovením § 71 daňového řádu v elektronické formě na tzv. Daňovém
portálu Finanční správy (http://cds.mfcr.cz) a nemusí mít uznávaný elektronický podpis.
aňový portál umožňuje sestavení elektronických formulářů
pod odkazem „Elektronická podání pro finanční
správu“. Výhodou elektronického formuláře jsou jeho možnosti
– elektronický průvodce, vysvětlivky, možnost kontroly formální správnosti, jeho přímé odeslání a další komfort
např. u daně z nemovitostí (poplatník nemusí obstarávat hodnoty – koeficienty pro
správné stanovení této daně). Některá
hlášení lze v současné době správci daně

D

podat pouze v elektronické
podobě (souhrnné hlášení, vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti při zaměstnávání daňových
nerezidentů pokud nejde o plátce, který je fyzickou osobou
a u něhož počet těchto nerezidentů v průběhu zdaňovacího období nepřesáhl v úhrnu 10 osob). Po jeho
odeslání na Daňovém portálu postačí
vytisknout tzv. e-tiskopis, který je systémem vygenerován, poplatník je vlastnoručně podepíše a podá platně ve lhůtě
do 5 dnů ode dne, kdy daňové přiznání

elektronicky odeslal, svému místně příslušnému správci daně (včetně možnosti
podání 5. den lhůty formou poštovní
zásilky u provozovatele poštovních služeb
v souladu s ustanovením § 35 odst.1
písm. b) daňového řádu). Uvedená lhůta
je prekluzívní tzn., pokud daňový subjekt
do uvedené lhůty podání zákonným způsobem nepotvrdí, přiznání jakoby nebylo
vůbec podáno. Poplatník má rovněž
možnost vyplněný formulář daňového
přiznání, hlášení nebo vyúčtování
vytisknout a podat na finanční úřad
v listinné podobě vlastní formulář.

duben 2013

17

z regionu
Rekonstrukce dětské léčebny Miramonti, která byla postavena v roce1927, se
týkala celkem 26 pokojů, což je polovina ubytovací kapacity. Jednalo se především
o vestavby koupelen, úpravy podlah, elektroinstalace a doplnění vybavení pokojů
včetně obměny nábytku. Součástí prací byla
i kompletní výměna výtahů. Nově byla vybavena
restaurace, společné prostory i část zdravotního úseku. Provedené změny umožňují
v restauraci provozovat také denní bar.
Samozřejmostí je možnost wifi připojení k internetu nejen ve společných prostorách, ale také
přímo na pokojích pro dětské pacienty či doprovod, a vybavení pokojů moderními televizemi. Vzhledem k tomu, že převážná část pacientů přijíždí do dětských léčeben za
léčbou dýchacích cest (astma, alergie, záněty průdušek) nejsou záměrně pokoje
vybaveny koberci. Cílem rekonstrukce bylo dosažení standardu tříhvězdičkového
hotelu. Obdobné úpravy byly provedeny i u 15 pokojů v penzionu Rodina, který leží
v blízkosti dětské léčebny Miramonti.
Rekonstrukce byla zahájena v listopadu loňského roku a dokončena na konci
letošního února. Podílely se na ní převážně regionální firmy, celkový rozpočet akce
byl 16 mil. Kč. Rekonstrukce ubytovací části odpovídá dlouhodobému záměru zkvalitňovat lázeňskou péči. Po modernizaci kuchyně následovala v roce 2010 kompletní úprava zdravotnické části dětské léčebny Miramonti, kdy se nové podoby
dočkaly prostory pro rehabilitaci a inhalatorium.
Za období od roku 1992 bylo zrekonstruováno a zmodernizováno 17 objektů
nákladem cca 53 mil. EUR z vlastních zdrojů. Lázně Luhačovice, a.s. navštívilo
v roce 2012 28 532 hostů, což znamená pokles o 1 171 hostů (- 3,96 %) ve
srovnání s rokem 2011. K největšímu poklesu došlo u klientů komplexní lázeňské
péče. V roce 2012 se léčilo v dětských léčebnách 1 200 dětí a dorostu. Počet
osob doprovázející dětské pacienty činil 618 osob.

