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FÓRUM
Z P R AVO DA J A S O C I AC E H OT E L Ů A R E S TA U R AC Í Č R

Causa autorský
zákon pokračuje
Penzion roku 2014

Přilákejme hosty
na vůni grilu

Pivovary Staropramen přinášejí na český trh stylový Carling British Cider. Jedinečný nápoj, který vzniká z ručně česaných jablek a nejzralejších
třešní, je zhruba stejně opojný jako světlý ležák a má 4 procenta alkoholu. Jeho chuť nejlépe vynikne na ledu, proto je ideálním parťákem
pro zahájení večerní párty. Carling British Cider bude nabízen točený do exkluzivních sklenic a v 0,3 l nevratných lahvích.
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editorial

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
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léto se ohlásilo sérií teplých dnů. Pro restaurace začíná turistická sezona,
penziony a hotely očekávají nedočkavě nájezdy turistů. Chtěli bychom Vám
popřát, aby toto léto bylo lepší než to předchozí. Mám možnost hovořit
s mnoha lidmi, kteří spojili svoji kariéru se službami v cestovním ruchu
a vím, že úspěšně provozovat hotel nebo restauraci je opravdu náročné.
Snahou naší organizace je hledat oblasti, kde bychom Vám mohli být
užiteční. Snažíme se spolupracovat na projektech, které by mohly přivést
více turistů do regionů – posledním z nich je projekt na podporu domácího
cestovního ruchu – Česko, naše destinace. Chtěli bychom alespoň trochu
přispět k marketingové podpoře členů. Vytvořili jsme on-line katalog
klasifikovaných hotelů a penzionů, nabízíme výhodné podmínky pro účast
na veletrzích, připravili jsme program loajality členů pod názvem
Cestujeme s AHR ČR, který nabízí výhodné cestování pro více než
50 tisíc zaměstnanců v rámci našich členských hotelů a penzionů.
Snažíme se usnadnit zavádění nové legislativy do Vašich provozů.
Připravili jsme pro Vás vzory organizačních, provozních a ubytovacích
řádů v souladu s novým Občanským zákoníkem, metodiku pro povinné
značení alergenů u pokrmů v restauracích. Začínáme také vyhrávat náš
nekončící boj s kolektivními správci autorských děl. Nabízíme tréninky
a vzdělávání zdarma a připravujeme podobný projekt pro školy a odborné
učitele. Nechci poukazovat na to, jak je to těžké. Je to naše práce, kterou
si u nás objednáváte. Je možná dobře vědět, že ji děláme v šesti
zaměstnancích. To, co bych ale chtěl zdůraznit, je fakt, že bez Vás to
nejsme schopni zvládnout. Potřebujeme Vaši zpětnou vazbu. Potřebujeme
Vaši podporu a Vaše zapojení do našich aktivit, protože tím dostává naše
snažení význam a sílu k úspěšné realizaci. A potřebovali bychom také,
abyste i Vy přispěli k zapojení dalších hotelů, restaurací a penzionů do
členství v asociaci. Proto jsem Vás chtěl v těchto poetických teplých
letních dnech zcela nepoeticky a pragmaticky požádat, abyste nám
poskytovali jakékoli připomínky, nápady, které by
rozšířily naše služby, a také pomohly zapojit do
naší organizace další podniky z vašeho okolí.
Stačí napsat e-mail nebo zavolat. Pokud bychom
mohli jakkoli dále pomoci Vašemu podnikání,
rádi tak učiníme. Přejeme Vám úspěšné léto.
Váš

Partneři AHR ČR
Generální partner AHR

Exkluzivní partner

Exkluzivní partner

AHR ČR je členem

... první volba pro gastronomii
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Stalo se
29. 4. – jednání v Poslanecké
sněmovně ve věci organizace
seminářů pro poslance. Václav
Stárek předběžně dohodl termíny
květnového a červnového semináře
včetně programu jednání.

13. 5. – jednání s poslanci ve
věci připravovaného zákona o DPH
a autorského zákona, stanovisko
AHR ČR. Více k problematice
v dalších příspěvcích.
14. 5. – účast prezidenta AHR
ČR na Valné hromadě SOCR.

20. 5. – proběhlo jednání na
Ministerstvu zdravotnictví, kterého
se zúčastnili krajští hygienici
a zástupci AHR ČR. Prezentace
stanovisek asociace ke značení
alergenů.

JEDNÁNÍ S MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ
A KRAJSKÝMI HYGIENIKY
AHR ČR je několikrát ročně přizvaná na jednání s krajskými hygieniky, které
probíhá pravidelně na MZ. Poslední společné setkání se uskutečnilo letos v květnu,
kdy se projednával návrh AHR ČR na aplikaci nařízení o označování alergenů
v pokrmech restaurací. Jednání za AHR ČR se zúčastnili Václav Stárek a Tomáš
Čapek (společnost UNICONSULTING – člen asociace). Všichni přítomní navrhovaný materiál, z něhož by měl vycházet metodický pokyn pro hygieniky, podpořili.
Odsouhlasilo se, že po projednání dokumentu s hlavním hygienikem zahájí asociace poradenskou činnost mezi svými členy.

SEMINÁŘ AHR ČR V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ
PARLAMENTU ČR
AHR ČR zorganizovala po dohodě s poslanci Podvýboru pro cestovní ruch seminář, na který přizvala také ostatní asociace z oboru. Semináře se zúčastnili poslanci podvýboru za strany ČSSD, ANO, hnutí Úsvit přímé demokracie a předsedkyně
výboru pro regionální rozvoj. Smyslem akce bylo detailněji objasnit poslancům
stanoviska a požadavky jednotlivých organizací a získat jejich podporu v zákonodárném sboru. Během zasedání proběhly prezentace jednotlivých asociací,
které moderoval Václav Stárek. Poslanci obdrželi písemné podklady a bylo dohodnuto, že dostanou společný souhrnný materiál, který bude následně doplněn o termíny projednávání jednotlivých zákonů ve výborech PSP. Těch se
následně zúčastní zástupci jednotlivých asociací. Tato aktivita je dalším krokem
v systematickém prosazování stanovisek AHR ČR. Další seminář je plánován
předběžně na červen. Stanoviska AHR ČR jsou k dispozici na www.ahrcr.cz.

22. 5. – účast Václava Stárka na
jednání Kolegia cestovního ruchu –
prezentace názorů na podporu
cestovního ruchu.

27. 5. – organizace semináře
pro členy Podvýboru pro cestovní
ruch v PSP ČR.

28. 5. – účast Václava Stárka na
konferenci Asociace horských
středisek.

29. 5. – účast na jednání
Představenstva SOCR ČR –
viceprezidentem pro platformu
cestovního ruchu byl zvolen Pavel
Hlinka a Viliam Sivek.

29. 5. – účast na semináři
k vízové politice v PSP ČR.

30. 5. – jednání s náměstkyní
ministra financí Mgr. Simonou
Hornochovou ve věci elektronické
registrace tržeb a zákona o DPH.

5. 6. – vystoupení v Senátu ve
Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu
a lidská práva na podporu
pozměňovacího návrhu autorského
zákona, výbor doporučil Senátu
vrátit Sněmovně autorský zákon
s pozměňovacím návrhem.
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ODDĚLTE REKREAČNÍ A LÁZEŇSKÉ POPLATKY
OD CEN UBYTOVÁNÍ
V minulých vydáních AHR Fóra jsme vás informovali o možnosti oddělit v cenách publikovaných na on-line rezervačních portálech poplatek za lázeňský a rekreační pobyt.
Zmínili jsme, že tento krok může být cestou k zajímavým úsporám nákladů, které by
i z charakteru poplatku měl nést přímo ubytovaný zákazník, a to nezávisle na výši samotné ceny ubytování. Poplatek je v současné době zákonem stanoven na maximální
hranici 15 Kč za hosta a noc, ale liší se svou výší podle obce, kde ubytovací zařízení
působí. Tuto možnost zatím využívá jen minimum hotelů v Praze, ostatní se připravují
o nemalé finanční prostředky. Realita totiž ukazuje, že se jedná o zajímavý způsob
zcela legální úspory financí. Poplatek by měl být vybírán hotelem, ale logicky je přičítán hostovi, který je povinen jej za svůj pobyt platit. Pokud by se nám ve vztahu
k OTA podařilo naši politiku alespoň většinově sjednotit, měli bychom možnost otevřít
další oblasti podmínek pro on-line distribuci, které často hoteliéři kritizují.

CERTIFIKOVANÁ ZAŘÍZENÍ V ONLINE KATALOGU
HOTELSTARS!
Již nyní testujeme demo verzi nově
připravovaného online katalogu ubytovacích zařízení Hotelstars, který
plánujeme spustit během léta. Prezentace v katalogu bude pro všechna certifikovaná zařízení zdarma. Pro
katalog bylo zarezervováno několik
internetových domén, jenž budou
přesměrovány na jednu hlavní. Prezentace jednotlivých zařízení budou
obsahovat krátký popis v textové podobě, popis služeb pomocí piktogramů, fotografie, adresu a odkazy
na webové stránky. Hlavním zdrojem
informací se stala tištěná forma katalogu, na který jsme nezapomněli a budeme ho vydávat i pro rok 2015. Věříme, že
tato forma propagace bude dalším benefitem pro certifikovaná zařízení.
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SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO
RUCHU MÁ NOVOU PREZIDENTKU
14. května 2014 se konala řádná Valná hromada Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, na které byla zvolena novou
prezidentkou Svazu dlouholetá členka představenstva
Ing. Marta Nováková. Do čela Dozorčí rady byl zvolen pan
Ing. Vladimír Stehno za skupinu COOP, předseda COOP
družstva Havlíčkův Brod. Marta Nováková nastupuje do funkce
prezidentky po Zdeňkovi Juračkovi, který stál u zrodu Svazu
a významnou měrou se zasloužil o jeho rozvoj a růst. Funkci prezidenta zastával od
dubna 2008 a předtím již působil několik let jako viceprezident pro obchod. Ve vedení
Svazu se s panem Juračkou počítá i nadále. Představenstvo Svazu bylo tentokrát
z důvodů důkladné přípravy báze k modernizaci a podpoře efektivnosti činnosti organizace zvoleno na jeden rok. Byla schválena strategie, jejímž smyslem je pokračovat
v dalším rozvoji Svazu a jeho zatraktivnění pro stávající členskou základnu i její rozšíření o další potencionální členy. Svaz se bude i nadále snažit, aby byl silným a respektovaným partnerem profesním a odborným organizacím i státní správě.
Hlavním cílem nové prezidentky je snaha o aktivní přeměnu Svazu v moderní dynamickou organizaci, která bude podporovat společné zájmy svých členů a posilovat
členskou základnu.
Marta Nováková je předsedkyní představenstva společnosti U&SLUNO a.s.
působící v oblasti informačních technologií a odborné poradenské činnosti zaměřené na retail, logistiku a distribuci. Tuto společnost v roce 1991 spoluzakládala.
Působí také jako investorka u řady začínajících podnikatelských projektů. Svou profesní dráhu zahájila ve společnosti PRIOR SM obchodní domy, kde prošla různými
pracovními pozicemi až po obchodní ředitelku, dále působila jako ředitelka
a prokurista odborného vydavatelství SALVO.

