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Dopis prezidentovi
Hospodářské komory ČR

Stojíme
o ruskou
klientelu?
Letní mrazivé
pohlazení

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 je v plném proudu a mnozí turisté hledají stín pod deštníky
zahrádek restaurací. V těchto letních dnech vám možná zbývá málo
času, zvláště v turistických destinacích. Přesto bych vás všechny rád
požádal, abyste se nechali inspirovat létem, jen na chvilku se zastavili
a zamysleli se nad tím, kdo z vašeho okolí by si zasloužil nominaci na
některou z cen, které naše organizace každoročně uděluje. Pro nás
totiž, mimo jiné, přichází období, kdy připravujeme výroční konferenci
a s ní spojené aktivity, včetně vyhlášení ocenění.
Nezapomeňte prosím na mladé manažery, každý z nás má okolo sebe
někoho, do koho vkládá své naděje, někoho, o kom je přesvědčen, že má
všechny předpoklady stát se úspěšným manažerem. Zabýváme se často
vzděláváním, tréninkem a vedením lidí, ale zapomínáme na to, jak naše
mladé kolegy motivovat a vyjádřit jim své uznání. Výroční ceny a zvláště
nominace mladého manažera roku jsou právě tou nejlepší cestou. Mnozí
z mých úspěšných kolegů, kteří dnes řídí hotely, tak sami začínali svou
kariéru. Proto se přimlouvám, abyste i vy věnovali pozornost a chvilku
času navržení vašich kandidátů na všechny výroční ceny.
Stejně jako v loňském roce se budete moci i letos zapojit do hlasování
o vyhlášení některých výročních cen, což vám dává zároveň možnost
zapojit se více do ovlivnění výsledků. V každém případě je již každá
nominace uznáním a to bez ohledu na to, zda nominovaný nakonec
ocenění získá.
Letos budeme pořádat valnou hromadu a výroční konferenci v Praze ve
dnech 20. – 21. listopadu. Má poslední letní prosba je, abyste si tento
termín nezapomněli zapsat do diáře. Budeme moc rádi, pokud si uděláte
čas a budeme mít příležitost osobně vás na naší konferenci přivítat. Je to
každoročně velmi příjemná příležitost setkat se se svými kolegy a přáteli.
Navíc bychom opět chtěli připravit program, který by byl nejen zajímavý,
ale aby každému přinesl konkrétní inspiraci,
použitelnou ihned po návratu domů ve svém hotelu
nebo restauraci. Nechte se tedy inspirovat a přijměte
naše pozvání na podzimní konferenci. Těšíme se
na vás a přejeme za celý tým z Revoluční krásné,
příjemné a také 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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ze sekretariátu

Stalo se
18. června – jednání Sektorové
rady pro hotelnictví, gastronomii
a cestovní ruch, pod vedením Václava
Stárka. Hlavním bodem jednání bylo
zavedení mezinárodního systému
uznávání kreditů ve vzdělávacích
institucích, také do oblasti Národní
soustavy kvalifikací, kterou tým
sektorové rady dlouhodobě buduje.

18. června – setkání Správní rady
Nadace AHR ČR – předmětem jednání
byl další rozvoj spolupráce s dětskými
domovy, vyřízení požadavků některých
domovů a organizace letního campu
pro děti z DD Krompach, které se
uskuteční v srpnu v hotelové škole
v Klánovicích.
23. června – účast Václava Stárka
na jednání Platformy cestovního ruchu
SOCR ČR, schválení pracovních
skupin a harmonogramu jejich práce.

23. června – jednání Fóra
cestovního ruchu – více na str. 3.

26. června – jednání Rady
AHR ČR – více v zápisu na webu
AHR ČR.

8. července – účast Václava Stárka
na tiskové konferenci k partnerství
s projektem Barum Rallye Zlín.

DOPIS PREZIDENTOVI
HOSPODÁŘSKÉ KOMORY
ING. VLADIMÍRU DLOUHÉMU
Vážený pane prezidente,
dovolte mi, abych Vám jménem Asociace hotelů a restaurací
České republiky popřál hodně úspěchů ke zvolení do funkce
prezidenta Hospodářské komory. Zároveň mi dovolte, abych Vás
ujistil, že díky pozitivním změnám, které v komoře proběhly
a věříme, že budou i nadále probíhat, jsme připraveni zahájit
úzkou spolupráci s Hospodářskou komorou, kterou vnímáme
jako významný subjekt pro podporu podnikání v naší zemi.
Naše organizace reprezentuje momentálně polovinu celkové kapacity ubytovacích zařízení v České republice a zastřešuje podnikatele, kteří zaměstnávají celkem 60 tisíc zaměstnanců.
Cestovnímu ruchu je stále přikládán našimi politiky velmi
malý význam, přestože je významným zdrojem pracovních
příležitostí a to i v oblastech, které nemají mnoho jiných
možností zaměstnanosti. Navíc, podle studie KPMG, z každé
stokoruny, utracené turistou v ČR, stát získává na odvodech
41 Kč. Lze tedy tvrdit, že cestovní ruch je velmi významným
a efektivním generátorem příjmů pro státní rozpočet.
Náš obor se poslední dobou potýká s velmi malou podporou ze strany
státu, není mu kladen příliš velký význam. Na druhé straně bohužel
čelíme velmi nerovným podmínkám v podnikání. Z těchto důvodů
bychom byli velmi rádi, pokud by Hospodářská komora v budoucnu
více zohlednila ve své činnosti také tento obor a jsme připraveni se na
aktivitách podporujících cestovní ruch odborně podílet.
V případě Vašeho zájmu Vás velmi rád seznámím s našimi stanovisky
a aktivitami, které by měly vést k zavedení rovných podmínek v podnikání, koncepčnímu přístupu k rozvoji cestovního ruchu a zvyšování
kvality služeb a ochraně zákazníka.
Těšíme se na budoucí spolupráci.
S pozdravem, Ing. Václav Stárek

PANELOVÁ DISKUSE O ELEKTRONICKÉ EVIDENCI TRŽEB
9. července se pod záštitou Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR uskutečnila v sídle společnosti Deloitte panelová
diskuse „Elektronická evidence tržeb“.
AHR ČR se do této problematiky aktivně
zapojila a vedla v tomto duchu i samostatná jednání s Ministerstvem financí.
Naším cílem je podpořit zavedení funkčního systému s minimální zátěží pro
podnikatele, ale zároveň otevřít otázku
převedení pokrmů v restauracích do
snížené sazby DPH. Diskuse proběhla za
účasti zástupců Ministerstva financí ČR,
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,
Generálního finančního ředitelství a samozřejmě za účasti členů Svazu obchodu
a cestovního ruchu ČR. K diskusi byl
rovněž přizván i prezident Hospodářské
komory a zástupci podnikatelské sféry.
Šlo o historicky první setkání zástupců
státní správy a odborné veřejnosti včetně
zástupců podnikatelů na toto téma. Za
AHR ČR se jednání zúčastnili zástupci
expertního týmu, jehož členy jsou Filip
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Kühnel a Jan Hejný (společnost Hotel
Time), Václav Stárek a Pavel Hlinka jako
viceprezident Platformy cestovního ruchu
SOCR. Elektronická evidence tržeb je
jedním z nástrojů boje proti daňovým
únikům, který by měl být zaveden od roku
2016. Finanční správa díky novému systému bude moci on-line sledovat tržby
podnikatelů a efektivně postihovat nepoctivce.„Svaz obchodu a cestovního ruchu
ČR již dlouhodobě usiluje o plošnou registraci tržeb a to z důvodu narovnání podmínek podnikání v obchodě a cestovním
ruchu. Vítáme a zároveň i podporujeme
aktivity Ministerstva financí v této oblasti
a rovněž oceňujeme, že jako odborníci
můžeme být již u zrodu návrhu tohoto
zákona“, řekla prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Marta Nováková. V rámci panelové diskuse, kterou
otevřela prezidentka Svazu obchodu
a cestovního ruchu ČR Marta Nováková,
vystoupili náměstkyně ministra financí Simona Hornochová a Jiří Žežulka, zástup-

ce generálního ředitele Generálního finančního ředitelství, kteří představili
záměr tohoto zákona. Dále vystoupil zástupce členské firmy Svazu obchodu
a cestovního ruchu ČR Pavel Zach, který
informoval o zkušenostech se zaváděním
elektronické evidence tržeb například
v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvatsku. Vyjádření za Hospodářskou komoru
ČR přednesl její prezident Vladimír
Dlouhý. „Elektronická evidence tržeb je
natolik specifická záležitost, která se
dotkne široké podnikatelské veřejnosti,
že považuji za koncepční, aby v rámci
přípravy věcného záměru zákona
probíhaly takovéto diskuse. Jsme v procesu přemýšlení a potřebujeme zpětnou
vazbu, abychom dokázali postihnout
všechny aspekty a rizika, správně předem nastavit parametry celého systému
tak, aby nám přinášel požadovaný efekt
a zároveň nezatížil podnikatele tam, kde
to není nutné“, uvedla náměstkyně ministra financí Simona Hornochová.
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MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ SI
OSVOJILO NÁVRH AHR ČR NA ZMĚNY V DPH

DĚKUJEME!
Mgr. Hana Líbalová se loučila se
Středním odborným učilištěm gastronomie U Krbu, kde působila jako
dlouholetá ředitelka školy. Její úsilí
a nadšení pro věc ji přivedlo
k mnoha úspěchům. Jedním z nich
je i Výroční cena AHR ČR Škola
roku, kterou odborné učiliště obdrželo v roce 2010. Za zmínku stojí
jistě i fakt, že se jednalo o vůbec
první školu oceněnou v této kategorii. Ve stejném roce se paní
ředitelka Mgr. Hana Líbalová stala
finalistkou soutěže MANAŽER
ROKU 2010, kterou vypisují Česká
manažerská asociace, Svaz
průmyslu a dopravy České republiky a Konfederace zaměstnavatelů
a podnikatelských svazů ČR. Paní
ředitelce touto cestou blahopřejeme ke všem úspěchům a děkujeme za mnohaletý přínos oboru!

Po intenzívních jednáních s ministryní pro místní rozvoj, byl ministerstvem v rámci
meziresortního připomínkového řízení zákona o DPH předložen návrh na převedení
pokrmů restaurací do snížené sazby. Paní ministryně tento návrh také předložila na
vládě. Podle vyjádření paní ministryně byly ve vládě odsouhlaseny zatím jen změny,
které jsou založeny na koaliční dohodě, ale podstatné je, že se tímto problémem
začala vláda zabývat. Je tedy šance změnu prosadit v rámci zavedení elektronické
evidence tržeb. K tomuto účelu bude třeba zapojit se do legislativní skupiny v rámci
ministerstva financí v době, kdy bude na problematice pracovat.

WTM LONDÝN: VELETRH PRO VAŠE JEDNÁNÍ
Ve třetí čtvrtině roku většina společností schvaluje plány a rozpočty na další rok.
Tento fakt byl jedním z důvodů, proč jsme se ve spolupráci s Czech Tourismem
rozhodli právě pro účast na veletrhu WTM Londýn v termínu 3.–6. listopadu.
Příležitost k prezentaci s námi tentokrát využijí například členové Parkhotel Praha,
Sanatorium Klimkovice, Darovanský Dvůr, Aspen hotels, Art Noveau Palace hotel
Praha a Kovotours plus Ostrava.
Letošní podzim v Londýně se i pro vás může stát místem, kde můžete zajistit
zvýšení počtu hostů pro zimu 2014, ale také začít s plánováním obsazenosti pro
příští rok.
Pokud se k vám výše uvedená informace dostala až nyní, a chtěli byste v Londýně
využít prostor k jednání s vašimi klienty, napište na e-mail: albrechtova@ahrcr.cz.
Našim členům můžeme ještě zajistit účast, pokud se přihlásí do 8. srpna.