TEXT: TOMÁŠ STARTL

TRIK SMĚNÁREN JE ČÍM DÁL VÍCE
ROZŠÍŘENÝ
Směnárny v centru Prahy již déle než rok praktikují trik na hraně zákona. Pro
turisty mají připravené dva kurzy – např. za nákup 1 euro 24 Kč nebo 16,50 Kč.
Turista se informuje u přepážky směnárníka na kurz a je mu řečen či ukázán
na tabuli kurz 24 Kč, tedy ten vyšší, běžný.
Zákazník je spokojen a předá 100 EUR ke směně. Následně však dostane
pouze 1650 Kč s tím, že nedosáhl na limit. Turista je zděšen a požaduje alespoň
vrácení 100 EUR zpět. Peníze mu směnárník odmítne vydat s tím, že je již má
v systému přijaté a transakci nelze stornovat. Ani přivolaná policie turistovi
však k navrácení peněz nepomůže. Turista dostane maximálně formulář, kde
si může stěžovat. Stížnost však putuje vedení směnárny, která se mu standardním dopisem omluví, že nedošlo k pochybení. Takto jsou denně napáleny
desítky turistů, které eviduje přivolaná, ale bezradná Policie ČR. Další stovky
turistů záležitost ani neřeší, jen si udělají obrázek o naší zemi. Peníze vynakládané na propagaci Prahou, státem a například hotely tak vycházejí vniveč,
pokud zde fungují parazitující subjekty, které byť zřejmě nečiní nic protizákonného, kazí jméno celého oboru cestovního ruchu a Praze. Věřme, že se věci
ujme ČNB, která za tuto oblast zodpovídá, a nekalosti zamezí...

CHCETE ZNÁT
TRENDY V CESTOVNÍM
RUCHU?
Zapojte se do projektu
KPMG TLT benchmark
Loňský rok znamenal pro hoteliéry oživení poptávky po ubytovacích zařízeních.
Nárůst lze pozorovat jak v průměrné dosahované ceně za pokoj, tak v průměrné
tržbě za disponibilní pokoj. Z regionů
návštěvníky tradičně nejvíce táhne Praha,
kde byl v roce 2012 největší zájem o ubytovací zařízení zejména v centru města.
Informace přináší projekt TLT benchmark
společnosti KPMG Česká republika,
který na měsíční bázi sleduje vývoj poptávky po ubytovacích a konferenčních
prostorech. Podle projektu přinesl rok
2012 náznak zlepšení. Průměrná dosahovaná cena za pokoj se oproti předchozímu roku zvýšila o téměř 60 korun
na 1 150 korun, a přiblížila se tak úrovni
roku 2010. Ve čtyřhvězdičkových hotelech přitom dosahovala o 40 procent
vyšší úrovně než v těch se třemi hvězdičkami. Průměrná tržba za disponibilní pokoj pak dokonce rok 2010 překonala,
a to výší téměř 690 korun. Obsazenost
pokojů sice za poslední tři roky mírně
stoupla na 57,7 procenta, stále se však
zkracuje délka pobytu, a tak v roce 2012
návštěvníci v hotelu strávili v průměru
pouhé 2,55 noci.
Proč se zapojit do
projektu TLT benchmark
Tyto i další informace, které podnikatelům v cestovním ruchu usnadňují orientaci na současném trhu, lze získat díky
projektu TLT Benchmark, který od počátku roku 2009 provozuje společnost
KPMG Česká republika (od roku 2011
také na Slovensku). Prostřednictvím
jednoduché webové aplikace (www.tltbenchmark.eu) se shromažďují údaje
od tří-, čtyř- a pětihvězdičkových hotelů
a také od konferenčních zařízení.
Účastníci projektu do systému jednou
měsíčně vkládají svá základní data a výměnou dostávají souhrnné reporty se
statisticky zpracovanými informacemi.

TEXT: ONDŘEJ ŠPAČEK, KPMG

TEXT: ING. JIŘÍ DĚDEK, MBA

DĚTSKÁ LÉČEBNA MIRAMONTI V LÁZNÍCH
LUHAČOVICE PO REKONSTRUKCI

Letošní ročník soutěže Czech Specials Academy 2013 je v plném proudu. Po úvodním kole v Žatci se uskutečnilo další místní kolo
v Teplicích. Na ně navázala regionální kola v Děčíně a Litoměřicích, z nichž do červnového finále postoupí čtyři družstva.
Už mi ani není líto škol, které se našeho klání nezúčastní, protože litovat mohou jen ony samy. Mezi soutěžícími školami se vytvořila zdravá rivalita a mezi soutěžícími tvůrčí a přátelské vztahy. A to díky donátorům akce společnostem MAKRO Cash and Carry
a BIDVEST Czech Republic s.r.o., bez jejichž pochopení, zaujetí pro věc a hmotné podpory, by organizace naší soutěže nebyla
možná. Uznání si však zaslouží i všichni soutěžící učitelé i studenti, kteří svým přístupem dokázali, že na našich odborných školách
se setkáme s dobrými učiteli i odborníky s bohatou praxí, i se studenty se zájmem o řemeslo.
Pro školy v ústeckém regionu, které by se chtěly zúčastnit finále, máme připravenou jednu divokou kartu. Letošní téma, Český
kapr v České kuchyni, přímo navazuje na základní projekt agentury CzechTourismu, Ochutnejte Českou republiku CzechSpecials,
podporu regionálních surovin. Jsem přesvědčen, že tento, již čtvrtý ročník naší soutěže CzechSpecials Academy 2013, je dobrou
vizitkou nejen zúčastněných škol, ale i soutěžících.
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TEXT: MILAN NEMRAVA