NAVRHNĚTE
SVÉHO KANDIDÁTA
NA VÝROČNÍ CENU
AHR ČR 2014
21. listopadu už budeme znát nové
držitele Výročních cen AHR ČR 2014,
které si nejlepší z vás převezmou na
Galavečeru konaném v rámci 9. Výroční konference AHR ČR. Pokud
máte tip na někoho ze svých kolegů
z členů asociace, o němž jste přesvědčeni, že by si ocenění zasloužil,
dejte nám vědět. Propozice udílení
Výročních cen však dávají i možnost,
navrhnout sami sebe, pokud v maximální míře splňujete jejich kritéria. Výroční ceny jsou nejen významným
oceněním profesionálních i osobnostních vlastností nominovaných, ale
slouží také jako dobrý marketingový
nástroj v očích veřejnosti. Uzávěrka
přihlášek je 31. července. Více na
stránkách: www.ahrcr.cz/vyrocniceny, nebo na: rambousek@ahrcr.cz.

VÍTÁME NOVÉ ČLENY
Aureole Fusion Restaurant & Lounge, Praha 4; Emblem hotel, Praha 1; Hotel Vír, Vír; Kavárna Dadap, Praha 9;
Krušnohorský penzion Javor, Horní Blatná; Penzion Daniela, Boží Dar; Pivovar restaurace hotel a penzion ČERNÝ OREL,
Kroměříž; Restaurace-penzion U Růže, Hradec Králové; Šupina a Šupinka s.r.o., Třeboň
DODAVATELÉ: ComGate, a.s., Praha 10 – Vršovice; SEGAFREDO ZANETTI CR spol. s r.o., Praha 1; Transfer Energy a.s.,
Praha 9 - Letňany

Společnost BIDVEST se stane od
července Exklusivním partnerem
AHR ČR. V květnu byla podepsána
nová smlouva s platností na tři roky,
která zajišťuje oběma partnerům vzájemnou podporu a spolupráci při
organizaci akcí AHR ČR, podpoře
české gastronomie a projektu CzechSpecials. Obě organizace budou spolupracovat také v oblasti vzdělávání,
převážně pro gastronomická zařízení
a střední odborné školy. AHR ČR získává silného partnera pro aktivity na
podporu oboru gastronomie. Společnost Bidvest je dodavatelem kvalitních
surovin pro běžné gastronomické
provozy i špičkovou gastronomii.

... první volba pro gastronomii

KOLEGIUM CESTOVNÍHO RUCHU OPĚT NA SCÉNĚ
Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová zahájila po dlouhé odmlce činnost
Kolegia pro cestovní ruch, které by mělo být jejím poradním orgánem. AHR ČR
je členem kolegia a Václav Stárek prezentoval na jeho prvním zasedání své názory
na to, jak by mělo ministerstvo cestovní ruch podpořit. Realitou zatím zůstává, že
se fenoménu cestovního ruchu, na rozdíl od vyspělých členských zemí EU,
nevěnuje dostatečná pozornost. Příkladem tvrzení z letošního roku může být materiál Programové prohlášení vlády ČR, kde je k této problematice pouze uvedeno: „Vláda bude podporovat rozvoj cestovního ruchu, kvalitní propagaci České
republiky jako turistické destinace a připraví zákon o cestovním ruchu.“
Základním problémem současného stavu turismu v ČR je absence dlouhodobé
koncepce rozvoje, která by byla založena na seriózním průzkumu. Proto také
přetrvává názor AHR ČR, že je nutné vytvořit zákon o cestovním ruchu, podobně
jako například v Rakousku a na Slovensku. Problematika podpory příjezdů turistů
do jednotlivých turistických regionů a větší oživení domácího cestovního ruchu je
jednou z konkrétních forem podpory, kterou může veřejná správa podnikatelům
poskytnout. Je třeba zajistit stabilní prostředí, kde se nebudou podmínky pro podnikání měnit s každou změnou ve vládě. Není možné podnikat za situace, kdy
neznáme ani výši DPH v následujícím roce. Jako konkrétní a detailnější kroky
požaduje AHR ČR po ministerstvu podporu v oblasti daňové politiky – konkrétně
v zachování snížených sazeb DPH a převedení pokrmů v restauracích do snížené
sazby, podpoře změn autorského zákona, změn v místních poplatcích a zavedení
povinné klasifikace ubytovacích zařízení. V rámci kolegia bude vytvořena pracovní
skupina, která se bude zabývat přípravou a prosazením zákona o cestovním
ruchu. Z vyjádření paní ministryně je podstatný její příslib zabývat se náměty
a prosazovat zájmy našeho oboru. Ze zkušenosti ale víme, že je třeba vyčkat na
konkrétní výsledky. Proto je také předčasné hodnotit význam obnoveného
kolegia a jeho činnost.

červen 2014

TEXT: ING. VÁCLAV STÁREK, ING. KLÁRA ZACHARIÁŠOVÁ

BIDVEST: NOVÝ
EXKLUZIVNÍ
PARTNER AHR ČR
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Ministerstvo kultury odmítá fie‰it situaci
s autorsk˘mi poplatky
Situace s výkladem autorského zákona a nároky kolektivních správců jsou pro podnikatele již
neúnosné. Přesto Ministerstvo kultury vydalo ve třetím čtení zamítavé stanovisko k pozměňovacímu
návrhu poslanců hnutí ANO 2011, který měl nerovné podmínky alespoň částečně řešit.

K

vržená ministerstvem, měla pouze upravit autorské právo v souladu se směrnicemi Evropské unie, ale ponechávala
všechny problematické oblasti, kvůli
kterým probíhá již mnoho soudních
sporů, nezměněné. Ministerstvo kultury vyslovilo k pozměňovacím návrhům
ve třetím čtení své zamítavé stanovisko,
čímž opět odložilo řešení dlouhodobých
problémů na minimálně další dva roky.
Přitom na komplexní novele autorského zákona pracuje již od „Topolánkovy
vlády“ a zcela bez výsledků. Tím bylo
jasně vyjádřeno, že ministerstvo kultury nemá o řešení palčivých problémů
podnikatelů, kteří se aktivně účastnili
diskusí nad původně připravovanou
novelou a předkládali dlouhodobě
návrhy, zájem. Zároveň předurčilo, že
podnikatelé se práva musí domoci
zdlouhavými soudními spory, kde
v mnoha případech soudy všech instancí, tedy i Nejvyšší soud a Ústavní
soud již dávají za pravdu uživatelům
autorských děl.
AHR ČR se domnívá, že požadavek
na platbu autorských poplatků za TV na

neobsazených pokojích jsou v rozporu
s judikaturou Evropského soudního
dvora i českých soudů a hlavně v příkrém rozporu s logikou užívání autorských děl. Dále má za to, že by měl být
jasně stanoven způsob řešení situace,
kdy jedna ze stran nesouhlasí s neodůvodněným návrhem zvyšování poplatků, které je v současné době pouze
jednostranným diktátem kolektivních
správců, kteří mají navíc monopolní
postavení. AHR ČR se zároveň obrací
na senátory, aby se pokusili tento neudržitelný stav změnit při projednávání
zákona v Senátu.
(Aktuální informace k novele autorského zákona – 5. 6. projednal zákon
Výbor pro vzdělání, vědu, kulturu a lidská práva. Na základě argumentů předložených AHR ČR výbor doporučil Senátu vrátit Sněmovně zákon s pozměňovacím návrhem předloženým AHR ČR,
který si osvojil předseda výboru Dr. Jaromír Jermář. Pokud bude stejně hlasovat plénum v Senátu, bude zákon
vrácen zpět k projednání PSP).

Penzion roku 2014 – Hlasujte pro svÛj
oblíben˘ penzion
1. června začalo hlasování o nejlepší penziony – Staropramen PENZION ROKU 2014. Anketa
vstupuje do svého již 5. ročníku a tradičně ji vyhlašuje společnost FTonline a AHR ČR.
ominační fáze končí
31. srpna a z finální TOP
desítky nejlépe hodnocených penzionů vybere odborná komise na základě osobní
návštěvy nejlepší penzion, který na
slavnostním Galavečeru AHR ČR získá
prestižní ocenění PENZION ROKU
2014. Penziony, které se budou chtít
utkat z finálové desítky o titul, musí
být členy AHR ČR.

N

4

červen 2014

Hodnocení bude probíhat na stránkách www.dopenzionu.cz, www.czechadvisor.cz a www.hotelstars.cz. Letošním cílem je zviditelnit ještě více
kvalitních penzionů a zohlednit rozdíly
dle velikosti, lokality působení nebo zaměření. Vedle žebříčků TOP 10, TOP
25 a TOP 50 bude vyhlášen Nejlepší
malý penzion, Nejlepší penziony dle
zaměření (pro rodiny s dětmi, romantické, venkovské, wellness, pro gurmá-

ny,...), nejlepší penziony podle jednotlivých hodnocených kritérií (prostředí,
personál, stravování, služby, pohodlí
a nejlepší poměr cena / nabízené
služby) a také 3 nejlepší penziony
v každém kraji. Vloni se stal vítězem
Penzion U Hrádku (Znojmo), v předchozích letech zvítězily Penzion UKO
(Bedřichov), Penzion Seeberg (Františkovy Lázně) a Penzion Prinz (Valtice).
Více na www.ahrcr.cz.

TEXT: ING. VÁCLAV STÁREK

olektivní správci autorských
práv zvyšují každý rok své
nároky, přičemž nakládání
s takto vybranými poplatky
je velmi netransparentní. Například
kolektivní správce OSA v loňském roce zvýšil poplatek za hotelové pokoje
o 10 %, čímž celkový součet poplatků
překračuje zákonem stanovenou maximální hranici, a v letošním roce také
poplatky z veřejných prostor, například
restaurací. To vše bez jasného zdůvodnění nárůstu nákladů nebo cen s výběrem spojeným.
AHR ČR opakovaně volá po zjednání nápravy a navrhuje cesty, jak k ní
dospět. Z iniciativy poslankyně Kristýny Zelienkové (ANO) a na základě
stanovisek mnoha profesních svazů,
zastupujících podnikatele v cestovním
ruchu, byl ve druhém čtení počátkem
května k novele autorského zákona
načten pozměňovací návrh, který měl
narovnat a vyjasnit podmínky pro uživatele autorských děl (například hotely
a restaurace) a kolektivní správu autorských odměn. Naopak novela, na-
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Alergeny v provozech spoleãného
stravování
Povinnost provozovatelů zařízení společného stravování informovat zákazníky o alergenech
přítomných v nabízených pokrmech je v České republice zakotvena od roku 2005. V době do
13. 12. 2014 ji upravuje zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Od 13. 12. 2014 nastane
účinnost Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011.