FÓRUM CESTOVNÍHO RUCHU
Členové podnikatelské komunikační platformy pro cestovní ruch Fórum cestovního
ruchu se sešli na krátkém pracovním jednání 23. června. Během jednání byly
prodiskutovány všechny priority jednotlivých členských organizací včetně požadavků
AHR ČR a bylo dohodnuto, že budou probíhat pravidelné koordinační schůzky členů
jednou za měsíc. Byl také vytvořen plán setkání s jednotlivými ministry, která by měla
probíhat formou pracovních obědů a jichž by se měli zúčastnit vždy všichni zástupci
jednotlivých organizací. Na červenec je připraveno jednání s paní ministryní Věrou
Jourovou (MMR ČR) a následně jednání s ministrem financí panem Andrejem Babišem.
O výstupech z těchto jednání vás budeme informovat.

Year to Date – May 2014 vs May 2013
Occ %

ADR
2014

RevPAR
2013

2014

Percent Change from May 2013

2014

2013

2013

Occ

ADR

Rev Room Room Room
PAR
Rev Avail Sold

Prague Czech Republic

80,7

84,3 85,49 83,56 69,02 70,41

-4,2

2,3

-2,0

-1,1

0,9

-3,3

Vienna Austria

83,3

79,0 98,87 95,87 82,38 75,77

5,4

3,1

8,7

10,6

1,7

7,3

Budapest Hungary

82,8

82,2 76,91 72,44 63,65 59,51

0,7

6,2

7,0

7,0

0,1

0,8

Greater Barcelona Spain

84,0

82,1 130,12 127,76 109,30 104,83

2,4

1,8

4,3

4,3

0,1

2,4

Greater Berlin Germany

81,9

76,8 96,23 86,67 78,86 66,52

6,8

11,0

18,5

21,8

2,7

9,7

Paris France

85,5

83,8 264,85 272,79 226,53 228,48

2,1

-2,9

-0,9

-0,8

0,1

2,2

Greater London United Kingdom

84,5

86,1 173,58 165,35 146,67 142,32

-1,8

5,0

3,1

4,9

1,8

-0,0

Warsaw Poland

81,9

75,3 77,72 72,34 63,65 54,45

8,8

7,4

16,9

22,5

4,8

14,0

LETNÍ SETKÁNÍ GASTRONOMICKÉ SEKCE
V krásné pražské Ville Lanna, která je v majetku Akademie věd, se sešla Gastronomická sekce AHR ČR. Jednání mělo široký
záběr – od problematiky DPH v restauracích, přes značení alergenů v jídlech, k přípravě programu 9. Výroční konference
AHR ČR. Setkání umocnil zážitek ze skvělého servisu hostitelů. Zářijové setkání Gastronomické sekce bude věnováno výběru
kandidáta na udělení Výroční ceny AHR ČR v kategorii Restauratér roku 2014 (hotelové + samostatné restaurace), kterého
sekce doporučí Radě asociace ke schválení. (více na www.ahrcr.cz v zaheslované části).

červenec/srpen 2014

TEXT: ING. VÁCLAV STÁREK, ING. KLÁRA ZACHARIÁŠOVÁ

VÝKONY
UBYTOVACÍCH
ZAŘÍZENÍ –
KVĚTEN 2014

ABSOLVENT ŠKOLY A SOUČASNÝ
PREZIDENT AHR ČR ING. VÁCLAV
STÁREK S MGR. HANOU LÍBALOVOU
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aktuálně

V˘sledky 1. zasedání Kolegia
pro cestovní ruch na ministerstvu
pro místní rozvoj
22. května se v budově ministerstva uskutečnilo 1. zasedání Kolegia cestovního ruchu,
kterého se zúčastnili také Mgr. Věra Jourová, ministryně, náměstek ministryně pro cestovní
ruch Ing. Jiří Houdek a Ing. Václav Stárek, prezident AHR ČR.

P

A) Průřezové překážky rozvoje
cestovního ruchu
a) Nastavit stabilní prostředí, koordinace a provázanost činností, koncepční
a komplexní přístup v řízení cestovního
ruchu, kvalitní legislativa, metodika
b) Nastavit účinnou meziresortní
spolupráci v oblasti cestovního ruchu
(MMR, MK, MZV, MF, MPO…), vnímat
cestovní ruch ve smyslu tourism industry – cestovní ruch jako odvětví
průmyslu vzhledem k jeho socioekonomickému významu.

B) Koncepce státní politiky
cestovního ruchu 2014 – 2020
a) Členové kolegia vyjádřili názor, že
stávající koncepce a v nedávné době
schválený strategický dokument
umožňuje v rámci implementace
řešit základní problemy daného
odvětví. Sdělili také, že je třeba zaměřit se na vyhodnocování plnění
koncepce a měřitelnost účinku
a efektivity realizovaných opatření.
Podpořili rychlou realizaci akčního
plánu ke koncepci.

D) Novela zákona
č. 159/1999 Sb., Směrnice ES
o souborných službách
cestovního ruchu a cestách
s asistovanou přípravou
a) Požadavek členů kolegia na jejich
zapojení v rámci dalšího zpracovávání
novely zákona č. 159/1999 Sb.,
v rámci pracovní skupiny
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E) Finanční problematika
podnikání v cestovním ruchu
a) Místní a lázeňské poplatky – jasná
definice daných poplatků, jejich sjednocení, vybírání od všech dotčených subjektů, zjišťování objemu prostředků
z daných poplatků a návratnosti získaných financí do cestovního ruchu. Václav Stárek přednesl návrh AHR ČR na
řešení problematiky místních poplatků.
b) Stabilita daňového systému,
odstranění šedé a černé ekonomiky
a zefektivnění výběru daní, podpořena myšlenka zavedení registračních pokladen. Zazněl požadavek na
sjednocení sazby DPH v oblasti
stravovacích služeb (rozdílná sazba
na vstupu a výstupu). Václav Stárek
přednesl návrh na změny ve strukture DPH v souvislosti se zavedením
elektronické evidence tržeb.

F) Vízová problematika
a) Členové kolegia vznesli požadavek na prověření a zrychlení procesu
poskytování víz. Zástupce MZV přislíbil spolupráci formou prověření
procesu poskytování víz v ČR
a v okolních státech a možného
sjednocení daného procesu – potřebujeme srovnatelný systém vydávání víz s okolními státy. V dané
souvislosti navrhl prohloubení spolupráce existující pracovní skupiny
MZV, MMR a MV ke krátkodobým
turistickým vízům, a dále navrhl
užší koordinaci činnosti CzT
a Českých center.

G) Zákon o cestovním ruchu
a) Členové kolegia vnímají jednotně
vytvoření zákona o cestovním ruchu
jako jednoznačnou prioritu k odstranění
bariér pro podnikání v cestovním ruchu
v regionech.
b) Smysl a úkol zákona o cestovním ruchu spočívá v zavedení systému a řádu
pro oblast cestovního ruchu. Jde o to
vytvořit kvalitní zákon, který by představoval stabilitu daného odvětví, rozdělení
kompetencí a odpovědností, s vazbou
na financování. Dobré inspirující příklady předmětné zákonné úpravy existují
např. V Horním Rakousku nebo v Tyrolsku, kde je např. povinné členství subjektů cestovního ruchu v hospodářské
komoře. Zákon musí nastavit vymahatelná pravidla povinná pro všechny
dotčené subjekty.
a) Cestovní ruch je odvětvím národního hospodářství, které si díky svému
socioekonomickému významu zaslouží
odpovídající pozornost. Členové kolegia
pozitivně vnímají iniciativu paní ministryně a přislíbili svou spolupráci a pomoc
při řešení jednotlivých překážek rozvoje
odvětví.
b) Ministryně pro místní rozvoj navrhla
vytvořit v rámci kolegia tři pracovní
skupiny k jednotlivým okruhům, které
je potřeba řešit:
1. Pracovní skupina pro podnikání
v cestovním ruchu, cestovní
kanceláře, nové směrnice EU, zákon
č. 159/1999 Sb.
2. Pracovní skupina pro přípravu zákona o podpoře cestovního ruchu.
3. Meziresortní pracovní skupina
cestovního ruchu.

TEXT: ING. VÁCLAV STÁREK

ojmenované problémy cestovního ruchu lze rozdělit
podle témat následujícím
způsobem:
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DOPIS PREMIÉROVI: VYDÁVÁNÍ VÍZ RUSKÝM OBČANŮM
Vážený pane premiére,
obracíme se na Vás v letošním roce již druhým dopisem v záležitosti kritické situace v oblasti podpory
příjezdové turistiky ruských občanů. Ruská federace je čtvrtou nejdůležitější zdrojovou zemí pro Českou
republiku a tedy velmi významnou destinací pro udržení naší příjezdové turistiky. Zároveň vykazuje
nejdelší dobu pobytu, nejvyšší útratu na jednoho hosta a s tím spojené odvody do státního rozpočtu.
Toto důležité postavení má přesto, že problém vydávání víz ruským občanům již několik let řeší mezi
sebou Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zahraničí a Ministerstvo vnitra a to zcela bez
zjevných úspěchů. V posledních měsících se navíc situace významně zhoršila vzhledem k politickému
vývoji v oblasti Ukrajiny. Tento stav pravděpodobně není schopna vyřešit ani vláda, ani podnikatelé,
kteří jen v případě členů naší asociace zaměstnávají téměř šedesát tisíc zaměstnanců. Upozorňovali jsme
již v minulosti na to, že některé členské státy Evropské unie vydávají pro ruské občany multi-víza, která
je pak motivují k opakované návštěvě dané země. V některých případech jsou bezplatná a tyto země
systematicky vytváří pozitivní image destinací, které mají k ruské klientele velmi vřelý vztah.
V současné době máme informace o záměru vlády, zavést biometrická víza pro občany Ruské federace
a to již od příštího roku. Pokud k tomuto opatření dojde, je třeba si uvědomit, jaké bude mít dopady
do naší ekonomiky a potažmo zaměstnanosti. Zde bude ležet odpovědnost za ekonomické a sociální
důsledky těchto kroků zcela na politice Vaší vlády.
Kritická situace se týká všech regionů včetně hlavního města Prahy, ale nejcitelnější dopad bude mít
v Karlovarském kraji. Jen hoteliéři v Karlových Varech v souvislosti se současným politickým vývojem
a dlouhodobými problémy v oblasti vízové politiky hlásí již v letošním roce až 50 % propad obsazenosti.
Ruští hosté přitom tvoří 90 % veškeré jejich klientely.
Se zavedením biometrických víz, stejně jako například u jiných zemí bývalého Sovětského svazu, dojde
k fatálnímu propadu příjezdů turistů z této destinace. S tím bude spojena pro podnikatele v hotelnictví,
lázeňství a gastronomii nutnost se této situaci přizpůsobit a tudíž v prvním kroku dramaticky snížit počty svých
zaměstnanců. Sociální dopady jistě není třeba dále popisovat. Zkušenosti z praxe ukazují, že neexistuje země,
která by byla schopna změnit dramaticky hlavní zdrojovou destinaci za jinou během jednoho nebo dvou let.
Vážený pane premiére, jak bylo řečeno na počátku tohoto dopisu, je nám jasné, že ve věci dalšího politického vývoje
ve vztahu k Ukrajině a Rusku není schopna tato vláda udělat příliš mnoho. Žádáme Vás však, abyste spolu
s ostatními členy vlády odstoupili od záměru zavedení biometrických víz. Následkem zavedení tohoto opatření bude
jen další prohloubení krize, před kterou momentálně tento segment turistiky stojí, a který bude mít fatální dopady
nejen na podnikatele samotné, ale na řadové občany, zaměstnané momentálně ve službách cestovního ruchu.
Předem děkujeme za Vaše vyjádření, se kterým seznámíme naše členy z řad podnikatelů a zaměstnanců.
S pozdravem Ing. Václav Stárek, prezident AHR ČR