CZECH SPECIALS ACADEMY 2013 ODSTARTOVALA

z regionu

I v letošním roce převzaly nad konáním
2. ročníku Gastronomických slavností Magdaleny Dobromily Rettigové záštitu agentura
CzechTourism společně s AHR ČR a dalšími partnery. Program slavností, vedle
gastronomických zážitků, obohatí kulturní
a umělecká vystoupení pro děti i dospělé.
Do Litomyšle se prostě v období 6. – 19. 5.
2013 vyplatí zajet. Ať čtenář těchto řádků
posoudí sám: Ve dnech 6. 5. – 17. 5. 2013
na vás čekají v restauracích, které se do
slavností zapojily, speciální meníčka moderní kuchyně v duchu motta: „Chuť a estetika, tradice a experiment v gastronomii
podle M. D. Rettigové“. Host bude získávat
razítka a ten, kdo jich bude mít z navštívených restaurací nejvíce, získá hodnotnou
cenu od organizátorů.
Děti určitě potěší vystoupení Divadla Drak
z Hradce Králové. Slavnosti vyvrcholí
v sobotu 18. 5. pestrým programem, jehož
převážná část se odehraje na Smetanově
náměstí. Tečkou za letošní akcí bude
společně servírovaný oběd „Sousedská
husička na „Smetanově náměstí“ v neděli
19. 5. 2013.
Podrobnosti o programu slavností na:
www.gastroslavnosti.cz/oslavnosti.cz

TOURCONF ZNAMENÁ PARTNERSTVÍ
A SPOLUPRÁCI V CESTOVNÍM RUCHU
Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pořádala na
konci března v českobudějovickém hotelu Clarion druhý ročník odborné konference s názvem TourConf zaměřené na spolupráci v oblasti cestovního ruchu
a navázání partnerství mezi akademickou sférou, podnikateli a veřejnou správou.
Konference se zúčastnilo více než 70 odborníků především z Jihočeského
kraje, ale i hosté z Horního Rakouska. „TourConf je projektem, který podporuje
také přeshraniční spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Zahraničním partnerem
konference se už podruhé stala organizace cestovního ruchu z Horního Rakouska Oberösterreich Tourismus,” uvedl Viktor Vojtko, proděkan Ekonomické
fakulty pro zahraniční vztahy.
Hlavním tématem konference TourConf 2013 byla
značka destinace cestovního
ruchu. „Jako přednášející
jsme pozvali přední odborníky nejen z Jihočeského
kraje a Horního Rakouska,
ale také z národních organizací a asociací cestovního
ruchu, kteří mají s destinační
značkou bohaté zkušenosti,”
uvedl za organizační tým Petr
Štumpf, odborný asistent Katedry obchodu a cestovního ruchu. Na konferenci vystoupili prof. Ludmila Novacká z Ekonomické fakulty, Ing. Václav Stárek,
prezident Asociace hotelů a restaurací ČR, Mag. Philipp Ausserweger z Oberösterreich Tourismus, místostarostka Českého Krumlova Ing. Jitka Zikmundová a Ing. Barbora Malá z agentury CzechTourism.
Nad akcí převzal záštitu ministr pro místní rozvoj České republiky Ing. Kamil
Jankovský a hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola. Na uspořádání setkání přispěla 85 % celkových výdajů také Evropská unie z Evropského fondu
pro regionální rozvoj.