T

účel o informaci o obsahu alergenů,
tak prostý seznam s výpisem názvu
pokrmů a obsažených alergenech,
samotný jídelní lístek (pokud se provozovatel rozhodne zde tuto informaci
uvádět). K tomu, aby provozovatel zařízení společného stravování mohl vytvořit seznam alergenů v konkrétním
pokrmu, musí mít k dispozici kompletní údaje o zpracovávaných potravinách
a surovinách. Dostupnost všech potřebných údajů, resp. povinnosti dodavatelů informace poskytnout, upravuje
čl. 8, odst. 6 a 7, Nař. 1169/2011. Pro-

vozovatelé restaurací by se tedy měli
ujistit, že jejich dodavatelé budou
s účinností této směrnice uvádět u jednotlivých surovin informaci o obsažených alergenech.
AHR ČR chápe sice důvody, které
k opatření vedou, vzhledem k tomu, že
se stále zvyšuje počet alergických osob
a důsledky některých alergických
reakcí mohou být pro zdraví zcela fatální. Na druhé straně je tato povinnost
pro podnikatele další zátěží a může
mít dopad na pestrost nabídky i výběr
surovin pro přípravu pokrmů. Směrnice je kompromisním výsledkem jednání na Evropské úrovni, kterých se také
účastnila naše konfederace HOTREC,
kdy původní návrh Evropské komise
obsahoval kompletní značení nebalených potravin ve stejném rozsahu, jako
tomu je u potravin balených. AHR ČR
bude svým členům plně k dispozici pro
případné další dotazy a konzultace,
stejně jako budeme o metodice informovat v okamžiku, kdy bude vydána
ministerstvem zdravotnictví. Detailní
dokument bude pak zaslán všem členům a umístěn na webu asociace.

SEZNAM SKUPIN ALERGENŮ:
obiloviny obsahující lepek
korýši a výrobky z nich
vejce a výrobky z nich
ryby a výrobky z nich
jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich
sójové boby a výrobky z nich
mléko a výrobky z něj
skořápkové plody: mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu
ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky
z nich
celer a výrobky z něj
hořčice a výrobky z ní
sezamová semena a výrobky z nich
oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg
vlčí bob a výrobky z něj
měkkýši a výrobky z nich

červen 2014

TEXT: TOMÁŠ ČAPEK, ING. VÁCLAV STÁREK

ato nová evropská právní
úprava přinese provozovatelům zařízení společného
stravování konkrétně stanovenou povinnost uvádět alergeny
obsažené v nabízených pokrmech.
V zájmu ochrany zaměstnavatelů je
praktičtější uvádět obsah alergenů
písemnou formou. Tím se zamezí případným sporům se zákazníkem, který
by mohl tvrdit, že nebyl řádně, případně mylně informován o obsahu
alergenů v daném pokrmu personálem. Návrh asociace vychází z toho,
že bude možné, aby se provozovatel
o formě informace rozhodl podle
možností a charakteru provozu. V případě, že se zákazníkům podává potravina v původním obalu, jsou veškeré
povinné údaje, včetně obsažených
alergenů, uvedeny na obalu potraviny.
Písemná informace o alergenech obsažených v pokrmech může být zákazníkovi, dle návrhu, předána několika
způsoby:
Vyvěšením, umístěním na viditelném
místě v provozovně
Uvedením přímo v jídelním lístku
Předložením zákazníkovi na jeho
osobní vyžádání.
Zákazníkovi musí být vždy prokazatelně, viditelně a zřetelně sděleno, že
informace o obsažených alergenech
obdrží po dotázání u obsluhy. A to
upozorněním viditelně umístěnou
větou: „Informace o obsažených
alergenech poskytne obsluha na
vyžádání zákazníka,“ které by mělo
být součástí jídelních lístků nebo vyvěšeno u nabídky restaurace. Po vyzvání
obsluha předá informaci o alergenu
obsaženém v daném pokrmu. Podstatné je, že povinnost tuto informaci
předat, má provozovatel restaurace
pouze po vyžádání zákazníkem. Pro
účely písemné informace o alergenech
může sloužit jak receptura pokrmu,
která může být rozšířena pro tento
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Odborné a uãÀovské ‰kolství musí
získat ztracenou stavovskou prestiÏ
Na loňské 8. Výroční konferenci AHR ČR v brněnském Best
Western Premier Hotelu International získala titul Škola roku
2013 AHOL Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství
v Ostravě-Vítkovicích. Výroční cenu převzala její ředitelka
MGR. PAVLA SZTULOVÁ. Požádali jsme ji o rozhovor.
Škola AHOL má v úvodu
svých webových stran
výstižnou informaci, že
je místem setkávání,
naslouchání a hledání cest
ke spolupráci a partnerství
mezi žáky, pedagogy a rodiči.
Můžete nám krátce nastínit
její historii?
Školy AHOL vznikaly postupně od roku
1992 – na začátku byla AHOL – Soukromá střední škola specializační
s pomaturitními studijní obory Obchodní manažer, Ekologický laborant,
Bankovnictví a pojišťovnictví, Podnikání a obchod. Škola sídlila v Ostravě
– Zábřehu na Petruškově ulici. Od roku 1993/94 bylo sídlo školy rozšířeno
o budovy v Ostravě – Vítkovicích na
Dušní ulici a studijní nabídka byla
obohacena o maturitní obory Cestovní
ruch a Hotelová škola. Ve školním roce
1996/1997 se AHOL-SOŠ přestěhovala na Šalounovu ulici v Ostravě-Vítkovicích a uvolněné prostory na Petruškově ulici v Ostravě-Zábřehu obsazuje
nově vzniklá AHOL – Vyšší odborná
škola. Na náměstí Jiřího z Poděbrad
v Ostravě-Vítkovicích se škola přestěhovala ve školním roce 2005/2006.
A 1. září 2007 se z AHOL-SOŠ odděluje nová samostatná škola AHOL –
Střední škola gastronomie, turismu
a lázeňství se sídlem na Dušní ulici
v Ostravě – Vítkovicích. V současné
době do společenství škol AHOL patří
Střední odborná škola, Střední škola
gastronomie, turismu a lázeňství, Vyšší
odborná škola, Centrum celoživotního
učení a Klub absolventů škol AHOL. Ve
své dvaadvacetileté historii má AHOL
kolem 5 000 absolventů, s kterými se
setkáváme na tradičních akcích – školní plesy, garden party, AHOL CUP –
gastronomická soutěž, odborné konference a další společné aktivity. Vždy
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Pavla Sztulová
Narodila se v Darkově.
Vystudovala výtvarnou výchovu na
Pedagogické škole v Krnově a na
Ostravské univerzitě učitelství odborných
předmětů pro střední školy.
Pracovala jako vychovatelka školní
družiny a školního klubu, učitelka na ZŠ, učitelka na AHOL – Střední odborné
škole, byla tiskovou mluvčí škol AHOL, pak pedagogem odborné a učební
praxe škol AHOL, ředitelkou AHOL Vyšší odborné školy a dnes je ředitelkou
AHOL Střední školy gastronomie, turismu a lázeňství.

je to příjemné setkání a pro nás pedagogy velmi pozitivní, inspirativní
a obohacující.

Co vás v životě potkalo
krásného a veselého a co
naopak smutného?
Krásného? Určitě dnes již vzdálené
dětství v Darkově, v zaniklé části lázní,
kde léčivá solanka vyvěrala v každé
zahradě, a v každém domě jsme měli
rodinné vazby. Prázdniny patřily žním
na poli, koupání v Olši, nedělní zmrzlině v lázeňském parku, kde jsem se
divila, proč je lžička na zmrzlinu placatá, fotbalovému utkání na hřišti, kde
maminka prodávala vstupenky a připravovala „vařunku“, kterou se zapíjelo
vítězství nebo prohra. Otec, aktivní
sportovec, člen Sokolské župy hrál fotbal, stolní tenis, cvičil prostná a později
sekal trávník na hřišti (sekačka dodnes seká trávu na naší chatě – mé
dědictví). A smutné? Smutné bylo postupné poddolování Darkova, kdy se
rodiny stěhovaly do jiných měst a vesnic, přetrhaly se sousedské vazby
a zanikly tradice společenských bálů,
draní peří, zabijaček a šlapání zelí. Podle pravidla co mě nezabije, to mě
posílí. Byly, jsou a budou to především
radostné chvíle s mými nejbližšími –

rodinou a opravdovými přáteli. Jsem
šťastná, že jich mám kolem sebe
hodně, vážím si jejich přítomnosti,
lásky a podpory.

V čem spočívá spolupráce
s vysokými školami?
Pro Ostravskou univerzitu jsme školou,
kam se budoucí učitelé chodí učit a naslouchat (cizí jazyky, odborné předměty
turismu a hotelnictví, výuku metodou
CLIL), naši žáci mají možnost být posluchači na vysokoškolské přednášce.
Velmi přínosná pro obě strany je spolupráce s UCB v Birminghamu, kde
studují naše dvě žákyně. Katedra Cestovního ruchu na Slezské univerzitě
v Karviné nás zve na své zajímavé kurzy a přednášky. I přesto si myslím, že
spolupráce s vysokými školami by měla být pravidelná, obohacující a pro
obě strany přínosná. Rezervy jsou na
obou stranách.

Platí i na Ostravsku, že je malý
zájem o učební obory a střední
vzdělávání, mladí lidé chtějí
být hlavně manažery?
V posledních letech se setkávám s názorem rodičů, že se má jejich dítě nejdříve vyučit, a když mu učení půjde, může dál studovat a udělat si maturitu.
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Konečně nastává změna v myšlení. Razím heslo lépe
první učeň, než poslední student. Neprožije-li si žák
úspěch, pocit uspokojení a radosti ve škole, nemá proč
navštěvovat tuto instituci. A jsme u problematiky – docházky do školy, změny oboru, školy, špatná spolupráce
s rodiči, neustálý útěk od problému, utíkání si do nemoci, chybí motivace, nadšení a zápal.

Seznamte se: Apex™
Mytí nádobí jinak.
Jednoduše. Pod kontrolou.

Kolik vašich absolventů jde dál studovat
na vysokou školu?
Přibližně 50 % absolventů, další odcházejí na zkušenou
do zahraničí a pracují v rodinných firmách.

Kam chodí vaši studenti na odborné
a učební praxe?

Jaká je vaše spolupráce se zahraničními
školami?
Spolupracujeme s Lycée des métiers de BAZEILLES
ve Francii, v Polsku – Zespol škol gastronomiczno ekonomiczny a s Hotelovou akademií L. Wintera v Piešťanech na Slovensku. Příkladem jsou měsíční stáže francouzských studentů v Ostravě, účast na AHOL CUPu,
výměnné krátkodobé stáže, poznávání regionálních
tradic při odborných seminářích.