Navrhnûte své kolegy na V˘roãní cenu
AHR âR 2014
21. listopadu 2014 už budeme znát nové držitele Výročních cen AHR ČR 2014, které si
převezmou na Galavečeru konaném v rámci 9. Výroční konference AHR ČR.
okud 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 dávají i možnost navrhnout sami sebe, pokud v maximální
míře splňujete jejich kritéria. Výroční
ceny jsou nejen významným oceně-

P

ním profesionálních i osobnostních
vlastností nominovaných, ale slouží
také jako dobrý marketingový
nástroj. Uzávěrka přihlášek je
31. července 2014.
Více na stránkách:
www.ahrcr.cz/vyrocniceny,
nebo na: rambousek@ahrcr.cz.
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Chci se zamûfiit
na stabilitu t˘mu
a vzájemnou komunikaci
Z pěti kandidátů nominovaných na výroční cenu
AHR Mladý manažer roku 2013, jež jsou udíleny těm
členům asociace, kteří svou profesionální úrovní
mohou být příkladem kolegům v oboru, ji získala
RADKA ¤EHÁKOVÁ, ředitelka hotelu Clarion Hotel
Špindlerův Mlýn.
Při přebírání ceny v Brně
jste řekla, že titul Mladá
manažerka roku 2013
vnímáte jako ohodnocení
svého dosud vynaloženého
pracovního nasazení
a zároveň bude pro vás
velkou motivací do budoucna.
A dodala jste, že už jako malá
jste si stanovila určité cíle
a za těmi jdete. Můžete nám
je přiblížit?
Už v páté třídě na základní škole jsem
měla jasno, kterým směrem se chci ve
svém budoucím povolání ubírat. Na
tuto myšlenku mě přivedla má
kamarádka Bára, jejíž rodiče v té době
provozovali a provozují dodnes Horský
hotel KOHÚTKA, kde jsem měla už
jako jedenáctiletá holka možnost točit
nápoje z postmixu a hrozně mě to
bavilo. Každé velké prázdniny jsem
tam jezdívala za svou kamarádkou
a pomáhala, proto nebylo překvapením, že v deváté třídě, ač se to mým
rodičům moc nelíbilo, jsem si podala
přihlášku na hotelovou školu. Už
v prvním ročníku mě můj učitel německého jazyka motivoval, a to
možnou stáží ve Švýcarsku po dosažení osmnácti let. Během studia už
pak neznám žádné jinak strávené
prázdniny než prací v obsluze.
Vybírala jsem si hotely, které se mi
líbily, a věděla jsem, že mě profesně
posunou. Studium ve švýcarském
Thunu a následná půlroční praxe byla
výborná zkušenost, na kterou jen tak
nezapomenu a doporučuji všem mladým lidem, protože pak si budou vážit
toho, co mají doma. Byla to velká škola. Ve čtvrtém ročníku na Vyšší odborné
škole a Hotelové škole v Opavě jsem
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Radka ¤eháková
2000 – 2004 Vyšší
odborná škola a Hotelová
škola v Opavě
2003 studium na
Hotel School Thun
ve Švýcarsku a praxe
v Chalet hotel Bettmerhof
2005 – 2006
TOP Hotel Praha
2007 – 2009 Ploberger s.r.o., Hotel Maximilian Praha
2009 – 2010 PLANET ZEN s.r.o., Praha
Od října 2010 CPI Hotels, a.s., Clarion Congress Hotel Prague
Od srpna 2012 ředitelka Clarion Hotel Špindlerův Mlýn

si stanovila cíl nejvyšší a to stát se do
třiceti let ředitelkou hotelu. To se mi
povedlo, za což jsem svému nynějšímu zaměstnavateli vděčná, oceňuji
hlavně tu obrovskou důvěru, kterou
mi na začátku dal a snažím se dělat
svou práci, jak nejlépe umím, mám
se však stále ještě co učit.

Kdo pro vás byl nebo je
vzorem ve vaší profesi? Kde
berete tvůrčí inspiraci?
Když se tak zamyslím, tak ve
skutečnosti jsem ve své profesi nikdy
žádný vzor neměla. Mým vzorem byli
od malička mí rodiče, kteří, když jsem
šla do první třídy, tak začali podnikat
a dokázali svou pracovitostí a pílí
z mála vybudovat hodně. Naučili mě
tak spoustě vlastností, které mi dnes
přijdou automatické a často je stejně
automaticky vyžaduji po svých
přímých podřízených a ne vždy se
setkám s úspěchem. Inspiraci sbírám
při cestování, kdy si vždy rezervuji

hotely vyšší kategorie a to právě
z důvodu nových nápadů a další
inspirace.

Co vám v letošním roce
udělalo radost a co vás
naopak zneklidnilo?
Zneklidnila mě letošní zimní sezona,
která díky počasí nevyšla tak, jak
jsem si představovala, a potěšila mě
částečná stabilita mého týmu, horské
prostředí je nejen v tomto ohledu
dost specifické. Se stabilním týmem
můžu dále pracovat a nemusím
znova začínat od nuly, což je samo
o sobě dost vyčerpávající. Jsem
ráda, že se můžeme posouvat dál,
a tím poskytovat kvalitnější služby
našim hostům.

Obklopujete se ráda mladými
lidmi. V oblasti hotelnictví
a gastronomie přibývá mnoho
absolventů středních
a vysokých škol a není příliš
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V Clarion Hotelu Špindlerův Mlýn
spolupracujeme s několika středními
hotelovými školami a musím říct, že
mezi studenty jsou velké rozdíly. Zpravidla platí, že ti, kteří ve škole nepatří
zrovna k pilným studentům, jsou pak
v praxi velmi šikovní. Už během studia
mají žáci možnost si u nás splnit
povinnou praxi stanovenou školou,
kde si naučenou teorii ze školy vyzkouší v praxi, učí se komunikovat
s hostem v jiném než mateřském jazyce a zbavují se ostychu. Z hotelových škol v našem okolí vycházejí poměrně šikovní absolventi, se kterými
se v případě jejich zájmu dá velmi
dobře pracovat. V našem regionu dle
mého názoru stále přetrvává problém
s dostatečnou znalostí cizích jazyků
a uměním vystupovat profesionálně
při komunikaci s hostem.

Jste nositelem firemní
kultury, identity a image
Clarion Hotelu Špindlerův
Mlýn. Základem úspěchu je
komunikace, včasné a přesné
předávání informací,
týkajících se každodenních
činností. Jak byste hotel
představila a co je hlavní
náplní komunikace se dvěma
desítkami podřízených
pracovníků?
Náš hotel o 207 pokojích je vhodný
pro hosty všech věkových kategorii
i rodiny s dětmi. Hosté mají možnost
relaxovat v našem Wellness centru,
ochutnat moderní gastronomii restaurace Benada a ti nejmenší určitě
ocení venkovní dětské hřiště, dětský
koutek v hotelu a animační programy.
Náš hotel se nachází nedaleko přehrady Labská a do centra se tak

hezkou procházkou hosté dostanou
do třiceti minut. V zimním období mají
hosté běžecké tratě i sjezdovku
Labská k dispozici jen pár metrů od
hotelu. Díky konferenčním prostorům
je náš hotel vhodný také pro kongresovou turistiku a firemní teambuildingy, které je za hezkého počasí
možno připravit také v okolí hotelu.
Hlavním bodem komunikace jsou
u nás ranní provozní porady, které
probíhají na denní bázi, jedenkrát
týdně pak velká operativní porada,
jejíž součástí je také komando
meeting.

která provozuje thajské a indonéské
masáže, ajurvédu v Praze, díky tomu
jsem měla možnost se s masérkami
podívat do Bangkoku a na Bali. Bylo
zajímavé vidět prostředí domorodců
a to, jak opravdu žijí a z jakého mála
jsou šťastní.
Co se týká sportu tak jsem v posledním roce musela malinko zpomalit
díky otevřené zlomenině bércové
kosti. Už mám však dovoleno nohu
plnohodnotně zatěžovat a tak jsem se
na jaře začala učit hrát golf. Dříve
jsem hrála závodně volejbal a trávila
spoustu času v posilovně.

Kdo tvoří hlavní klientelu
hotelu?

Na čem si ráda pochutnáte
a co si představujete pod
pojmem česká chuť?

Jsme největší horský hotel v Krkonoších, kam si naši hosté jezdí především
odpočinout od každodenních starostí
a načerpat síly z krásné přírody
a čerstvého vzduchu, a to v létě i v zimě. Hlavní klientelu tedy tvoří leisure
segment. V mimosezonním období
pak největší procento naší obsazenosti tvoří skupinová klientela z německy mluvících zemí. Daří se nám
rozvíjet také segment MICE.

Mezi vaše záliby patří
cestování, gastronomie,
sport a móda. Kam ráda
cestujete a jak sportujete?
Miluju sluníčko a moře, minulý víkend
jsem byla na prodloužený víkend na
Korfu a je neuvěřitelné, že cesta z Prahy na tak krásný ostrov byla časově
stejně náročná jako ze Špindlerova
Mlýna do Prahy. V dubnu jsem se
podívala na Kapverdské ostrovy, které
doporučuji všem, kteří mají náročné
zaměstnání, neboť tamní lidé se řídí
heslem „no stress“, a to je na tom
krásné, mimo vše ostatní samozřejmě.
V minulosti jsem pracovala pro firmu,

Pod pojmem česká chuť si představím
svíčkovou, guláš, knedlo vepřo zelo
atd. Musím přiznat, že jsem zastáncem spíše lehčí kuchyně, typickou
českou klasiku si dám tak třikrát do
roka. Mám ráda těstoviny, ryby, rýži,
krůtí maso, saláty a bílé pečivo. Italská
a thajská kuchyně jsou mé oblíbené.

Co tvoří vaše vize do nejbližší
budoucnosti, a to jak
profesní, tak i soukromé?
Jednou z mých vizí je splnění
budgetu, který jsem si na tento rok
nastavila. Dále jak už jsem zmiňovala,
bych se ráda ještě více zaměřila na
stabilitu svého týmu, jejich komunikaci
a vzájemnou týmovou spolupráci. Bylo
by mi potěšením, pokud bychom
dosáhli v konečném důsledku vyšší
průměrné ceny za pokoj a noc než
tomu bylo minulý rok a podařilo se
nám získat lepší výsledky hodnocení
na IRS portálech. V soukromí bych
se chtěla naučit více odpočívat
a najít partnera, který mě bude brát
takovou, jaká jsem.

TEXT: JAROSLAV HOLOUBEK / FOTO: ARCHIV RADKY ŘEHÁKOVÉ

zájem o učební obory. Jaké
máte s nimi zkušenosti?

INZERCE

Pokladní systém nejen pro
restaurace
Profesionální a praxí ověřený systém SEPTIM 3.1, který
pomáhá co nejrychleji obsloužit zákazníky a efektivně řídit
gastronomický podnik.