TEXT: MILAN NEMRAVA / FOTO: ARCHIV

GASTRONOMICKÉ
SLAVNOSTI
M. D. RETTIGOVÉ

JEN DOBŘE KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO MŮŽE PROSPEROVAT
Projekt „Komunikující místo“ připomněl základ úspěchu v cestovním ruchu
Jižní Morava je pověstná pohostinností
a přívětivostí svých obyvatel. Je to
potěšitelné zjištění, ale pro Centrálu
cestovního ruchu Jižní Morava to byla
především výzva. Cíl byl jasný – přispět
k tomu, aby toto hodnocení platilo
skutečně ve většině turistických cílů,
ubytovacích zařízení i restaurací
regionu. Tak vznikl projekt Komunikující
místo, který po osmnácti měsících končí.
Pilotnímu ověření vzdělávacího programu, jehož se zúčastnili vedoucí pracovníci turistických informačních center, turistických
TOP cílů, veřejné správy, zástupci mikroregionů i ubytovacích
a stravovacích podniků, předcházela příprava osmi vzdělávacích
modulů. Podíleli se na ní lidé, jejichž jména mají v oboru dobrý
zvuk. Například Martin Hrabec, Pavel Hlinka, Elfrída Chadimová,
Šárka Tittelbachová a Hana Zábranská a další.
Vznikly nejen učební texty, metodické příručky pro lektory a specializovaný slovník s tisícovkou nejfrekventovanějších výrazů
z oboru v pěti jazycích, ale také 15 výukových videí s modelový-

Komunikující místo
Jeden ze seminářů pilotního ověření
projektu Komunikující místo, pořádaný
v Prušánkách na Hodonínsku.

mi situacemi a jejich řešením. Například prací se zákazníkem
na recepci, komunikací číšníka s hostem, telefonickým rozhovorem informačního centra se zájemcem o turistické informace.
Tato videa jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách
www.ccrjm.cz, stejně jako další materiály.
„Náš projekt, spolufinancovaný z prostředků EU, měl za cíl
zlepšení kvality služeb turistům. Zaměřili jsme se na zvýšení
kvality komunikace, kterou mnohde ještě nedoceňují,“ komentuje práci uplynulých 18 měsíců ředitelka Centrály cestovního
ruchu Jižní Morava Zuzana Vojtová. Podle ní je zvýšení kvalifikace pracovníků v cestovním ruchu trvalým úkolem, na kterém
hodlá centrála dále pracovat.
Všechny materiály připravené v rámci projektu a vztahující se
k standardům kvality v podnicích, odstraňování jazykových bariér,
komunikačním dovednostem a k dalším oblastem práce v cestovním ruchu, budou zájemcům k dispozici na webu centrály v rámci
takzvané „udržitelnosti“ projektu i po jeho oficiálním ukončení.
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NOVÉ EKO TRENDY V SEKTORU
„LUXURY TRAVEL“
protože v běžném životě nemají prostor či nápady, jak na
to, očekávají, že velké aerolinie či hotelové řetězce jim
ukážou cestu a učiní leccos za ně
a s nimi. Zde je výběr tří inovativních
a ekologii příznivých trendů v luxusním hotelovém sektoru:
1. Destinace – hotely, které minimálně vizuálně i strukturálně narušují okolní prostředí
Ekologicky naladění turisté chtějí vyzkoušet nové koncepty – zařízení
blízko přírodě či v nekonvenčních
destinacích a lokalitách, která splňují
nejnáročnější ekologická měřítka.
„Sleeping Around“ je jeden z tako-
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vých konceptů. Provizorní ubytovací
zařízení rozprostřené v okolí Antverp.
Představují je lodní kontejnery
s pokoji vybavenými ekologickými
a recyklovatelnými materiály. Podobně eko-resort Pedras Salgadas v severním Portugalsku je vlastně kolekcí
kabin rozesetých v lese a skvěle s ním
splývajících.
2. Flower Power – nové krajnosti
v pojetí „zeleného hotelu“
Někteří hosté, kteří již dobře vědí, co
jsou – LEED certifikát, green housekeeping a ekologické programy, chtějí
jít ještě dál za tuto hranici. Autoři některých konceptů jim samozřejmě chtějí
vyhovět. Americký ateliér Emergent
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odhalil své plány 1500-pokojového
Národního hotelu v blízkosti pekingského letiště. Budova bude ukrývat
jakýsi vnitřní deštný prales s dostatkem denního světla a příslušně uzpůsobeným vnitřním klimatem.
3. Eko-experimenty – outsourcing
ekologických aktivit směřovaný na
hosty
Poskytovatelé služeb přemýšlejí, jak
saturovat potřebu turistů účastnit se
ekologicky přátelských aktivit. Cottage
Lodge v Hampshire připravila svým
hostům Standing Hat room. Ten, kdo
chce sledovat TV, musí sednout na
kolo, šlápnout do pedálů a vyrobit si
elektřinu.

Mediální partneři AHR

TEXT: ING. ZDENĚK KLINGORA

Turistický průmysl samozřejmě přispívá k objemu odpadu a znečištění. I dříve cyničtí
turisté si uvědomují nutnost „to go green“.