TEXT: JAROSLAV HOLOUBEK / FOTO: ARCHIV

Jaké máte zkušenosti s pořádáním soutěže
AHOL CUP?
Stála jsem u začátků AHOL CUPu před šestnácti lety
a společně jsme se učili, jak organizovat, řídit a připravit AHOL CUP tak, aby byl přínosem pro všechny strany.
Postupným vývojem – náročností, novými trendy, zkušenostmi a možnostmi, které se začaly otevírat (zařazení
do programu Excelent a kalendáře akcí MŠMT) inovací
disciplín, rozšiřováním sponzorů, odborné garance profesních svazů, nápady a invencí pedagogů i podporou
města Ostravy se stal AHOL CUP prestižní soutěží s mezinárodní porotou a účastí. Pro nás organizátory je den
pořádání AholCupu gastronomickým svátkem, radostí
i závazkem.

Co chcete ještě zlepšit, jaké máte vize do
budoucna?
Stále je, co zlepšovat, ale někdy je potřeba nechat plynout, nezasahovat, pozorovat a netlačit na pilu. Nechat
prostor žákům a pedagogům pro růst, nadechnutí
a vztyčenou hlavu. A budou-li žáci odcházet do dalšího
života se zdravým sebevědomím, vědomostmi
a pokorou, pak jsou vize naplněny.

INZERCE

Obor Hotelnictví v Ostravě – Clarion Congress Hotel,
ParkInn, Mercury, restaurant Paleta, Viktoria, Guest,
Pod věží, Penzion Sluníčko na Sepetné, Hotel Rudolf
v Havířově. Mimo náš region si velmi ceníme možnosti
vykonávat praxi v Grand Hotelu PUPP v Karlových
Varech, kam žáci již deset let jezdí pomáhat v době
Mezinárodního filmového festivalu. Jejich reprezentace
je vždy velmi pozitivně oceněna generální ředitelkou
Andreou Pfeffer-Ferklovou. Cestovní ruch je na praxi
v Dolní oblasti Vítkovic v Malém světě techniky, na
Slezskoostravském hradě, v cestovních kancelářích
a informačním středisku.

Představte si myčku nádobí...
která Vás upozorní, když nejsou
dodržovány správné postupy
která Vám poskytne všechny
informace k tomu, jak minimalizovat
náklady a jak trvale dosahovat
optimálních výsledků
která Vašim zaměstnancům
usnadní mytí nádobí a učiní
jej bezpečnějším

...seznamte se s výrobky Apex™.
Ecolab Hygiene s.r.o.
Hlinky 118, 603 00 Brno
tel.: 543 518 250

e-mail:
office.brno@ecolab.com
www.ecolabcz.cz
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10 hloup˘ch chyb, které dûlají stfiednû
velké a men‰í hotely
Provozujete hotel a zakládáte si na jeho nezávislosti na řetězcích? Nebo s podnikáním
v hotelnictví teprve začínáte? Pak právě pro vás je určen článek Milana Pavelky
z Marketingové Ambulance Hotelmax. Upozorňuje na následující často se opakující chyby,
které dělají majitelé a provozovatelé menších a středních hotelů.
být sám sebou a předávat svoje
jedinečné já do svého podnikání.
9. Přerušení koncentrace na tvorbu
hodnoty
Skutečným účelem podnikání je vytváření hodnoty, ne vydělávání peněz.
10. Nepružnost
Ačkoliv tvorba hodnoty je nezbytná
k udržitelnému podnikání, bylo by
naivní domnívat se, že se můžete
prostě jen zaměřit na tvorbu hodnoty
a zbytek se postará sám o sebe.
V plném znění článku
v COT business najdete
ke každé z chyb komentáře a cenné rady autora, které vám mohou
pomoci při vaší marketingové práci.

TEXT: (COT)

5. Předpoklad, že se podepsaná
smlouva bude ctít
Podepsaná smlouva je jenom kouskem papíru. To, co stojí za podepsanou smlouvou, jsou vztahy.
6. Postup v rozporu s intuicí
Pokud byste zakládali všechny své obchody na tvrdé logice a ignorovali byste intuici, dopadlo by to nejspíš špatně.
7. Ignorace tržních výklenků
Výklenek trhu způsobuje rozdíl ve
vnímání hodnoty služby nebo i zboží
pod určitou značkou a tudíž i ochotu
spotřebitele za ni zaplatit vyšší cenu a nepátrat
přitom po alternativě.
8. Potlačování
jedinečnosti
a autenticity
Je naprosto správné

v dostatečném předstihu. Nezapomeňte také na umístění kontaktních údajů
a online rezervací na každé stránce
webu a dobře na očích. Záložka kontakty rozhodně nestačí. Zkrátka a dobře, když už potenciálního klienta dostanete na vaše stránky, přesvědčte
ho o tom, že je na správném místě a již
nemá smysl se dívat kamkoliv jinam.
Uvidíte, jak velký rozdíl v prodeji ze
svých webových stránek pocítíte.

TEXT: JAN HALÍŘ

1. Prodávání špatným lidem
Přestože je prodej důležitý pro přežití
jakéhokoliv podnikání, není nutné vnucovat služby kdekomu.
2. Utrácení příliš mnoha peněz
za marketing
Velkou chybou nejen v začátcích nezávislých hotelů je, že jejich management kopíruje marketing řetězcových
konkurentů.
3. Utrácení příliš mála peněz
za marketing
Stejně tak je špatné příliš skrblit. Nedovolte skromnosti vstoupit do cesty
vaší efektivitě.
4. Hraní si na něco, čím vůbec
nejsme
Autenticita a jedinečnost solitérů je
vždycky atraktivnější, než uniformní
půvab početných skupin.

Marketing, kter˘ nic nestojí
– nauãme se prodávat
Většina webových stránek hotelů i penzionů neprodává
správně. 50 milisekund – to je čas, kdy si návštěvník vytvoří
první podvědomý dojem z návštěvy vaší webové stránky.
Další 3–4 vteřiny již vědomě vyhodnocuje, zdali jste ho
zaujali nebo ne. To je chvíle, která rozhoduje, jestli z vašeho
webu odejde nebo zůstane.
e tedy nutné, abychom pracovali se sezonními nabídkami
a grafikou na našem webu,
jinými slovy první, co návštěvník uvidí, by měla být atraktivní fotografie, ale také nějaká skvělá a úžasná
nabídka, která klienta „praští to očí“.
Zkuste si otevřít několik webových
stránek hotelů a hned vedle několik
prodejců elektroniky nebo velkých
prodejců potravin a uvidíte, jak
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propastný rozdíl v tom, jak působíme
na klienty, je.
Stalo se vám někdy, že byste otevřeli
leták z Globusu nebo Tesca a nenašli
zde žádnou speciální nabídku? Mně
tedy ne, ale u ubytovacích zařízení se
mi to stává ve většině případů. Plánujte! Vy sami znáte své klienty – víte,
kdy nakupují letní pobyty, kdy jarní
prázdniny. Dopředu si rozplánujte celý
rok a bannery na své stránky dávejte
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Bidvest pomáhá
Společnost Bidvest je největším velkoobchodem a distributorem mražených, chlazených
a čerstvých potravin i souvisejícího nepotravinářského zboží v České republice.
Angažuje se v mnoha projektech, které jsou zaměřeny na vzdělávání jak mladých talentů
tak i profesionálních kuchařů a tím se snaží o zlepšování gastronomie v České republice.
Zeptali jsme se na to pana RADIMA KOPECKÉHO, ředitele prodeje do gastronomie.
šéfkuchařů. Jen namátkou např. Giorgio
Nardelli, Manfred Klein a z českých mistrů
Jan Punčochář, Zdeněk Pohlreich,
Roman Paulus, Jan Horký a další. Rozjeli
Znamená to především velkou zodpovědjsme také projekt Šéfkuchaři Bidvest ve
nost. Na trhu jsme od roku 1992 a naši
Vaší kuchyni, který názorně a přímo
zákazníci si za tu dobu zvykli na určitý
v provozu zákazníka ukazuje možnosti
standard služeb a výrobků, které nabízítechnologií i našich produktů. Naši
me. Postupně jsme vybudovali širokou
odborníci mohou také poradit s koncepcí
základnu obchodních zástupců a portfolio
podniku a ekonomikou jeho provozu.
výrobků, které vyhovují našim zákazníObrovský zájem o tento projekt je ze
kům. Již několik let podporujeme vzděstrany školních jídelen, které bývají často
lávání v oblasti gastronomie.
vybaveny moderní technologií. Také se
snažíme inspirovat naše zákazníky poJakým způsobem vzdělávání
mocí receptů, které máme na našem
podporujete?
prodejním portálu mujBidvest.cz. V souJsou to hlavně projekty jako soutěž mlačasné době je tam cca 250 receptů
dých talentů Gastro Junior Brno – Bidvčetně kalkulačky porcí. Každý zákazník
vest Cup nebo vzdělávání v našem
si může také vytvářet vlastní recepty
Gastrostudiu Bidvest v Kralupech nad
a ihned vidí, jaká je cena surovin. Na
Vltavou. Zmínil bych především kurzy
našem e-shopu se dají
pro studenty Bidvest Juvůbec dělat zajímavé věci
nior Academy a kurzy
– i to je vlastně rozvoj
pro naše zákazníky pod
vzdělávání. (smích)
vedením světoznámých
... první volba pro gastronomii

Jste také jedním z největších
výrobců a zpracovatelů
potravin v ČR. Jaké výrobky
sami vyrábíte?
Jedná se především o zmrzlinu pod značkou Prima, která je nejoblíbenější v Česku.
Dále zpracováváme čerstvé vepřové a hovězí maso pod značkou NOWAMEAT,
českou zvěřinu PETRON a samozřejmě
ryby, zeleninu a bramborové výrobky pod
značkou NOWACO. Vyrábíme také vlastní
pečivo značky Bagetier.

Co plánujete v nejbližší době?
Rozjíždíme nový projekt se známým
šéfkuchařem Jiřím Roithem zaměřený
na vzdělávání pro všechny – studenty,
profesionály i hobby kuchaře. Prozatím
mohu prozradit, že se jmenuje Kulinářské umění. Na podzim opět připravujeme naši úspěšnou výstavní akci
Bidvest TOUR. Letos to bude v novém,
takže se naši zákazníci mají na co těšit,
nechte se překvapit!

KOMERČNÍ PREZENTACE

Jste největším distributorem
do gastronomie v ČR – co to
znamená?

Spojení profesionálu°
Společnost Bidvest se stala exkluzivním partnerem AHR ČR.