Související produkty
Jídelní lístek pro iPad
Hotelový systém protel
Pagery pro restaurace

tel.: +420 257 011 100
e-mail: mail@septim.cz
www.septim.cz
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Stojíme vÛbec o ruské turisty?

oteliéři a touroperátoři
hlásí 20–30 % meziroční
propad v příjezdech ruské
klientely. Jako důvod bývají nejčastěji uváděny devalvace
rublu a důsledky ukrajinské krize.
Podle viceprezidenta Ruského svazu cestovního ruchu Jurije Barzykina, který v červnu navštívil Prahu
a zúčastnil se diskuse na COTakhle
snídani uspořádané vydavatelstvím
C.O.T. media, ale Rusy chuť cestovat
neopouští. Počet výjezdů z Ruska by
prý letos mohl stoupnout asi o 15 %.
Problém klesajících příjezdů do
Česka podle Barzykina souvisí s rostoucí konkurencí ze strany ostatních
destinací a s problematikou víz. Potvrdil tak obavy tuzemských podnikatelů, že vízová politika na ruském

H

trhu může mít vážné důsledky. Prezident Asociace hotelů a restaurací ČR
Václav Stárek navíc na červnové
COTakhle snídani uspořádané vydavatelstvím C.O.T. media připomněl
další důležitý aspekt této klientely:
„Ruští turisté nezůstávají pouze v Praze a mají chuť poznávat i tuzemské
regiony, které jsou na cestovním ruchu značně závislé.“ Ministerstvo zahraničních věcí tradičně argumentuje
bezpečnostními otázkami, principem
reciprocity a také tím, že vízová politika České republiky je v souladu
s praktikami dalších
zemí Schengenského
prostoru. „Řecko, Španělsko nebo Itálie jsou
také součástí Schengenského prostoru a na

jejich úřadech můžeme bez problémů získat vízum na 48 hodin, půl
roku až tři roky,“ poukázal na rozdíly
v přístupu Barzykin a dodal, že díky
tomu se ruští turisté do těchto destinací také vrací. Na slovenských
úřadech mohou ruští žadatelé dostat
multivízum již po jedné návštěvě některé ze zemí Shengenského prostoru
v období předchozích tří let, Česká
republika vyžaduje dvě návštěvy za
poslední dva roky. A změna se podle
všeho nechystá. Stát si tak de facto
sám hatí výsledky propagačních
kampaní na ruském
trhu. Hrozí, že o ruskou
klientelu nadobro přijdeme? Více v letním
vydání časopisu
COT business.

TEXT: (COT)

Ruských turistů v Česku v posledních měsících ubývá. Podnikatelé i stát tím přicházejí
o miliony – četností příjezdů, délkou pobytu a výší výdajů se této klientele jen tak někdo
nevyrovná. Pro zastavení propadu je třeba změn ve vízové politice a celkově vyšší podpory
ze strany státu. Dočkáme se jí?

Hotelstars a Regionální certifikace
Libereckého kraje

pokud budete hledat kvalitní
ubytování v této oblasti,
nabízíme vám jednoduchou
pomoc. AHR ČR již třetím
rokem spolupracuje na Regionální certifikaci ubytovacích zařízení Libereckého kraje a postupně ji harmonizuje
s „Oficiální jednotnou klasifikací ubytovacích zařízení ČR – Hotelstars“ – je
tak jednodušší orientovat se mezi
spoustou ubytovacích zařízení a vybrat
si právě to, kde budete mít garanci vybavenosti a služeb odpovídající
deklarované úrovni hotelu či penzionu.
Od 1. 1. 2015 bude povinností již pro
všechny držitele Regionální certifikace
i splnění právě certifikace Hotelstars.

A
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Značka regionální certifikace Libereckého kraje respektuje lokální požadavky
na ubytovací kritéria i kritéria Oficiální
jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR, která je součástí mezinárodní
certifikace Hotelstars Union. Všechna
certifikovaná zařízení v Libereckém
kraji mají na vstupních dveřích vyvěšenou pečeť udělené kvality.

Podrobné informace a přehled
všech certifikovaných zařízení najdete
na stránkách www.liberecky-kraj.cz
a www.hotelstars.cz, které jsou pravidelně aktualizovány. Ve většině Regionálních informačních center se
můžete setkat již se třetím vydáním
„Katalogu klasifikovaných ubytovacích
zařízení ČR“ dle mezinárodní certifikace Hotelstars. Do konce července
bude zprovozněna i elektronická verze
katalogu na www.hsukatalog.cz.
V případě dotazů nás neváhejte
kontaktovat: hajkova@ahrcr.cz,
tel. 236 042 383,
anna.masakova@kraj-lbc.cz.

TEXT: BC. KLÁRA HÁJKOVÁ

Léto je v plném proudu, a tak vás opět zveme k návštěvě krásného a rozmanitého kraje,
kde vás čekají nejen přírodní krásy Podještědí a Jizerských hor, Českolipska, Českého ráje
nebo Krkonoš. Ať už přijedete na víkend nebo na delší dobu, určitě si přijdete na své.
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Ústavní soud zru‰il
vyhlá‰ku omezující
lázeÀskou péãi

Listiny základních práv a svobod vymezovat norma vzešlá z parlamentní
demokratické debaty. Ústavní soud
dále rozhodl, že současná vyhláška
zůstane v platnosti nejdéle do konce
roku 2014. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček však již v únoru letošního roku přislíbil, že do dubna uvedenou vyhlášku přepracuje. Aktualizovaný indikační seznam je již podle
vyjádření Ministerstva zdravotnictví
připraven pro projednání v legislativním
procesu a jednou z variant je, že bude
předložen formou přílohy zákona o ve-

kupina 21 senátorů se proto
obrátila na Ústavní soud, aby
zrušil celý předpis tzv. indikační seznam (vyhláška č. 267
ze dne 3. 8. 2012). 2. dubna se
Ústavní soud ztotožnil se základní
námitkou, podle níž by problematiku
měl upravovat prováděcí zákon, a nikoliv pouhá vyhláška ministerstva. Podstatné je, že na lázeňskou péči má
každý občan ČR nárok ze zákona.
Podmínky musí stanovit zákon a nikoli
vyhláška ministerstva. Rozsah bezplatné zdravotní péče má totiž podle

S

řejném zdravotním pojištění. Výsledná
úprava počítá s prodloužením pobytu
v lázních opět na 28 dní. Rozhodnutím
Ústavního soudu se však dosud platná
pravidla nezměnila. Poskytování lázeňské péče hrazené zdravotními pojišťovnami se stále řídí vyhláškou, která je
platná od 1. 10. 2012. Podstatné je, že
délka pobytu pro dospělé je stále 21 dní
a pro děti 28 dní. Jedinou podstatnou
změnou, která příznivě ovlivňuje návrhovou činnost v letošním roce, bylo
zrušení povinnosti platit regulační
poplatek 100 Kč od ledna 2014.

ZDROJ: TZ LÁZNĚ LUHAČOVICE A.S.

Tuzemské lázně procházejí krizí, řada z nich se dostala
do ekonomických problémů. Hlavní příčinou je vyhláška
z roku 2012, která u lázeňské péče hrazené zdravotními
pojišťovnami zkrátila pobyt v lázních z 28 na 21 dnů,
omezila možnost opakování pobytu i počty diagnóz.
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Zeptali jsme se...

Martin Černý, ředitel PENZIONU POHODA, TRUTNOV
1) Obecně se nedá říci, které inovace nám přivedly nejvíce zákazníků.
Myslím, že je to mix mnoha faktorů.V Penzionu Pohoda dlouhodobě
pracujeme na naší webové prezentaci, snažíme se oslovovat zákazníky
prostřednictvím nových médií, zejména sociálních sítí, snažíme se
dobře pracovat s ubytovacími servery, zkvalitnili jsme snídaně, neustále
inovujeme zařízení penzionu a peníze se snažíme reinvestovat. Jsem si
ale vědom toho, že kdybychom dělali všechny tyto věci a neměli v penzionu personál, který je u nás od jeho vzniku, byla by nám veškerá
snaha v oblastech, které jsem jmenoval nejspíše málo platná Když to
tedy shrnu, můj recept na zvyšování návštěvnosti v Penzionu Pohoda je
jasný. Je to dobrá práce personálu, za kterým se stálí klienti vrací a dobrými referencemi k nám přivádějí klienty nové. První pololetí roku 2014
bylo z hlediska tržeb nejlepší za 13 let, poslední dva roky jsme se se
usadili v TOP 10 penzionech ČR, získali jsme ocenění jako nejpohodlnější penzion v republice a nejlepší v Královehradeckém kraji. Moc si
těchto ocenění vážíme, ale zároveň je bereme jako výzvu k další práci,
obhajobě těchto pozic a rádi bychom se co nejdříve dostali k našemu
cíli, kterým je kromě spokojených hostů vítězství v anketě FT online titul
Penzion roku.
2) Ano, zaznamenali. Snažíme se v tomto směru o dobrý marketing,
loga TOP 10 dáváme prakticky všude a lidé si všímají. Často přijedou
a sami se rozpovídají o tom, že si nás vybrali proto, že máme ocenění
v TOP 10. Myslím, že je to vynikající marketingový nástroj a je třeba ho
využívat.

Jaroslav Uko, majitel
PENZIONU UKO BEDŘICHOV
1) Na první otázku je z našeho pohledu odpověď zcela
jednoznačná – wellness
centrum.
2) Na druhou otázku je
odpověď také jednoduchá.
Jednoznačně ano. Lidé to vnímají, hovoří o tom, jiní nám
fandí, abychom to vyhráli
znovu, personál to vnímá
velice pozitivně (jsou hrdí
a zároveň pořád pokorní)
a nás to motivuje ocenění
zopakovat...
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Radek Hoštický, PENZION
VALTICE
1) Je velmi těžké říci, jaké
konkrétní inovace ve službách
nám přinesly nejvíce zákazníků.
Pokud bych měl některou
z mnoha našich inovací vyzvednout nejvýš, tak je to bezpochyby reklama a dobrý web.
2) Už dva roky po sobě se
držíme v TOP 10 penzionu ČR ,
za což jsme velmi rádi a určitě
mohu říci, že naše umístěni v žebříčku TOP 10 penzionů ČR
pomáhá zákazníkům při výběru
ubytování ve Valticích.

Dagmar Horáková, manager
PENZIONU SLUNÍČKO OSTRAVICE
1) Kolektiv našich zaměstnanců je
ustálený a dovolím si tvrdit, že
spousta hostů se vrací právě za příjemnou obsluhou v restauraci, usměvavou recepční či naším skromný
kuchařem a fajn pokojskou. Každý rok
se snažíme hostům nabídnout novou,
zrekonstruovanou či inovovanou
službu. V r. 2013 to byl velmi zajímavý
animační program pro děti a dospělé,
který nabízel jízdu na vozítku segway,
aquaearobik, jógu či bubnování,
zábavné večery s roštováním specialit... Letos je animační program
inovovaný, ale ty nejžádanější aktivity
jsme ponechali. Z technických věcí to
je nový nerezový venkovní whirlpool
a dětské brouzdaliště včetně nové
podlahy kolem venkovního bazénu.
Letos nabízíme hostům služby nové
depandance penzionu – chaty
Měsíček***. Zajímavé je Beskydské
hudební léto, které nabízí každý rok
nové interprety a hudební skupiny:
Čechomor, Iné Kafé, Věra Špinarová,
Mandrage, Daniel Landa, Kryštof
a spoustu dalších, více na
www.beskydskehudebnileto.cz
K večeřím formou teplého bufetu jsme
přidali také rozlévané nápoje a naše
ceny za ubytování se stravováním
jsme letos nenavyšovali, ba naopak
nabídli jsme 20-ti% first minute či ve
vybraných termínech děti na
přistýlkách zdarma v doprovodu dvou
platících osob.
2) Naši věrní hosté nás každý rok
v anketě o penzion roku podpořili
a podporují, určitě je tato anketa velmi
pozitivní pro hosty, kteří hledají kvalitní
dovolenou, kterou jsme schopni
v penzionu Sluníčko nabídnout.