Kompletní servis pro gastronomii
140 obchodních zástupců
250 certifikovaných rozvozových aut
E-shop s inspirativními recepty s kalkulací porce
Kurzy pro zákazníky ve vlastním gastrostudiu Bidvest
st
Odborná pomoc na Zákaznickém centru Bidvest

Využijte i Vy profesionální služby největšího distributora do gastronomie v České republice!
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hotel/penzion

Jak se Ïije
penzionÛm
v âechách?

yslím si, že kolegové z řad
majitelů penzionů by měli
být aktivnější. AHR ČR pořádá řadu zajímavých akcí:
vzdělávací semináře, certifikace ubytovacích zařízení, každoroční Roadshow
s mnoha cennými informacemi, tradiční výroční konference... Tam všude je
prostor nejen pro sdělení námětů
a připomínek, ale i setkání a komunikaci s ostatními kolegy v oboru. Účast
na nich penziony bohužel nedoceňují.
Nejdůležitější je však aktivita v průběhu
roku. Přitom, dle mého názoru, máme
tolik problémů a námětů k diskuzím
a řešení, která pramení z různorodosti
činnosti a vybavení penzionů, poskytování restauračních služeb, rozmáhající se wellnes služby a jejich finanční
náročnosti atp.. Jsem ráda, že se na
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mě, na základě mé výzvy, obrátila se
svými připomínkami řada kolegů.
Pan Ondřej Pavelka z Olomouce mě
například upozornil na nejasnosti kolem odvodů DPH za parkování ubytovaných hostů. O radu jsem požádala
Mgr. Ing. Miloslava Hnátka:
Uplatnění parkovného
jako součást ubytování
Ubytovací služby jsou v současné době zahrnuty ve snížené sazbě DPH.
V praxi ubytovací zařízení poskytují
i další služby a řeší otázku, zda další
poskytnutá služba je či není součástí
ubytovací služby a tedy v konečném
důsledku zdaněna sníženou sazbou
DPH. V těchto případech je nutné posoudit, zda poskytnutá služba souvisí
s ubytováním jako jednotné plnění nebo zda jde o samostatně poskytnutou

službu. Pro toto rozlišení platí obecná
zásada, že každá služba má být zpravidla považována za jednotlivé samostatné plnění. O jednotlivé plnění
jde zejména v situacích, kdy jedna
nebo více částí plnění představují
hlavní plnění a jedna nebo více částí
představují vedlejší plnění, které sleduje daňový režim plnění hlavního.
Za vedlejší plnění se považuje takové
plnění, které nepředstavuje pro zákazníka vlastní účel, nýbrž určitý prostředek k optimálnímu využití hlavního
plnění. Nejobvyklejším vedlejším plněním jako součást ubytování splňujícím
výše uvedené charakteristiky je snídaně poskytnutá hostovi. Nesmí však
být rozlišována a účtována samostatně.
Obdobně u parkování pro vozidla hostů, které není účtováno samostatně,
ale je zahrnuto do ceny ubytování
hosta, se uplatní rovněž snížená
sazba daně. Tím je výčet základních
vedlejších plnění v hotelnictví úplný
a lze doporučit provozovatelům velkou
obezřetnost při tvorbě tzv. balíčků
služeb a správném uplatnění DPH.
K této problematice zveřejnila daňová
správa před nedávnem své stanovisko
na webových stránkách a předložila
poměrně dobře zpracované vodítko
pro uplatňování DPH z balíčků služeb
pro hotely a další ubytovací zařízení.
Budu ráda, když se podaří naši spolupráci zkvalitnit, nebojte se využít potenciálu, který naše asociace má. Přeji
vám všem skvělou nadcházející sezonu a příjemné hosty.

TEXT: BLANKA HLAVÁČKOVÁ, E-MAIL: OSTRAVANKA@PENZION.COM

Na tuto otázku by mohla
z vlastní zkušenosti
odpovědět BLANKA
HLAVÁâKOVÁ, majitelka
malého penzionu na Moravě.
„Byla bych ale asi příliš
subjektivní. Hotelnictví není
jen o velkých hotelech,
ale z velké části o malých
penzionech,“ říká.
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akce
Dvoutýdenní vaření specialit v duchu slavné
české kuchařky M. D. Rettigové ve vybraných
litomyšlských restauracích vyvrcholilo během
víkendu 24. a 25. května. V rámci 3. ročníku
Gastronomických slavností uvedl moderátor Jan
Rosák na pódiu rovněž FOOD CUP Czech Specials 2014 – litomyšlský Vackův pstruh. Děkujeme za účast a profesionální prezentaci týmům
Hotelu Zlatá Hvězda, Restaurace Pivovar Faltus
a Pivovárek Na Kopečku. Souběžně probíhala
i klání hotelových škol Pardubického kraje.
Díky nové spolupráci, která vznikla při poslední
výroční konferenci AHR ČR s hotelem Zlatá
Hvězda Litomyšl a sbírkou Světluška Nadačního
fondu Českého rozhlasu, mohl být letošní program rozšířen o originální charitativní projekt.
Světluška přijala pozvání a v rámci celorepublikového turné navštívila Litomyšl pojízdná
Kavárna Potmě. Více na www.ahrcr.cz.

9. VÝROČNÍ KONFERENCE AHR ČR
SE KONÁ 20.–21. 11. 2014
Vážení majitelé a manažeři hotelů a restaurací, poznamenejte si prosím do
svých diářů datum 9. výroční konference AHR ČR, která se koná letos
v Praze v NH hotelu, adresa: Mozartova 261/1, Praha 5. V průběhu měsíce Vás budeme informovat o programu a otevření registrace. Více o konferenci se dozvíte brzy i na našich webových stránkách www.ahrcr.cz.

POZVÁNKA NA GOLFOVÝ TURNAJ
Zveme vás na Bidvest Hotelier Golf Cup AHR ČR 2014, který se koná
v Golf Resortu Karlovy Vary 12. 9. 2014. Svoji registraci včetně registračního čísla posílejte do 31. 8. 2014 na adresu: svecova@ahrcr.cz.
Akreditace + snídaně začíná v 8:30 hodin.
Cena za turnaj pro členy AHR ČR činí 1 000 Kč /
na osobu. Platí se při akreditaci na místě. Loňský
vítěz Pavel Toman z hotelu Mc Limon nám k loňskému turnaji řekl: „Velmi kvalitní snídaně, přenádherný golfový areál v Karlových Varech
provoněný právě rostoucími hříbky, dobrá organizace, usměvavý personál, skvělé jídlo večer
včetně dezertů a ochutnávky vína a neskutečný
zážitek z živé hudby a la „Sting“. Tento den zůstane u nás v hotelu Mc Limon zapsán jako jeden
z nejlepších. Pouhou třešničkou na dortu bylo
pak mé šťastné vítězství.“

KARNEVAL CHUTÍ OSTRAVA
2. ročník Karnevalu chutí, který se konal ve
dnech 16. – 18. 5. 2014 na Výstavišti Černá
louka, byl úspěšný. Pořadatelem byly jako
loni Společnost Ostravské výstavy a. s. ve
spolupráci s AHR ČR. Akci podpořily také
Centrála cestovního ruchu CzechTourism,
Moravskoslezský kraj, Město Ostrava.
K úspěšnému průběhu přispěla osvědčená
parta entuziastů svým nasazením. Zejména manažer projektu Dan Tyleček a Lubomír Bárta,
jemuž skvěle sekundovali Kamila Samková
a Jiří Guzdek. Velký podíl na zajištění celé akce
a jejím úspěchu měla Zuzana Švecová z AHR
ČR. Nelze opomenout pomoc odborných škol,
jejichž žákovské týmy se postaraly o obsluhu
účastníků degustace. Velkou pomocí přispěly
i partneři asociace (Montycon, Nábytek TON,
Veba Papillons, Sahm Gastro, Pivovary Staropramen, Vinařství Veritas, Karlovarské minerální
vody, Nektar Natura, Kofola a káva J. J. Darboven). Více na www.ahrcr.cz/akce.

BARUM CZECH RALLY 2014 LETOS S AHR ČR
v letošním roce naše asociace přijala nabídku ke spolupráci s organizátory významné mezinárodní
akce BARUM CZECH RALLY Zlín, která se bude konat ve dnech 29. – 31. srpna 2014. Letos to
bude již 44. ročník. Se zajištěním této organizačně náročné akce souvisí uspokojení požadavků
na ubytovací a stravovací služby ve Zlínském regionu z řad členů závodících týmů, zástupců sdělovacích prostředků i četných diváků. Pro členy naší asociace především ve Zlínském kraji se tak
nabízí řada příležitostí poskytnout ubytovací a stravovací služby. Členové, kteří tyto služby nabídnou, mohou počítat se zařazením
jejich kontaktních údajů zdarma na internetové stránky akce (návštěvnost stránek ročně činí cca 190 000 přístupů). Pořadatelé
Rally nabízí i možnost propojení ubytování s „Barum VIP balíčky“, které je možné nabízet jak pořadateli Rally, tak spolupracujícími
hotely. Bližší informace naleznete na webových stránkách www.CzechRally.com.
INZERCE

ROADSHOW AHR ČR V ÚSTÍ NAD LABEM
Třetí letošní Roadshow AHR ČR proběhla velice úspěšně. Sešlo se
celkem 45 hostů z řad majitelů a provozovatelů hotelů, penzionů
a restaurací. Konala se 21. 5. v BW Vladimir hotelu v Ústí nad Labem.
Rádi bychom touto cestou poděkovali partnerům AHR ČR, ale především vedení a personálu hotelu BW Vladimir, který byl velmi vstřícný
a také díky němu měla akce hladký průběh a příjemnou atmosféru.

TEXT: PHDR. MILAN RAMBOUSEK / FOTO: ARCHIV

TEXT: MILENA ŠNAJDROVÁ, ZUZANA ALBRECHTOVÁ

SETKÁNÍ GASTRONOMIE
A CHARITY V LITOMYŠLI
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vzdělávání

Chceme pomáhat, ale nûkdo to musí
také chtít…
to se týká i přípravy
našich mladých lidí
pro budoucí povolání. Můžeme nadávat, že nic neumí a že je
tragedií, jaké absolventy školy
produkují, nebo se budeme
společně se školami snažit pomoci zlepšit podmínky pro jejich práci.
Tím se můžeme postarat o to, abychom se podíleli na co nejlepší kvalifikovanosti absolventů škol, což ve
výsledné fázi pomůže hlavně všem
provozovatelům hotelů a restaurací
v Česku. Vzdělávací sekce se o to již
několik let snaží a nedávno se rozhodla zorganizovat kulaté stoly s od-

A

bornými školami v jednotlivých regionech. I vás jsme
požádali o to, abyste nám
sdělili kontakty na školy, které
nejsou členy naší asociace.
Moc jste se nenamáhali a ani
školy, jejichž adresy se nám
podařilo zjistit, neoplývaly
přehnanou iniciativou. Přitom nám jde
hlavně o to, abychom se o případných
problémech dozvěděli co nejvíce
a měli tak třeba i šanci je pomoci řešit.
Musím se přiznat, že o naši iniciativu
neprojevili při prvním pokusu zájem
školy ani podnikatelé z regionu z Jižní
Moravy. A vzhledem k tomu, že zájem
o setkání měly pouze dvě školy, mu-

seli jsme tento kulatý stůl zrušit. Buď
jsme zvolili špatný způsob, jak se od
škol dozvědět, co je trápí, anebo se
domnívají, že nás k tomu nepotřebují,
případně, že nejsme stejně schopni
něco pro ně udělat, a že je to zbytečná ztráta času. I to je přístup k řešení
současné situace v odborném školství. Ti, kterým nejde o kvalitu, ale
o 30 tisíc za žáka ročně ani nepotřebují nic zlepšovat. My to přesto nevzdáme a budeme se snažit stav měnit,
protože chceme-li mít kvalitní služby,
musíme mít dostatečně kvalifikované
pracovníky. Víme, že pro to něco musíme udělat, a to bez spolupráce se
školami půjde jen velmi těžko.

TEXT: ING. PAVEL HLINKA / FOTO: ARCHIV

K řešení jakéhokoli problému máme vždy minimálně dvě možnosti: buď, že se na jeho
odstranění chceme podílet, anebo budeme raději spoléhat na to, že ho za nás někdo vyřeší.

Pokraãujeme v gastronomick˘ch
kurzech zdarma!
Od března loňského roku vzděláváme díky projektu „Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí
pracovníků v cestovním ruchu“ profesionály z našeho oboru. Vzhledem k obrovskému zájmu
jich pořádáme často i několik denně a v různých krajích.
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nistrativní zátěž a možnost přihlásit
i osoby, s nimiž máte uzavřenou dohodu o provedení práce nebo dohodu
o pracovní činnosti. Pokud jste si jisti,
že zajistíte skupinu čítající minimálně
18 osob, pak můžeme uskutečnit

školení na míru přímo ve vašem zařízení a v termínu, který vám vyhovuje.
Těšíme se na setkání na našich
kurzech a současně přinášíme
přehled gastronomických školení,
které projekt nabízí:

ŘÍZENÍ ÚSEKU F&B
Maximalizace příjmů restauračních zařízení
Marketing restauračních zařízení
Komunikační dovednosti a efektivní komunikace pro oblast cestovního
ruchu
Kalkulace v gastronomických provozech
Specifické jazykové dovednosti pro oblast stravování
Potenciál nápojů ve vztahu k zisku restaurace
Tvorba jídelního lístku
Profesionální obsluha hostů pro číšníky a servírky
Gastronomický seminář - Recepce, rauty a bankety
Gastronomický seminář - Moderní česká kuchyně
Gastronomický seminář – Ryby
Více informací na cedidlova@ahrcr.cz.

TEXT: ING. ALŽBĚTA CEDIDLOVÁ, MBA

Velká návštěvnost našich
kurzů nám pomáhá splnit cíl
projektu – proškolit více než
8500 osob. Nyní se nacházíme v období, kdy je téměř vyčerpána
kapacita školení pro oblast hotelnictví,
proto doporučujeme všem, kteří by
ještě rádi tyto kurzy navštívili, neprodleně se přihlásit na již vypsané termíny. V budoucnu budeme vypisovat
z oblasti hotelnictví již minimální množství témat. Dobrou zprávou je, že pokračujeme ve školeních z oblasti
gastronomie. Ta budeme vypisovat až
do října 2014, kdy je naplánováno
ukončení projektu. Věříme, že i v této
oblasti naleznete školení, která vás zaujmou. Na stránkách www.vzdelavani.czechtourism.cz sledujte aktuálně
vypsané kurzy, které pravidelně rozšiřujeme. Jak jsme již informovali,
výhodou projektu je nulová admi-
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Grilovací
sezona je tu
Máloco zaznamenalo
v gastronomii tak masivní
vzestup a oblibu jako
grilování. Grilují všichni,
z každé zahrádky či terasy se
v létě line vůně grilovaného
masa. Jak ale grilují profíci?
d prvních začátků se výrazně změnila především
technologie. První grily na
dřevěné uhlí odvál čas.
Nejen že to bylo pracné a obtížné na
čištění, ale postupně si lidé vštěpo-

O

vali i fakt, že kapání šťávy do ohně
a následné olizování chystané pochoutky vyskakujícími plameny není
nejzdravější.
Dnes vládnou profi kuchyním grily
na plyn, lávové či jiné. Zvýšila se i samotná kvalita připravovaného masa,
používá se maso nejvyšší jakosti, originální koření apod. A konečně profesionál se nespokojí jen s nabídkou
masitou, ale nabízí služby komplexní,
s pitím, saláty, omáčkami, zeleninou
INZERCE

i dezerty. Jít na grilování někam do
podniku, to je především touha po zážitku a po něčem, co si zákazník doma
sám nepřipraví. Opečená krkovička
s pokrájenou cibulí a okurkami dnes
už nikoho nepřekvapí.

ZDRAVÁ GRILOVAČKA
Důraz na zdraví je mnohem větší než
v dřevních začátcích grilování. Častěji
se jako příloha žádá zelenina, ať už
ve formě studených salátů či lehce
→
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gastronomie
ogrilovaná, při vzestupu počtu lidí,
kteří vyznávají vegetariánství, je širší
nabídka grilované zeleniny, sýrů a ryb
vysloveně žádoucí. I pro ty, kteří se
neomezují na bezmasou stravu, je
velmi vhodná nabídka kombinace
masa a zeleniny, působí příznivě na
organismus a také – mimo jiné – dovoluje hostům dopřát si bez zažíva-

cích i jiných problémů víno nebo pivo.
Salát totiž naši krev okysličuje a alkohol se pomaleji vstřebává. Jak říká
Lukáš Limprecht, záleží také na tom,
pro koho jídlo připravujete: „Němci
nepohrdnou lehce prorostlou
krkovičkou, mají rádi naložená žebírka, Holanďani zato nesmí na masu
vidět ani gram tuku,“ uvádí svoji zku-

šenost. Rozhodně se vyplácí sázet na
kvalitu, šetřit na masu pro grilování
znamená odradit hosty jednou provždy, protože z laciného kusu nejspíš
ugrilujete podrážku. Maso je maso,
nepotřebuje složité úpravy, o dochucení se postarají studené i teplé
omáčky.

Praktické „grilovací“ rady
Luká‰e Limprechta
LUKÁ·E LIMPRECHT je viceprezidentem
AHR ČR pro gastronomii. Nedávno Asociace
uspořádala seminář ke grilování, pro velký zájem
musela přidat den navíc. Probíraly se recepty,
kalkulace, šíře nabídky i omáčky.

V podstatě ano. Rozhodně poradíme,
kdy se šetřit dá, a kdy je šetření spíš
prodělečné. Pro grilování nemá smysl
dělat domácí majonézu, to je drahá
legrace, také nezlepším svoji pověst,
když budu grilovat pravou svíčkovou –
je drahá a suchá. Čili prodělám a na
chuti a kvalitě nezískám. Na mase
samozřejmě zbytečně nešetřím, ale
také bezhlavě neutrácím.

Každý se ale snaží nějak
odlišit, v tom hledá klíč
k úspěchu…
A je to tak správně, ale lišit se neznamená zbytečně vyhazovat peníze. Jde
o nápady, které vás mohou odlišit.
Třeba zlepšit pestrost příloh, nabídnout vedle obyčejného pečiva pita
chléb, kukuřičné placky, vymyslet
jeden vlastní zajímavý dip…

Když mám na jednoho hosta
kalkulaci 600 korun, co můžu
bez prodělku nabídnout?
Do toho se vejde i dezert! Dva druhy
hovězího, 3 druhy vepřového, kuře,
2 druhy ryb. Základní saláty – ze zelených listů, já dávám polníček, rukolu,
ledový salát, radicchio, dubový list,
pak rajčata, ocet vinný a balsamicový,
dresinky. A samozřejmě pečivo.

Jsou ryby víc žádané?
Ano, souvisí to s požadavky zdravé
výživy, stejně tak si dnes hosté dávají
víc zeleniny. Ne každá ryba je ale
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vhodná na gril, třeba zrovna náš český
kapr opravdu díru do světa neudělá.
Vhodné jsou ryby lososovité, pstruzi,
ten by asi vždy měl být zastoupený.
Samozřejmě můžete grilovat i tuňáka,
také candát je výtečný, ale to už jsme
zase vysoko nad rozpočtem, málokdo
je ochotný něco takového zaplatit.

Jak by měl večer s grilováním
správně probíhat?
Velmi oblíbený je tex-mex, směs amerického a mexického jídla. Je připravený salátový bufet, vedle grilu by měl
být umístěný bar. U nás se na začátek
dává tortilla, pak se nabízí nějaký miniburger, po něm pár krevet, maso přijde až nakonec. K němu omáčky. K pití
se podává soft drink, pivo, rozlévané
víno. Poslední dobou hodně stoupá
obliba radlerů, ochucených piv.

A k čemu ten bar?
Na žádném barbecue večeru by neměly chybět koktejly, stačí pět nejoblíbenějších – Mojito, Pina Colada,
Tequila Sunrise, Sex on the Beach,
Cuba Libre.

Jaké si osobně vybíráte
maso?
Nejlepší je to, na kterém je sem tam
nějaký ten kousek tuku, doporučil
bych americké steakové maso, které
se dováží. Velmi oblíbená jsou žebírka,
lidem se líbí, že dostanou velkou mísu,
mohou jíst rukama, je u toho legrace…
Dietáři si dávají kuře a ryby, proto mají
být v nabídce také zastoupeny.

Zmínil jste se o miniburgeru?
Oblíbený je burger všeho druhu,
není tu žádné generační omezení,
chutná všem od dětí přes dospělé po
seniory, ale neměli bychom zapomenout ani na starší tradiční špíz. Je
sice časově náročný, ale ekonomicky
výhodný, dobře vypadá, a nemusí být
jen masový, můžete dělat špízy i jako
přílohu k masu, když předvařené
brambory proložíte různou zeleninou
a ogrilujete.

Co byste poradil
provozovatelům jako
zásadní?
Není důležité přijít s novinkou za každou cenu, důležité je vše promyslet.
A nápad si ověřit a důkladně vyzkoušet, než ho předložíte hostům.
Odradíte je jenom jednou, podruhé už
k vám nepřijdou. Počítejte s tím, že
stoupá obliba tzv. Take Away, lidé si
od vás nechají vše připravit a odnesou
si to domů na zahradu, případně si
objednají vše kompletně i s grilem. To
zásadní je: být připraven!