TEXT: BC. KLÁRA HÁJKOVÁ / FOTO: ARCHIV

V souvislosti se soutěží Penzion
roku 2014 jsme se v několika
penzionech z různých míst ČR zeptali:
1) Jaké inovace ve službách
k vám přilákaly nejvíce zákazníků?
2) Zaznamenali jste pozitivní reakce
hostů v souvislosti s umístěním
mezi TOP 10 Penzion roku?
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akce
POZVÁNKA NA 9. VÝROČNÍ
KONFERENCI AHR ČR
Kdy: 20. – 21. listopadu 2014,
Kde: Hotel NH PRAGUE, Mozartova 261/1, Praha 5
Co vás čeká: Valná hromada, kvalitní témata konference,
pestrý program, setkání s kolegy, báječná atmosféra.
Dvoudenní odbornou konferenci zakončí slavnostní
vyhlášení Výročních cen AHR ČR 2014 v několika
kategoriích na závěrečné galavečeři.

Jak se vám líbila loňská konference v Brně?
Zeptali jsme se několika z vás...

SETKÁNÍ HOTELOVÝCH LEGEND
PODRUHÉ

Kateřina Lenková, Resident Manager,

Sice se říká: „slibem nezarmoutíš“, toto však nepatří ke
způsobům AHR ČR. Určitě bychom v dnešním, přinejmenším „zvláštním“ světě, nenašli mnoho příkladů, kdy
příslušníci jedné profese myslí na své předchůdce a jejich
odkaz pro obor natolik, aby jim vyjádřili svůj dík, úctu
a přínos (v tomto případě našemu hotelnictví) alespoň formou neformálního setkání. Skutečnost, že asociace tak
umožnila účastníkům po letech se sejít s kolegy, které čas
a osudy roznesly „do všech koutů“, ocenili účastníci setkání již v loňském roce. AHR ČR nezapomněla na svůj
slib z loňska a v závěru měsíce června, pozvala opět
osobnosti našeho hotelnictví na setkání, tentokrát do pražského hotelu OLYMPIK. Příjemné prostředí 19. patra
hotelu, které skýtá nevšední výhled na pražské panorama
a báječná atmosféra, umocněná výbornými službami
hostícího hotelu, přispěly opět ke spokojenosti účastníků
setkání a zájmu o účast na setkání v dalších letech. Řada
účastníků ocenila tento krok poděkováním AHR ČR bezprostředně po jejím průběhu.

DIPLOMAT HOTEL PRAGUE ****
Výroční konference AHR ČR 2013 byla
pro mne velmi inspirující a přínosná díky
možnosti setkat se s kolegy z oboru
a vyslechnout zajímavé příspěvky pozvaných hostů. Je to unikátní příležitost pro
všechny hoteliéry načerpat novou inspiraci a získat zpětnou vazbu od kolegů ze stejného oboru.

Petr Nešpůrek, generální ředitel
NH PRAGUE
Jako jeden z mnoha členů AHR ČR se
pravidelně účastním výročních konferencí,
kde se setkávám nejen s kolegy z ostatních regionů, ale hlavně se dozvídám nové
podněty, které mohu aplikovat u nás
v hotelu. Loňská konference v Brně byla
na vysoké úrovni co se týká přednášek
i gastronomie. Pevně věřím, že letošní konference se budou
aktivně účastnit také pozvaní hoteliéři ze zahraničí, což bude
jistě přínosem pro všechny zúčastněné.
PhDr. Ludvík Vomáčka, Csc.,
STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ
A GASTRONOMIE, Praha
Výročních konferencí AHR ČR se snažím
účastnit pravidelně, pokud mi to okolnosti umožní. Vítám příliv informací užitečných pro využití v oblasti odborného
školství. Zajímá mě, která škola v daném
roce dosáhla na Výroční cenu Škola
roku. Za velmi cenné pro sebe považuji setkávání se zajímavými lidmi z oboru a zejména diskuze s nimi na nejrůznější
témata. Velmi se také vždy těším na doprovodné programy,
které připravuje sekretariát asociace vždy na vysoké úrovni
a jejich účastník se k nim ve vzpomínkách rád vrací. Je zde
vždy něco nového a to je ono!!!

BARUM CZECH
RALLY ZLÍN
29. – 31. srpna 2014
(více na
www.CzechRally.com)

ROADSHOW AHR ČR
PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ
A PARDUBICKÝ KRAJ
Zveme Vás na Roadshow AHR ČR, která se koná v hotelu
Černigov v Hradci Králové 17. 9. Akce je ZDARMA, přihlásit
se můžete na akce.ahrcr.cz nebo svecova.ahrcr.cz.

CZECH SPECIALS – FOOD CUP 2014 MÁ SVÉ FINALISTY!
Partnerský projekt Czech Specials agentury CzechTourism a profesních organizací AHR ČR a AKC ČR podpořil restaurace a hotely, které provozují poctivou českou gastronomii. Ve formě soutěžního klání mezi certifikovanými restauracemi Food Cup Czech Specials 2014 se setkal s pozitivním ohlasem na všech gastronomických akcích – v Karlových Varech, Plzni, Litomyšli i v Brně. Na finále soutěže vás zveme 6. září do Prahy –
v areálu Trojského zámku se v rámci Food Parade a Mezinárodního dne kuchařů uskuteční finále regionálních vítězů Food Cup Czech Specials 2014! Restaurace připraví 3chodové menu s využitím českých regionálních surovin. Přijďte ochutnat a hlasujte pro svého favorita. Více informací na www.czechspecials.cz

červenec/srpen 2014

TEXT: PHDR. MILAN RAMBOUSEK, ZUZANA ŠVECOVÁ, ING. ZUZANA ALBRECHTOVÁ / FOTO: ARCHIV

OHLÉDNUTÍ ZA LOŇSKOU VÝROČNÍ
KONFERENCÍ
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vzdělávání

Chceme to?

o učebního poměru
žáka přijímá škola
a naši pracovníci
proto necítí skoro
žádnou odpovědnost za to, co
bude po třech letech o našem
oboru doopravdy vědět. V mnoha případech jde škole více
o 30 tisíc Kč, které dostane každý rok
na žáka. Nikomu pak nejde o kvalitu,
ale pokud možno o co největší množství žáků, kteří pomáhají naplnit škole
roční rozpočet. Školy tvrdí, že zájem
hoteliérů o jejich výchovu většinou neexistuje. Hoteliéři argumentují tím, že
žáci nic neumí a tak je k žádné odpovědné práci ani nemohou pustit. Začarovaný kruh, jehož výsledkem je
skutečnost, že vyučenci v oboru nezůstávají, protože nenajdou vztah

D

k řemeslu a my můžeme dál
nadávat na to, jaký „materiál“
nám školy dodávají.
Podle mého názoru by pomohlo, kdybychom se vrátili
k systému, kdy učně přijímala naše zařízení, my jsme se
starali o jejich praktické dovednosti a škola pro nás byla servisní
organizací, která by se starala pouze
o jejich teoretické znalosti. Ti, kteří na
budoucím dorostu chtějí stavět své
podnikání, již k tomuto systému přistoupili. Ano, jedná se v této chvíli zejména
o velké podniky, ale proč by se to nemohlo týkat všech? Je zde však jeden
velký otazník: chceme to, nebo je pro
nás výhodnější jen nadávat? Pokud bychom tento duální systém měli akceptovat, tak se podstatně zvýší naše od-

povědnost za kvalitu našich vyučenců
a já si opravdu nejsem jist, zdali jsme
ochotni ji na sebe vzít, protože vždy je
výhodnější svádět vinu na někoho jiného, než se osobně zapojit a dát vlastní
kůži na trh. Je jasné, že pro obor by to
bylo určitě přínosem, ale přineslo by to
více práce i odpovědnosti za kvalitu na
nás. A když se tak dívám kolem nás,
nejsem si jistý, že bychom měli v budoucnu nějaké vyučence, protože celá
řada z nás by začala taktizovat a aniž
by se namáhala, začala by do svých
zařízení přetahovat až ty vyučené, aby
to měli bez práce. A to by pak byl doopravdy komplexní soumrak našeho
oboru. Proto je tady má otázka: Jsme
ochotni pro to něco udělat, nebo si již
nyní budete připravovat svoji vlastní
otázku – Který idiot to prosadil?

TEXT: ING. PAVEL HLINKA / FOTO: ARCHIV

Již celá léta naši restauratéři a hoteliéři žehrají na kvalitu našich vyučenců. Podle mého
názoru je to proto, že učeň přestal být učněm, začal být žákem a o jeho přípravě rozhoduje
a odpovídá za ni škola, přičemž naše zařízení pro tyto žáky zajišťují pouze praktickou část.

Skvûlá zpráva: ‰kolíme zdarma
aÏ do srpna 2015!
Vzhledem k obrovskému zájmu o semináře, které společně s agenturou CzechTourism
pořádáme díky projektu „Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků cestovního
ruchu“, byl projekt prodloužen! Maximální délka projektu je do srpna 2015.

T
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České republice tak, aby vám odborné vzdělávání s lektory z praxe bylo
co nejblíže. Pokud ještě nejste zaregistrováni, vřele doporučujeme na
výše uvedeném webu vyplnit regis-

traci a využít této unikátní příležitosti.
Registrace vám zajistí neustálý přísun
aktuálních informací a novinek v projektu. Tak na viděnou na některém
z našich seminářů!

NAŠE STATISTIKA:
Od počátku projektu registrováno 1120 firem.
Témata zaměřená na hotelnictví navštívilo doposud 4054 účastníků.
Témata zaměřená na gastronomii navštívilo 3866 účastníků.
Vypilo se více než 1000 l kávy.
Za 15 měsíců se uskutečnilo více než 500 seminářů.
Odhadem ujeli lektoři na cestách za semináři více než 100 000 km.