TEXT: VLADIMÍRA STORCHOVÁ / FOTO: ARCHIV

Poradíte na semináři i to,
jak při grilování vydělat?
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Den zaãíná snídaní... bez masa?
Kvalitní snídaně je základem dne pro každého. To jste se dozvěděli již
v minulém článku na toto téma. Proč je pro Vás, majitele hotelů a penzionů,
důležité uspokojit chuťové buňky vašich hostů a jak toho dosáhnout?
ZPŘÍJEMNĚTE HOSTŮM
ZAČÁTEK DNE
Pokud je u Vás host ubytován pouze na jednu
noc, je snídaně posledním zážitkem ve Vašem
hotelu či penzionu. Proto je velmi důležité, jak
dobře a příjemně se nají. Odvíjí se od toho
potom celý zbytek jeho dne.
Pokud je u Vás host ubytován na více dní,
musí poznat, že je pro Vás důležité, jak je se
snídaněmi spokojen. Obměňujte suroviny
a pokaždé ho překvapte něčím novým.
Zajímavá a chutná snídaně je pro Váš podnik tou nejlepší vizitkou a reklamou. Nejenže
se k Vám spokojený host rád vrátí, ale doporučí Vás i svým známým a příbuzným.

BEZMASÁ SNÍDANĚ?
Je několik možností co hostům nabídnout,
pokud nechtějí ke snídani párek, klobásu,
slaninu či šunku. Klasickým příkladem jsou

sýry, jogurty či jiné mléčné produkty, ovesné
vločky či vejce upravené na různé způsoby.
Zde ale Vaše nabídka končit nemusí.
Velmi oblíbenou variantou jsou snídaně
sladké. Společnost Bidvest má ve svém sortimentu cca 100 položek sladkého pečiva, koláčů
a dortů – od croissantů s různou náplní,
přes plněné mřížky
a záviny, koláčky,
... první volba pro gastronomii
koláče, perníky až po
vynikající dorty předkrájené na jednotlivé
porce. Nejnovějším počinem v tomto směru
je švestkový, višňový a ovocný koláč.
Rozšiřte svou snídaňovou nabídku o několik druhů sladkého
pečiva a uvidíte, kolik hostů
příjemně překvapíte!
TEXT: JAN KRATINA, BIDVEST CZECH REPUBLIC /
FOTO: ARCHIV

KOMERČNÍ PREZENTACE
INZERCE
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Odpovûdnost za ‰kodu na odloÏen˘ch
a vnesen˘ch vûcech
(2. ãást)
§ 434 starého občanského
zákoníku
(1) Za klenoty, peníze a jiné cennosti se takto odpovídá jen do
výše stanovené prováděcím předpisem. Byla-li však škoda na
těchto věcech způsobena těmi,
kteří v provozu pracují, hradí se
bez omezení. (2) Bez omezení se hradí
škoda i tehdy, jestliže byly věci převzaty
do úschovy.
§ 2948 nového občanského zákoníku
(1) Škoda se hradí do výše odpovídající
stonásobku ceny ubytování za jeden
den. (2) Byla-li věc převzata do úschovy,
odmítl-li ubytovatel úschovu věci v rozporu se zákonem nebo byla-li škoda způsobena ubytovatelem nebo tím, kdo
v provozu pracuje, hradí se škoda bez
omezení.
§ 436 starého občanského zákoníku
Právo na náhradu škody musí být uplatněno u provozovatele bez zbytečného
odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno nejpozději patnáctého dne po dni,
kdy se poškozený o škodě dozvěděl.

§ 2945 nového občanského
zákoníku (2) Neuplatní-li se právo na náhradu škody u provozovatele bez zbytečného odkladu,
soud je nepřizná, pokud provozovatel namítne, že právo nebylo uplatněno včas. Nejpozději
lze právo na náhradu škody
uplatnit do patnácti dnů po dni, kdy se
poškozený o škodě musel dozvědět.
§ 2949 nového občanského zákoníku
(1) Neuplatní-li se právo na náhradu škody u ubytovatele bez zbytečného odkladu,
soud je nepřizná, pokud ubytovatel namítne, že právo nebylo uplatněno včas.
Nejpozději lze právo na náhradu škody
uplatnit do patnácti dnů po dni, kdy se
poškozený o škodě musel dozvědět.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije,
převzal-li ubytovatel věc do úschovy, odmítl-li ubytovatel úschovu věci v rozporu
se zákonem nebo způsobil-li škodu ubytovatel nebo ten, kdo v provozu pracuje.
Další významnou novinkou je změna limitu, do kterého se škoda hradí. Dle starého občanského zákoníku dále jen OZ)

se odpovídalo do výše stanovené prováděcím předpisem, a to pouze za klenoty,
peníze a jiné cennosti, přičemž toto ustanovení bylo společné jak pro škodu na
odložených věcech, tak pro škodu, za niž
odpovídá provozovatel ubytovacího zařízení. Podle nového OZ platí tato úprava
pouze pro provozovatele ubytovacího zařízení a škoda se hradí do výše odpovídající stonásobku ceny ubytování za jeden
den. Limit výše náhrady je stanoven v závislosti na ceně ubytování. Navíc došlo
k upřesnění, kdy se škoda hradí bez
omezení. Dle nového OZ má být hrazena
škoda bez omezení, byla-li věc převzata
do úschovy nebo odmítl-li ubytovatel věc
do úschovy nezákonně převzít, popřípadě způsobil-li škodu ubytovatel samotný
nebo osoba pracující v provozu ubytovacího zařízení. Více na www.ahrcr.cz.

TEXT: MGR. MARTIN HOLUB, MGR. MICHAL ŠUŠÁK / FOTO: ARCHIV

V návaznosti na 1. část článku, která byla věnována odpovědnosti za škodu na vnesených
a odložených věcech pokračujeme v této problematice dále.

·koda, náhrady ‰kody ãi likvidace?
aňové náklady máme
rádi, nedaňové nikoliv. Kdy jaký náklad
vzniká? Pro daňové
účely musíme rozlišovat vymezení škody, spočívající ve zničení
nebo neopravitelném poškození
majetku ve vlastnictví poplatníka,
v jehož důsledku je majetek vyřazen.
Taková škoda přesahující přijatou náhradu je nedaňovým nákladem s výjimkou
škod vzniklých v důsledku živelních pohrom nebo škod způsobených podle
potvrzení policie neznámým pachatelem.
Za škodu na majetku ve vlastnictví poplatníka se nepovažuje poškození majetku v případě, že poškozený majetek je

D

opraven. Náhradou škody se
rozumí škoda (újma) způsobenou jiné osobě nebo na cizím
majetku. Náhrada škody je daňově účinná. Hodnotu zlikvidovaných zásob lze uplatnit
v daňově účinných nákladech.
Likvidace zásob tak není považována za škodu. Daňově účinné jsou
tak náklady vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby,
polotovarů a hotových výrobků; u léků,
léčiv či potravinářských výrobků pouze,
pokud je nelze uvádět dále do oběhu
V této souvislosti je vhodné zmínit
i možnost odprodání zásob za cenu nižší

než byla jejich pořizovací cena. Za nedaňovou škodu není považováno vyřazení
majetku a jeho likvidace z důvodů nepoužitelnosti či neopravitelnosti. Při vyřazení odpisovaného majetku je daňovým
nákladem daňová zůstatková cena.
Daňovou zůstatkovou cenu jako daňový
náklad lze uplatnit též při vyřazení
v důsledku škody, a to pouze do výše
přijaté náhrady, plně pouze v případě vyjmenovaných případů (živelní pohroma,
odcizení neznámým pachatelem). Vyřazovat je možno také dlouhodobý majetek, který se daňově neodpisuje. Jako
daňový náklad se uznává vstupní cena
pouze do výše příjmů z prodeje jednotlivého majetku.

červen 2014

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

Škoda může být daňovým i nedaňovým nákladem, též likvidace majetku, náhrada škody je
daňově účinná, likvidace zásob je při splnění podmínek daňově účinným nákladem.
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Hotel Wellness Frymburk uvítal v pátek
11. dubna barmany z celé ČR. Ti se každoročně setkávají v rámci Celostátní
konference České barmanské asociace
za účelem zhodnocení výsledků roků
přecházejících. Tak tomu bylo i letos.
Celému víkendu vládla nápojová gastronomie. Proběhla soutěž profesionálních
barmanů Mattoni Grand Drink 2014.
Formou workshopů i partnerských barů
bylo vytvořeno mnoho koktejlů
připravených nejen z obvyklých surovin,
ale také na bázi kávy i čaje. Prioritou
Konference CBA však bylo vyhlášení
nejlepších barmanů a baristů ČR za rok
2013. Hodnotily se celoroční výsledky
ze soutěží pořádaných CBA. U barmanů
byla vyhlášena ocenění Barman roku CBA v kategoriích profi, junior a flair. Baristé byli
ohodnoceni podle pravidel vyhlášených pro ocenění Mistr kávy CBA. Dále byly předány
poháry partnerských společností CBA. Střední škola hotelová Zlín s. r. o. měla
pomyslná dvě želízka v ohni v juniorské kategorii. Těmi byli Tereza Vymětalíková a Robin
Kapusta, žáci 4. ročníku. Výjimečný talent, vytrvalost a píle se našim barmanům vyplatily. Tereza převzala hodnotné ceny za dvě 3. místa, a to v kategorii Barman roku
CBA a Pohár Monin. Robin byl stálicí pódia v průběhu vyhlašování cen. 1. místa obsadil
v kategoriích Pohár Monin, Pohár Bohemia sekt, Pohár Coca-cola, Pohár Stock. Nejvyšším oceněním je však absolutní vítězství v hodnocení soutěže Barman roku 2013.
V současné době čeká oba barmany zkouška dospělosti, a pak již půjdou sami svou
cestou.Tereza svoji profesionalitu bude zdokonalovat v Anglii na University College of
Birmingham. Robin zůstává dále ve světě barmanů. Čeká jej příprava na Mistrovství
světa juniorů v Paříži, kde bude reprezentovat ČR.
INZERCE

APETIT FESTIVAL
PLZEŇ
Plzeň se historicky vrací k někdejším obdobným slavným
akcím, jakou byla „Ex-Plzeň“,
a reaguje tak na rostoucí zájem
veřejnosti o akce s gastronomickým zaměřením. Ve dnech
17. a 18. 5. se konal v areálu bývalého plzeňského výstaviště
4. ročník oblíbeného „Apetit festivalu“, kde svoje kulinářské umění předvedly desítky restaurací,
pivovarů a kaváren. Bohatý kulinářský program přilákal i v deštivém počasí téměř 22 000
návštěvníků. V regionálním
kole soutěže Food Cup Czech
Specials vyhrál pokrm Švejk
restaurantu U Pětatřicátníků –
Glazírovaný vepřový bok a panenská svíčková připravená
metodou sous-vide, sladký cibulový konfit, bramborová buchta.
Zájem návštěvníků je důležitou
motivací pro konání i dalších
ročníků Apetit festivalu, kterého
se účastní i řada kolegů z Asociace hotelů a restaurací ČR.

TEXT: BC. MARTIN HAVLÍK, PŘEDSEDA KRAJSKÉ SEKCE AHR ČR
PLZEŇSKÉHO KRAJE, MARTINHAVLIK.CZ@SEZNAM.CZ

TEXT: HANA VLKOVÁ, UČITELKA ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ,
STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELOVÁ ZLÍN S. R. O. / FOTO: ARCHIV

ZLÍN MÁ BARMANA
ROKU 2013
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Aktuální výzkum Institutu Turismu agentury CzechTourism ukázal, že Česká republika je zajímavou destinací i pro turisty ze vzdálených zemí. Návštěvníci z exotických
regionů, kterými jsou Latinská Amerika, Střední Východ nebo země ASEAN, shledávají Českou republiku jako atraktivní destinaci pro strávení dovolené a více než
polovina z nich (58 %) by při cestě do Evropy zvažovala i návštěvu České republiky.
Do studie byly zařazeny: Skandinávie, Střední Asie, Latinská Amerika, Střední Východ
a země ASEAN. U skandinávských zemí není zájem o ČR překvapující vzhledem
k relativní geografické blízkosti. Obyvatelé těchto zemí cestují často a především do
Evropy, a zároveň disponují značnou kupní silou. „Vzdálenější trhy – Argentina, Mexiko a Taiwan – jsou sice země s nižším podílem cest do Evropy, ale střední a vyšší
vrstva vykazuje vyšší míru útraty. Turisté jezdí na delší dovolené, navíc zvažování ČR
jako země vhodné k návštěvě či dovolené je na poměrně vysoké úrovni, což z nich
činí do budoucna zajímavé země“, doplňuje Jan Herget z Institutu turismu.68 % všech
turistů ze zemí zařazených do výzkumu vyhledává na dovolené městskou turistiku.

ZNÁTE RESTAURANT TIP?

TEXT: ING.PETR SKÁLA

Projekt Restaurant Tip aneb kde nám chutná zahrnuje publikaci vydanou v podobě tištěného průvodce a také doprovodnou soutěž o Nejoblíbenější restaurace
roku 2014 na webových stránkách. Celý projekt propaguje Česko, českou kuchyni a zajímavá místa. Jeho smyslem je mapovat české restaurace, kam lidé rádi
chodí a kde jim chutná. Restaurant Tip není a nebude gastro inspektorem, který
by vybíral podniky prioritně podle profesionálního pohledu na úroveň jídla, obsluhy či interiéru. Kritériem pro zařazení restaurací bude jejich oblíbenost. První
ročník průvodce vytvořil tým lidí, kteří mají rádi kvalitní kuchyni, zajímají se o trendy
v moderní gastronomii, baví je gastroturistika. Zařazených 250+1 restaurací bylo
vybráno na základě tipů od profesionálů z oblasti gastronomie a partnerů. Součástí
projektu je doprovodná soutěž o Nejoblíbenější restauraci roku, jejímž vyhlašovatelem je pro rok 2014 AHR ČR. Soutěž probíhá na webu www.restauranttip.cz od 20. května 2014 do 31. října 2014. Více na www.ahrcr.cz.

MIKULOV GOURMET
FESTIVAL
Čtyřdenní oslavy regionální kuchyně při
snoubení se skvělými moravskými víny
ve vyhlášených restauracích města
Mikulova se vydařily. Vybraní mistři
kuchaři, členové národního týmu Asociace kuchařů a cukrářů připravili pokrmy
v moderním stylu v kombinaci s tradič ními moravskými odrůdami z Vinařství
Marcinčák a Vinařství Volařík. Soutěžní
menu, snoubení vín s ovocem, sýry, čokoládou, rybami, marmeládou – to vše
v jedinečné scenérii historického vinařského města Mikulova – představilo
opět všem návštěvníkům skutečnou jižní Moravu, plnou slunce, dobrosrdečnosti a nezapomenutelných zážitků.

TEXT: ING. PETR MARCINČÁK, VINAŘ, ING. ZUZANA ALBRECHTOVÁ / FOTO:ARCHIV

TEXT: MGR. MICHAELA KLOFCOVÁ,
ČCCR – CZECHTOURISM

ČESKÁ REPUBLIKA JE ATRAKTIVNÍ

INZERCE

Nabídka nájmu Restaurace Na Vlachovce
Předmětem nájmu jsou následující nebytové prostory
Restaurace Na Vlachovce v budově na adrese
Zenklova 217, Praha 8, č.p. 1327, na pozemku parc. č. 1097, k.ú. Libeň
●

v přízemí: výčep o výměře 38 m2, restaurace o výměře 49,3 m2 (nekuřácký
prostor), vinárna o výměře 91,7 m2, velký sál o výměře 222,8 m2, šatna,
sociální zařízení pro návštěvníky, sociální zařízení pro personál, kancelář,
kuchyně s přípravnami a sklady, to vše pod jedním vchodem z ul. Zenklova;

●

v suterénu: sklad piva se shozem, chlazené sklady, sklad inventáře, šatna
a sprcha pro personál – vše se samostatným vchodem z průjezdu v budově.

Dále jsou předmětem nájmu pozemky parc. č. 1089/1, 1089/2, 1096/1, 1096/2 a 1096/3, k.ú. Libeň, o celkové výměře 1530 m2.
Na těchto pozemcích je restaurační provoz v zahrádce a ubytovací zařízení kempu (dva bungalovy a sudy) s objektem recepce
(přístup přes restauraci nebo z ul. Kubišova) a vlastním sociálním zařízením, které se nacházejí na výše uvedených pozemcích.
Pronajímatel pronajímá nájemci též movité věci (kompletní zařízení pro provoz restaurace) v nebytových prostorách.
Velký sál je možno využít k tanečním zábavám a kulturním akcím. Restaurace Na Vlachovce je známa jako tradiční česká restaurace.
Dříve zde byly natáčeny programy České televize „Sejdeme se na Vlachovce“, oblíbené milovníky dechovky.
K tradici patří pivo Budvar, ale jeho výčep není podmínkou.
Objekt se nachází v blízkosti stanice metra Kobylisy. Parkovací možnosti jsou omezené.

KONTAKT NA MAJITELE:

Ing. Miroslav Chvoj, tel.: 728 957 464, email: mchvoj@upcmail.cz
Doc. RNDr. Zdeněk Chvoj, tel.: 723 869 518, email: chvojz@gmail.com
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odpovědné podnikání

Jídlo do
popelnice
nepatfií

aše každodenní nakládání
s potravinami neovlivňuje
v konečném důsledku jen
nás samotné a naše blízké
okolí, ale celý svět. Odpovězme si
upřímně na otázky: Proč vyhazujeme
potraviny, když na druhé straně plane ty umírají lidé hlady? Je možné s tím
vůbec něco udělat? Má cenu zkusit
napravit škody, které jsme sami svým
nezodpovědným konáním napáchali?

N

Přesně takto se zeptali sami sebe studenti naší školy a vyrazili do boje s hladem a odpadem, který tvoří potraviny.
A jaképak jsme zvolili zbraně?
Prvním krokem bylo zapojení do
projektu Světová škola. Hlavním úkolem tohoto projektu je aktivní zapojení
globálního rozvojového vzdělávání do
běžného života žáků a podpořit tak
u mladých lidí zájem nejen o jejich ži vot, ale svět jako takový. Jak nejlépe
dát najevo, že se nám něco nelíbí, než
to říct nahlas? A tak to naše studentky
oboru Podnikání, obchod a služby
Sandra Horáková a Kateřina Dikovská
řekly. A na kterou oblast se nadšené
studentky zaměřily nejdříve? Tato odpověď je vskutku jednoduchá. Kde
jinde začít, než tam, kde žáci tráví podstatnou část dne – ve škole. Množství
vyhozených potravin bylo zjišťováno

ve vybraných třídách, ve školní restauraci, kantýně a ve školním baru. Po několik dní bylo do záznamových archů
zaznamenáváno jídlo, které se zcela
zbytečně vyhodilo. Ve spolupráci s koordinátorkami Mgr. Janou Kamarádovou, Mgr. Markétou Šípovou a Mgr.
Veronikou Nedvědovou se tato dvě
děvčata se spolužačkou Lucií Hortovou domluvila a po několikatýdenním
zjišťování své poznatky přednesly veřejnosti na besedě, která se uskutečnila
30. 4. v 15 hodin v budově školy.
I přesto, že zájem veřejnosti nebyl
tak velký, jak žákyně očekávaly, všechny zúčastněné téma zaujalo a ostatní
vyučující by velmi uvítali, kdyby byli
s prezentací seznámeni i ostatní žáci
školy. Proč nebýt Světovou školou, když
nás právě SVĚT zajímá a jsme jeho
součástí?

Mediální partneři AHR
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TEXT: MGR. JANA KAMARÁDOVÁ, SOU ZNOJMO / FOTO: ARCHIV

Jak každý správně ví, jídlo
patří do lednice a ne do
popelnice. Realita se ale
bohužel od teoretických
znalostí liší. Počínání lidské
populace je mnohdy tak
alarmující, že se denně několik
tun potravin stává odpadem,
nikoli zdrojem obživy.
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JEŠTĚ NEMÁTE
NA SVÉM WEBU VLASTNÍ
VIDEOPREZENTACI?

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

CO NAPOVÍDAJÍ STATISTIKY?
100 mil. návštěvníků internetu sledují videa každý den
90 % zákazníků, kteří nakupují produkty nebo služby se rozhodují na základě videa
video udrží návštěvníka na webových stránkách déle, a to cca o 2 minuty
webovou stránku se zajímavým videem si návštěvníci webu 3x více zapamatují
Forbes Insight uvádí, že 59 % lidí se raději dívá na firemní videa, než aby četli text se
stejným obsahem, 65 % z nich po zhlédnutí videa přechází na firemní stránku, 50 % jich
hledá více informací a 45 % zmiňuje, že kontaktovali společnost s cílem uskutečnit nákup.
To vše jen díky videu!

SLEVA PRO ČLENY AHR ČR 20 % NA VÝROBU VIDEA

Více na www.gastroahotel.cz
E: info@gastroahotel.cz, janova@gastroahotel.cz, T: +420 776 566 033, 732 607 322
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www.facebook.com/Kotanyicz

Obchodní zástupci pro Prahu a střední Čechy

Radek Flégr
obchodní zástupce - gastronomie

M +420 | 737 234 204, E flegr@kotanyi.cz

Kamila Koucká
obchodní zástupce - gastronomie

M +420 | 724 336 410, E koucka@kotanyi.cz

V ostatních regionech se prosím obracejte na
obchodní zástupce našich distributorů

www.kotanyigourmet.cz