TEXT: ING. ALŽBĚTA CEDIDLOVÁ, MBA

i z vás, kteří se nestihli zúčastnit seminářů a rádi by tak ještě učinili, mají ještě možnost
i v příštím roce. Další dobrou
zprávou je, že v současné době dochází k revizi stávajících témat a na základě vašich podnětů jsme připraveni vypisovat nová a navazující témata.
Kromě stávajících témat z oblasti
gastronomie a hotelnictví, jako jsou
např. recepce, rezervace, revenue management, profesionální obsluha nebo
marketing restaurace, se můžete těšit
na pár novinek. Bedlivě sledujte
www.vzdelavani.czechtourism.cz,
na kterých budeme průběžně vypisovat nové termíny kurzů. Ty se budeme snažit vypisovat opět v celé
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Kvalitní zastřešení
předzahrádKy se vyplatí
Máte u své restaurace, kavárny nebo
hotelu zahrádku? A kolik dní v roce na
ní mohou Vaši hosté trávit? Statistika je
neúprosná – ročně proprší 86 dní, tedy
zhruba každý čtvrtý den. Připočtěte
k tomu dny, kdy je zataženo nebo příliš
chladno a zjistíte, že se Vám provoz
předzahrádky téměř nevyplatí.
O zimních měsících ani nemluvě.
Hostům navíc také pochopitelně
vadí, když fouká vítr nebo je obtěžuje
otravný hmyz. Pokud je navíc Vaše
předzahrádka u cesty, kde je hluk
a prach, může to Vaše potenciální
návštěvníky také odradit. Že jste
nedokázali vyřešit oddělení kuřácké
a nekuřácké části restaurace a museli

jste si vybrat jen jednu možnost?
To také odradí nejednoho zákazníka
z té či oné skupiny. Přitom stačí málo
a můžete svou předzahrádku přetvořit
na celoroční ráj pro Vaše hosty.
Výtěžnost míst na předzahrádce Vám
několikanásobně vzroste, bez ohledu
na roční období, počasí a další vlivy.
Výrobek, který všechny zmiňované
nevýhody otočí ve Vaše přednosti a navíc
Vám přinese zvýšení zisku, je posuvné
zastřešení terasy CORSOTM od tradiční
české společnosti ALUKOV. Váš zákazník
tak může sedět na předzahrádce pod
otevřeným nebem nebo v případě
potřeby prostor uzavřete. Zastřešení
je vyráběno z vysoce kvalitních
materiálů – bezpečnostního skla,
polykarbonátu a hliníku. Celý prostor
je tak vzdušný a estetický s výhledem
do všech stran. K dispozici je i vytápění
nebo stínění před sluncem.
Při osobní návštěvě našeho zástupce
Vám ukážeme, že se Vám investice
do zastřešení terasy CORSO vrátí už
za 30 dní. Alukov vyrábí všechna svá
zastřešení na míru přesně podle
představ a požadavků zákazníků.

Předběžná nabídka, zaměření i grafický
návrh je v naší společnosti standardně
zdarma, stačí zavolat…
Přestože každé zastřešení vyrábí
ALUKOV až po objednávce (na skladě
neleží žádné sériové kusy), bude trvat
jen několik týdnů, než se budete moci
nově zastřešenou terasou pochlubit
svým štamgastům, díky perfektnímu
designu také novým hostům, ale hlavně
začnete více vydělávat…
A Vaše konkurence? Vydělá, až
naprší a uschne…
www.alukov.cz
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Co nového v projektu Czech Specials?

D

každá restaurace zvolí sama a to v rozmezí od 199 Kč
do 799 Kč. V případě zájmu o účast nás prosím
kontaktujte na e-mailovou adresu czechspcials@czechtourism.cz. Restaurace, které se do festivalu zapojí,
od nás jako bonus získají sérii fotografií, jenž bude
obsahovat nafocení festi-valového menu, interiéru
a exteriéru restaurace. Fotografie budou také využity
pro prezentaci profilu restaurace na stránkách czechspecials.cz. Další plánovanou aktivitou je účast vybraných 4 – 5 restaurací v televizním pořadu, který bude
věnovaný tematice Czech Specials. Kritéria výběru nejsou prozatím stanovena. Pokud již nyní víte, že máte co
nabídnout a měli byste zájem se pořadu případně účastnit a Vaši restauraci touto cestou představit, prosíme
taktéž o reakci na výše uvedený e-mail.
Děkujeme za spolupráci a přejeme Vám úspěšné léto...

:ĞĚŶŽƚŶĄ ŽĮĐŝĄůŶş ŬůĂƐŝĮŬĂĐĞ
ƵďǇƚŽǀĂĐşĐŚ ǌĂƎşǌĞŶş
INZERCE

ovolte, abychom Vás souběžně informovali
o právě probíhajících a dalších plánovaných
aktivitách projektu Czech Specials. V květnu
byla spuštěna nová podobu webu Czech
Specials s cílem co nejkvalitněji představit všechny certifikované restaurace, a motivovat domácí i zahraniční
hosty k jejich návštěvě. V rámci nových stránek czechspecials.cz budou mít členové CS možnost si sami spravovat profil své restaurace (např. změna otevírací doby,
nové fotografie nebo informace o aktuálním sezonním
menu). Jakmile bude tato platforma plně připravena,
členové obdrží přístupové údaje. Další
novinkou je možnost
rezervace míst
v restauraci přímo ze
stránky Czech Specials prostřednictvím
rezervačního systému
Restu (www.restu.cz),
kam budou všichni
členové bezplatně
zapsáni. Z tohoto
zápisu a následných
uskutečněných rezervací nevyplývají žádné
povinnosti. Naopak,
doufáme, že všichni
ocení příležitost, jak
navýšit počet rezervací stolů a hostů. Pokud si některý člen nebude přát
zápis do tohoto rezervačního systému, stačí písemná
zpráva na e-mailovou adresu: czechspecials@czechtourism.cz. V návaznosti na výše uvedené plánujeme
v letošním roce také realizaci marketingové kampaně
v ČR i zahraničních trzích s cílem informovat českou
i zahraniční veřejnost o produktu Czech Specials. Kampaň proběhne v Německu, Rakousku, Polsku a Francii.
Součástí marketingové strategie bude distribuce tištěných
propagačních materiálů – brožur a průvodce po české
gastronomii ve stěžejních jazykových mutacích. Na podzim se certifikované restaurace mohou zapojit do festivalu v restauracích s názvem Gastrofestival Czech Specials aneb Česko chutná skvěle. Festival se uskuteční
v období od 15. 10. do 5. 11. v certifikovaných restauracích Czech Specials. Principem festivalu bude nabízet
hostům 3-chodové české menu, jehož tématem bude
využití regionálních surovin za speciální cenu. Cenu si

TEXT: ING. MARTINA THIELOVÁ, ING. ZUZANA ALBRECHTOVÁ

V návaznosti na ukončení kontrol chceme poděkovat všem
partnerům a příznivcům české gastronomie, kteří se zapojili do
projektu Czech Specials. Úspěšní účastníci obdrželi porcelánovou
plaketu firmy Thun, dopis a certifikační nálepku s novým logem, jehož prezentace je pro
všechny závazná od 1. 7. 2014. Většina recertifikací proběhla úspěšně, což nás velmi těší.
Díky projektu Czech Specials a Vaší práci si tradiční česká kuchyně získává stále větší přízeň.

+

ĞƐŬǉ ƐǇƐƚĠŵ ŬǀĂůŝƚǇ ƐůƵǎĞď

=

sĂƓĞ ĐĞƐƚĂ ŬĞ ƐƉŽŬŽũĞŶǉŵ
Ă ůŽĂũĄůŶşŵ ǌĄŬĂǌŶşŬƽŵ

Registrujte se na stránkách
www.csks.cz Ă ƉŽũěƚĞ
s námi cestou kvality...
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Zhodnocení ankety na téma
„Zahrádky ano ãi ne?“

zhledem k množícím se
diskuzím na téma zahrádky
a předzahrádky i nás zajímalo, jak se podnikatelům
daří tento potenciál využívat. Za účelem stručného vyhodnocení dopadů
místních vyhlášek, regulací a přístupu
orgánů samosprávy na jejich provozování jsme připravili krátkou anketu.
Na základě průzkumu můžeme říci, že
na 100 dotázaných subjektů připadá
pouze jedna desetina těch, kteří zahrádku neprovozují. Zhruba 73% podíl
připadá na zahrádky na vlastní ploše,
ale i ti kteří podnikají na pronajatém
pozemku, hodnotili dopady změn nákladů v posledních dvou letech téměř

V

shodně. V 92 % se náklady nezměnily,
pokud ano, v řádech procent je vyrovnaný jak nárůst, tak pokles nákladů.
Pokud dochází ke zvýšení nákladů,
děje se tak většinou ve 32 % v návaznosti na regulaci vzhledu zahrádek ze
strany obcí. Regulaci vzhledu monitoruje 27 % dotázaných, pouze 13 %
však hodnotí přístup samospráv pozitivně a vnímá jejich podporu. Zvýšení
nákladů v souvislosti s regulací vzhledu vyčíslili respondenti ve výši do
20 tis. Kč 46,6 %, do 50 tis. Kč 40 %
a do 100 tis.Kč 13,3 %. Jedná se
převážně o designové úpravy. Nárůst
zájmu o zahrádky ze strany turistů zaznamenalo 65,45 % , a to v průměru
INZERCE

o 30 %. Zbývajících 34,45 % změnu
nevnímá, ojediněle dochází k poklesu
až o 12 %, který je ale připisován jednak zvyšující se konkurenci a přibývajícímu počtu zahrádek obecně, s faktickým dopadem i na větší „rozprostření“ turistů. Napište nám, jak regulace vzhledu ovlivnila vaše podnikání,
jaké máte zkušenosti ve vašem regionu, městě, obci. Zajímají nás všechny
vaše zkušenosti, podněty a názory. Nejzajímavější příspěvky zveřejníme. Celý
průzkum najdete na www.ahrcr.cz.

TEXT: PHDR. MILAN RAMBOUSEK, ING. ZUZANA
ALBRECHTOVÁ / FOTO: ARCHIV

Nastala hlavní sezona, kdy nás láká posezení v příjemném
prostředí restaurační zahrádky. Tento, někdy i přes malý
rozměr, zajímavý prostor představuje doplňkový příjem,
ale někdy i mnoho starostí.
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ProdluÏování v˘povûdní doby o dobu
doãasné pracovní neschopnosti

ákoník práce obsahuje
známé pravidlo určující
počátek a konec běhu
výpovědní doby. Výpovědní doba začíná běžet vždy
prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena a končí posledního dne
kalendářního měsíce, který odpovídá
délce výpovědní doby. Z tohoto pravidla
existují ovšem zákonné výjimky, v důsledku kterých se výpovědní doba prodlouží a pracovní poměr tak skončí
později.Výpovědní doba a tedy i pracovní poměr skončí později v případě, že
poslední den výpovědní doby by nastal
v tzv. ochranné době. Ochrannou dobou
se rozumí např. doba, kdy je zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti
na mateřské a rodičovské dovolené atd.
Obecně nesmí dát zaměstnavatel zaměstnanci v ochranné době výpověď.

Z

Může ovšem nastat situace,
a nejedná se v praxi o nic výjimečného, že zaměstnavatel dá
zaměstnanci výpověď a zaměstnanec se až poté ocitne v tzv.
ochranné době např. nastoupí
na nemocenskou. Taková výpověď bude platná, ale pracovní
poměr neskončí dříve než zaměstnancova dočasná pracovní neschopnost.
Pokud by tedy poslední den výpovědní
doby měl připadnout na den, kdy by se
zaměstnanec nacházel ve stavu dočasně práce neschopného, pak se ochranná doba nezapočítává do výpovědní
doby a výpovědní doba a tedy pracovní
poměr skončí až uplynutím zbývající části výpovědní doby. Tedy např. pokud by
k doručení výpovědi došlo 31. 3. a zaměstnanec by byl od 15. 4. do 1. 6. uznán
dočasně práce neschopným, pak by se
pracovní neschopnost zaměstnance do
výpovědní doby nezapočítávala a pra-

covní poměr by neskončil 31. 5., ale až
18. 6. K prodloužení výpovědní doby nedochází pokaždé, když se zaměstnanec
po doručení/podání výpovědi ocitne
v ochranné době, ale jen v případě, že
by v ochranné době měla uplynout výpovědní doba. Tak např. v situaci, kdy by
k doručení výpovědi došlo 31. 3. a zaměstnanec by byl od 15. 4. uznán dočasně práce neschopný avšak jeho pracovní neschopnost by skončila 25. 5.,
pak by k prodloužení výpovědní doby
nedošlo a pracovní poměr by skončil
standardně 31. 5. K popsanému prodloužení resp. přerušení běhu výpovědní
doby dochází jak v případě výpovědi ze
strany zaměstnavatele, tak i v případě
výpovědi ze strany zaměstnance. Zaměstnanec však může popsanému pozdějšímu skončení běhu výpovědní lhůty
zabránit tím, že zaměstnavateli sdělí, že
na prodloužení pracovního poměru
z uvedených důvodů netrvá.

TEXT: MGR. KATEŘINA ZEMANOVÁ

Je obecně známou skutečností, že v případě ukončení pracovního poměru výpovědí, a to jak
ze strany zaměstnance, tak i ze strany zaměstnavatele, neskončí tento pracovní poměr hned
v okamžiku podání resp. doručení výpovědi, ale skončí teprve uplynutím dvouměsíční
výpovědní doby.

Podpora odborného vzdûlávání
távající úprava daňové
účinnosti vzdělávání
vlastních zaměstnanců
a možnosti poskytování
tzv. motivačního příspěvku byla
tak rozšířena o podporu praktického výcviku a odborného
vzdělávání žáků a studentů.
Jedná se o nástroj, který jistě nalezne
uplatnění v hotelnictví a gastronomii.
Zákon o daních z příjmů tak výrazným
způsobem v ustanoveních § 34, § 34f,
§ 34g a § 34h zvýhodňuje poplatníky,
kteří mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělávání a kteří
na svých pracovištích realizují odborné
vzdělávání. Poplatníci, kteří splní zákonné podmínky, mohou uplatnit odpočet

S

od základu daně, který se
skládá ze dvou částí, a to z odpočtu na podporu pořízení nového majetku na odborné
vzdělávání a z odpočtu na podporu výdajů vynaložených na
žáka nebo studenta. Odpočet
na podporu pořízení majetku
na odborné vzdělávání je dán součtem
zákonem stanovených procent vstupní
ceny majetku pořízeného jeho prvním
vlastníkem, pokud je majetek pro účely
odborného vzdělávání využíván. Nově
pořízený majetek pro účely odpočtu nemusí být výhradně používán pro
odborné vzdělávání, minimální rozsah
použití majetku, z jehož titulu lze odpočet uplatnit činí 30 % celkové doby

jeho provozu. Pro účely uplatnění
odpočtu na podporu pořízení majetku
je poplatník povinen využívat tento
majetek ve stanoveném rozsahu ve
třech po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. Kromě
odpočtu na pořízení majetku lze uplatnit v rámci základu daně rovněž
odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci
odborného vzdělávání. Tento odpočet
představuje určitou kompenzaci poplatníkům za to, že v rámci své činnosti
realizují praktické vyučování. Výše
odpočtu je dána počtem hodin praktického vyučování, odborné praxe
a vzdělávací činnosti a činí 200 Kč za
každou hodinu.

červenec/srpen 2014

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

Novela zákona o daních z příjmů zavedla nově výhodné odpočty na podporu vzdělávání, na
které bych v tomto příspěvku rád čtenáře upozornil.

17
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CZECH SPECIALS ACADEMY ÚSPĚŠNĚ I POPÁTÉ
24. června se v Děčínské škole řemesel a služeb konalo další kolo již tradiční soutěže kuchařů Czech Specials Academy 2014. Kromě domácích Děčíňáků dorazila
družstva z Teplic, Litoměřic a Žatce. Každé družstvo tvořila dvojice – jeden učitel
a jeden žák a připravovali pokrm z krůtího masa. Vysoká úroveň vyrobených soutěžních vzorků prokázala, že jsou na našich
odborných školách vyučující, kteří jsou schopni
svým žákům předávat zkušenosti. Za kreativitu,
chuťové vlastnosti a celkové estetické provedení pokrmů by se nemusela stydět žádná
restaurace. Je to hlavně na mladých lidech,
co se od svých kantorů chtějí naučit. A kdo
vyhrál? To nebylo to nejdůležitější. Ze soutěžících se stali přátelé, kteří se rádi potkají
a vymění si zkušenosti z jejich osobního života
a činnosti škol. Jen je škoda, že ne všechny
školy v regionu chtějí spolupracovat a um svých
odborných učitelů předvést široké veřejnosti.
Pátý ročník našeho regionálního klání opět
ukázal, že i s minimálními finančními prostředky, jde uspořádat smysluplná akce. Dík patří
nejen soutěžícím a organizátorům letošního
ročníku, ale i sponzorovi společnosti Makro
Casch & Cary a.s., která zabezpečila suroviny a ceny pro zúčastněné.

TEXT: ANDREA PFEFFER-FERKLOVÁ, PŘEDSEDKYNĚ
KRAJSKÉ SEKCE AHR ČR KARLOVARSKÉHO KRAJE

MALÝ PŘÍLIV RUSKÉ KLIENTELY:
ALARMUJÍCÍ ZTRÁTY V KARLOVÝCH VARECH

18

Na posledním jednání Karlovarské KS AHR 25. 6. v Grandhotelu Pupp se členové zabývali opět otázkou poklesu příjezdů hostů z Ukrajiny a Ruské federace.
Výpadek za II. čtvrtletí se nyní pohybuje kolem 30 %. Celková situace vede
k nutnosti optimalizace nákladů tak, aby byly hotely schopné projít současnou
situací. Vzhledem k tomu, že pro Karlovy Vary jsou hosté ze zemí Ruské federace tou nejpočetnější skupinou, lze jistě očekávat další možné útlumy nejen
v oblasti zaměstnanosti. Období od května do října je v Karlových Varech vždy
dobou hlavní sezony. Pokud se tyto měsíce nepodaří dobře obsadit, není již
mnoho možností, jak kapacitu hotelů ještě naplnit.Kromě problémů Ukrajiny byl
zmíněný také stále trvající problém vízové politiky. Snahou ČR by tak mělo být
usnadnění získávání víz, zlepšení přístupu konzulátů ČR na ruském teritoriu,
rychlejší práce zastupitelských úřadů. Není možné přihlížet tomu, jak okolní
státy (např. Itálie, Řecko, Turecko, Maďarsko) využívají naší neschopnosti
k tomu, aby hosty získaly pro své hotely, resorty apod. Nejen silnější marketingová podpora, ale zejména jednodušší situace pro získání víz, je pro ně
zárukou vyšší návštěvnosti jejich zemí. Vždyť proč byste jeli utrácet své peníze
tam, kde o vás nestojí. Karlovarská KS AHR tak ve spolupráci s ústředím asociace usiluje o změnu stávající situace všemi dostupnými prostředky. Společně
si uvědomujeme, že není možné jen přihlížet a čekat. Každý další měsíc, jsou
pro nás další náklady, které nebudeme mít z čeho zaplatit, další nutnost začít
šetřit, další nutná propouštění našich zaměstnanců...
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Vždycky mám dobrý pocit, když se setkám
s lidmi, kteří se své profesi věnují s plným
nasazením. A je to ještě příjemnější, když
energii a radost z práce zaznamenávám
u mladých lidí, kteří se na své budoucí povolání teprve připravují. Dobrou zkušenost
mám v tomto směru s učiteli a studenty SOU
a SOŠ SČMSD na Přímětické ulici ve Znojmě. Rád přijímám pozvání na akce a soutěže, které tu organizují. Jsou to smysluplná
setkání, jejichž cílem je něco nového se
naučit, změřit síly nebo prostě předvést,
co se studenti jednotlivých oborů naučili
a jak si stojí v konkurenci ostatních škol.
Těší mě, že si mladí lidé z Přímětické pod
vedením svých pedagogů vozí velmi často
z různých klání pomyslné medaile. To totiž
znamená, že nám ve Znojmě vyrůstá generace dobrých kuchařů a číšníků, sociálních
pracovníků, ale i truhlářů nebo automechaniků a dalších profesí. Škola jim také zprostředkovává řadu příležitostí k tomu, aby
mohli načerpat zkušenosti v zahraničí. Je
známo, že ten, kdo nevystrčí hlavu za
humna, nedokáže dělat věci s nadhledem.
Velmi mi záleží na tom, aby Znojmo bylo
městem s budoucností a perspektivou.
Snažíme se pro to dělat na radnici vše, co
je třeba a co nám stav pokladny dovolí. Víme samozřejmě, že pokud mladí lidé získají
ke svému regionu pozitivní vztah a najdou tu
práci, nebudou hledat štěstí jinde.
Často se se studenty SOU a SOŠ
SČMSD setkáváme na různých odborných
či společenských akcích, které pořádá
město Znojmo nebo různé instituce a firmy.
Můžeme tak ocenit dovednosti kuchařů,
vstřícnost číšníků a servírek, ale také
znalosti a odbornou úroveň studentů
v oboru cestovního ruchu nebo hotelnictví.
Přeji škole na Přímětické, aby se dále rozvíjela a aby i nadále byla pevnou součástí
školského systému ve znojemském regionu. A moc bych učitelům i žákům přál,
aby jim jejich invence, energie a nadšení
vydržely i do budoucna.

ÚSPĚCH PENSIONU
LUCIE****
Obvod Praha 8, který má nejvíce
podnikatelů a firem v celé Praze,
vyhlásil letos poprvé v historii soutěž
svých nejlepších podnikatelů. V kategorii ubytování zvítězil dlouholetý
člen AHR ČR – Pension Lucie****.
Výsledky této ankety jsou o to cennější, že o výsledku rozhodovali sami
hosté a návštěvníci. Z rukou starosty
Prahy 8, pana Ing. Jiřího Janků přebírala při vyhlašování výsledků cenu
spolumajitelka Pensionu Lucie****,
slečna Ing. Lucie Luprichová.

ING. VLASTIMIL GABRHEL,STAROSTA MĚSTA ZNOJMA

TEXT: MILAN NEMRAVA, PŘEDSEDA KRAJSKÉ SEKCE AHR ÚSTECKÉHO KRAJE / FOTO: ARCHIV

OCEŇUJI KVALITU
A NADŠENÍ
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Nenechte si ujet vlak

EĂĚĐŚůŽ ŵĢ͕ ũĂŬ ũƐŵĞ ƐĞ ǌĂŵĢƎŝůŝ
ŶĂ ƉŽǌŶĄŶş ƉŽƚƎĞď ŶĂƓŝĐŚ ǌĄŬĂǌŶşŬƽ͘ sŝĚşŵ ǀ ƚŽŵ ǀĞůŬǉ ƉƎşŶŽƐ ƉƌŽ
ŶĂƓŝ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝ Ă ƉŽƚĂǎŵŽ ŝ ƉƌŽ
ŶĂƓĞŚŽ ǌĄŬĂǌŶşŬĂ͕ ŬƚĞƌĠŵƵ ƐƉůŶşŵĞ ǀĞƓŬĞƌĄ ũĞŚŽ ŽēĞŬĄǀĄŶş͘
DĂƌƟŶ WşƐĂƎ͕ ǀĞĚŽƵĐş
ƚƵƌŝƐƟĐŬĠŚŽ ŝŶĨŽƌŵĂēŶşŚŽ ĐĞŶƚƌĂ
,ĞƎŵĂŶƽǀ DĢƐƚĞĐ

<ĚǇǎ ēůŽǀĢŬ ĚĢůĄ ǀ ŽďŽƌƵ ƐŬŽƌŽ
ϱϬ ůĞƚ ũĂŬŽ ũĄ͕ ĚĢůĄ Ƶǎ ŚŽĚŶĢ ǀĢĐş
ƐĞƚƌǀĂēŶŽƐơ͘ <ĚǇǎ ũƐĞŵ ƐĞ ĚŽǌǀĢĚĢů Ž ĞƐŬĠŵ ƐǇƐƚĠŵƵ ŬǀĂůŝƚǇ ƐůƵǎĞď͕ ƎĞŬů ũƐĞŵ Ɛŝ͕ ǎĞ ƚŽŚůĞ ďǇ ŶĞŵƵƐĞůĂ ďǉƚ ƓƉĂƚŶĄ ĂŬĐĞ͕ ƉƌŽƚŽǎĞ
ǀǎĚǇ ũĞ ĐŽ ǌůĞƉƓŽǀĂƚ͘
Bohumil Starý͕ ƐƉŽůƵŵĂũŝƚĞů
ĂƵƚŽŬĞŵƉƵ <ŽŶŽƉĄē

:ĞĚŶşŵ ǌ ǀǉǌŶĂŵŶǉĐŚ Đşůƽ DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂ ƉƌŽ ŵşƐƚŶş ƌŽǌǀŽũ ĞƐŬĠ ƌĞƉƵďůŝŬǇ ũĞ
ƉƎŝƐƉĢƚ ŬĞ ǌǀǇƓŽǀĄŶş ŬǀĂůŝƚǇ ƐůƵǎĞď ǀ ĚŽŵĄĐşŵ ĐĞƐƚŽǀŶşŵ ƌƵĐŚƵ͘ WŽĚŶŝŬĂƚĞůƽŵ
Ă ĚĂůƓşŵ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐşŵ ƚĂŬĠ ƉƌŽƚŽ ŶĂďşǌş ĐĞƌƟĮŬĂĐŝ ĞƐŬĠŚŽ ƐǇƐƚĠŵƵ ŬǀĂůŝƚǇ
ƐůƵǎĞď͘ WƎĞƐ ϭ ϭϬϬ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐş Ƶǎ ƉƌŽƓůŽ ƓŬŽůĞŶşŵ ^<^ Ă ĚĂůŽ ƚĂŬ ŶĂũĞǀŽ͕
ǎĞ ũŝŵ ǌĄůĞǎş ŶĂ ŬǀĂůŝƚĢ ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶǉĐŚ ƐůƵǎĞď Ă ƐƉŽŬŽũĞŶĠŵ ǌĄŬĂǌŶşŬŽǀŝ͘
ĂůƓşĐŚ ǀşĐĞ ŶĞǎ ϭϬϬ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐş ƷƐƉĢƓŶĢ ǌşƐŬĂůŽ ĐĞƌƟĮŬĄƚ ŬǀĂůŝƚǇ͘ WƎŝƉŽũƚĞ ƐĞ
Ŭ Ŷŝŵ Ă ŶĂƐƚƵƉƚĞ Ɛ Ŷŝŵŝ ŶĂ ĐĞƐƚƵ ǌǀǇƓŽǀĄŶş ŬǀĂůŝƚǇ ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶǉĐŚ ƐůƵǎĞď͘

www.csks.cz

Je to obrovská šance, jak se vymeǌŝƚ ƉƌŽƟ ͣŬĂǌŝƚĞůƽŵ ŽďŽƌƵ͞ Ă ĚǇŶĂŵŝĐŬǇ ƉŽƐƵŶŽǀĂƚ ƐǀŽƵ ēŝŶŶŽƐƚ
ŶĞƵƐƚĄůĞ ǀƉƎĞĚ͘ <ůŝĞŶƚ͕ ŽďǌǀůĄƓƛ
ǀ ĐĞƐƚŽǀŶşŵ ƌƵĐŚƵ͕ ǀĞůŝĐĞ ƐŝůŶĢ
ǀŶşŵĄ ƉŽǌŝƟǀŶş ǌŵĢŶǇ͙ ^ƉŽŬŽũĞŶǉ Ă ůŽĂũĄůŶş ŬůŝĞŶƚ͕ ƚŽ ũƐŽƵ ƉƎĞĐĞ
ǀĞ ĮŶĄůĞ ŶĂƓĞ ƉĞŶşǌĞ͘
Ing. Kamil Schaumann͕ ŵĂũŝƚĞů
WĞŶƐŝŽŶƵ ^ĐŚĂƵŵĂŶŶƽǀ Ěǀƽƌ

sşĐĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐş Ž ĞƐŬĠŵ ƐǇƐƚĠŵƵ
ŬǀĂůŝƚǇ ƐůƵǎĞď ŵƽǎĞƚĞ ŶĂůĠǌƚ ŶĂ ŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉĐŚ ƐƚƌĄŶŬĄĐŚ www.csks.cz͕
ŬĚĞ ƐĞ ĚŽ ŶĢũ ƌŽǀŶĢǎ ŵƽǎĞƚĞ ƐŶĂĚŶŽ ǌĂƌĞŐŝƐƚƌŽǀĂƚ Ă ƉƎŝƉŽũŝƚ ƐĞ Ŭ ƉŽĚŶŝŬƽŵ Ă ŽƌŐĂŶŝǌĂĐşŵ͕ ƉƌŽ ŬƚĞƌĠ ũĞ
ƐƉŽŬŽũĞŶǉ ǌĄŬĂǌŶşŬ ŶĂ ƉƌǀŶşŵ ŵşƐƚĢ͘
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odpovědné podnikání

NEKTAR NATURA pro NADùJI
S panem ALEXEM JANU·KOVSKIM, který je majitelem společnosti Nektar Natura
a zároveň členem AHR ČR v kategorii DODAVATEL, se setkáváme nejen na našich Roadshow,
ale i dalších akcích. Využil jsem jedné příležitosti k následujícímu rozhovoru.

Na českém trhu jsme od roku
2003, jako první zahraniční trh
slovinské společnosti Nektar
Natura mimo území bývalé Jugoslávie.
Nabízíme „Spolehlivé nápojové systémy“, které se skládají z výroby vlastních nápojů, spoluvýroby a z provozu
vlastních výčepních systémů. Naším
„core business“ jsou velkokapacitní
výtoče, které se instalují v první řadě
v hotelech na snídaně a v hotelech
s „all inclusive“ zaměřením, dále v jídelnách a podobných provozech.
Proto bylo logické, že nás to přivedlo
do řad AHR ČR, za což jsme velice
vděčni a velmi spokojení.

Co vás motivuje
k charitativním aktivitám?
Na celoživotní cestě si člověk neustále
uvědomuje, co má a jak se k tomu dostal. Především, pokud mu to nebylo
dáno, ale zasloužil si to těžkou prací.
Nicméně, kolem nás je spousta lidí,
kteří tuto šanci neměli a které na životní cestě potkala nějaká nepříjemná
událost a ta jim zdravotně fyzicky nebo duševně ublížila. Znemožnila jim
kvalitně působit v prostředí, ve kterém
se nachází, ačkoliv jsou pořád lidé,

jako my. Pokud máme jakoukoliv možnost těmto lidem pomoci, jsme mezi prvními, kteří
to udělají.

Vyvíjíte i jiné formy
odpovědného podnikání
– ochrana životního prostředí,
zvláštní formy péče
o zaměstnance…?
Všechny naše aktivity jsou vždy směrovány k ochraně životního prostředí.
V první řadě – naše produkty jsou
koncentráty v recyklovaných obalech.
Z jednoho balení koncentrátu, který
má obal o váze 0,5 kg, nahradíme cca
110 – 400 tetrapaků o váze 10 až
40 kg. Krabice našeho koncentrátu je
veliká 3 x 20 cm. V lednicích tudíž nahrazuje zhruba paletu lahvového nebo
tetrapakového balení, takže šetříme

nejen místem, ale také chladivem, které znečišťuje ozon. Díky koncentrovaným nápojům není třeba přepravovat
zboží kamionem každý den. Stačí jednou za týden nebo jednou za dva týdny. Šetříme tak ovzduší minimalizací
zplodin z kamionu. Jsme rodinná firma,
a tak o zaměstnance pečujeme jako
o vlastní rodinu. Všichni zaměstnanci
mají ty nejlepší podmínky pro práci –
nadprůměrný plat, nové a bezpečné
stroje, nová auta s klimatizací a „hands
free“ systémem. Pravidelně kontrolujeme vozy, aby byly v nejlepším stavu
a řidičům se nic nestalo. Samozřejmostí je i podpora vzdělávání zaměstnanců.
Napište nám: rambousek@ahrcr.cz
o svých aktivitách v oblasti odpovědného podnikání a my je rádi zveřejníme
v některém z čísel našeho AHR Fóra.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme společnosti NEKTAR NATURA, že nám pomáhá hasit žízeň!
Již třetím rokem nám do Naděje věnuje své skvělé ovocné džusy. Jsme
vděční za možnost podávat chutné nápoje při zvláštních příležitostech,
které u nás připravujeme. Každá změna přinese lidem bez domova,
kterým v Praze pomáháme již 23. rok, povzbuzení v nelehké situaci a my
si vážíme podpory, která nám umožňuje takovou změnu jim poskytnout.
Spolupracujeme takto už od září 2012, kdy nám NEKTAR NATURA svoje
produkty nabídla. Ještě jednou děkujeme!
Eva Krůtová, fundraiser, NADĚJE, pobočka Praha

Mediální partneři AHR
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Jak dlouho působí vaše
společnost na českém
trhu a co ji přivedlo do
řad AHR ČR?
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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

NAVŠTIVTE NÁS NA VELETRHU
TENDENCE 2014 VE DNECH 11. – 14. 9. 2014
Výstaviště Praha – Holešovice, střední hala Průmyslového paláce

NOVINKA! VLASTNÍ STÍNÍCÍ SYSTÉM!

KDY VYDĚLÁ VAŠE KONKURENCE? AŽ NAPRŠÍ A USCHNE!

CORSO - ZASTŘEŠENÍ VAŠÍ PŘEDZAHRÁDKY
GRAND PRIX FOR ARCH 2013

TM

BENEFITY, KTERÉ ZASTŘEŠENÍM TERASY ZÍSKÁTE:
§
§
§
§
§

prodloužení sezóny – listopad – březen – celoroční provoz terasy
řešení nepříznivého počasí - déšť, silný vítr, zima, sníh
řešení problematiky nekuřácké zóny - oddělení od kuřácké části restaurace
snížení výskytu obtížného hmyzu
uzamykatelný systém, neodklízení nábytku

§
§
§
§

atraktivní prostředí pro hosty
snížení hlučnosti a prašnosti prostředí
jednoduchá a rychlá manipulace
rychlá návratnost vložených prostředků

FIRMA ALUKOV

Jsme český výrobce, s tradicí a zkušenostmi od roku 1995.
Vyvíjíme, vyrábíme a dodáváme originální, jedinečný a patentovaný systém zastřešení teras.
Naše výrobky dodáváme do více než 30 zemí Evropy, Asie, USA, Austrálie a Nového Zélandu.
Výrobek CORSO GLASS byl oceněný GRAND PRIX na výstavě FOR ARCH 2013.

DOTVÁŘÍME DOMOV...

ALUKOV a.s., Orel 18, 538 21 Slatiňany, Tel.: +420 469 681 488
Náš specialista: Petr Urválek, tel.: +420 731 623 475, e-mail: p.urvalek@alukov.cz
SHOWROOM - PRAHA, Rohan Business Centrum, Rohanské nábřeží 671/15
Mgr. Jan Vališ, mobil: +420 734 391 529, e-mail: ocpraha@alukov.cz
www.alukov.cz, www.enclosure.guru
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