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Ohlédnutí za
Food Cup Czech Specials
Jednání o vízech
pro turisty z Ruska

Podíl OTA na trhu

27. 9. 2014
Oslavte s námi Den českého piva

Nefiltrovaný nepasterizovaný
výroční Granát 14,5
°
Pivo všech smyslu
Více se dozvíte na

www.pivo.cz

Určeno starším 18 let.
Vychutnávejte zodpovědně. Děkujeme.
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editorial

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
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září nás potěšilo několika slunečnými dny, posledním pohlazením
odcházejícího léta, a podzim se hlásí v barevné kráse. Příroda nám dává
mnoho ze svých plodů, proběhl čas vinobraní, sklizně ovoce a v našich
hlavách se objevují vzpomínky na letní dovolenou. Skončily prázdniny, děti
se vrátily do škol a mnoho rodin si opět postupně zvyká na pravidelný
režim. Jakkoli se zdá babí léto poetické, při pohledu na zprávy z domova
i zahraničí již poezie pomalu vyprchává a uvědomujeme si, jak málo věcí
můžeme opravdu ovlivnit. Politická situace ve světě není rozhodně
pozitivní a protože se svět stále více globalizuje, tedy virtuálně zmenšuje,
nemůžeme si myslet, že to, co se děje daleko od nás, se nás netýká. Týká,
a dříve či později se tato situace bude odrážet také v našem podnikání
a v celkové ekonomické situaci. Aby toho nebylo málo, proplétáme se mezi
volebními plakáty před komunálními volbami, kde se nás politici snaží
přesvědčit, že právě oni budou spásou pro naše starosti.
Je toho tedy málo, co můžeme sami ovlivnit, ale to, co rozhodně
můžeme, jsou právě komunální volby. Lidé, které budeme volit, budou
dále rozhodovat o tom, jak se nám bude žít a třeba také podnikat
v daném místě. Proto bychom měli využít těchto voleb a v rámci krajských
sekcí se zeptat našich komunálních politiků, co chtějí dělat pro cestovní
ruch v regionu. Je to totiž opět jedna z příležitostí, kdy můžeme něco
konkrétního ovlivnit, byť víme, že „slibem nikdy nezarmoutíš.“
Stejně tak můžeme a musíme vyjadřovat své názory na kroky politiků
a stran, které jsme volili v parlamentních volbách. Je za nimi mnohdy více
snahy se prosadit, než prosazovat to, co by sloužilo voličům. Vyjadřovat se
k těmto krokům a prosazovat naše společné názory je pak úkolem naší
asociace. Mnohé se již daří a na dalším se pracuje. Pokud máme
prosazovat něco jménem vaším, našich členů, potřebujeme také znát váš
názor. Proto obdržíte počátkem října na své maily pravidelný dotazník.
Prosíme vás, abyste mu věnovali chvilku svého času.
Pan Werich kdysi řekl: „ Kdo chce, hledá způsob,
kdo nechce, hledá důvod“. Vnímejme tedy raději to
pozitivní, co nám život a příroda nabízí a způsoby,
jak změnit to, co nám vadí. Nemůžeme změnit vše,
ale něco přece.
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
ZMĚNA ZÁKONA O REGISTRACI CIZINCŮ

Stalo se
12. srpna – uskutečnilo
se jednání na MPO ČR ve věci
sankcí vůči Ruské federaci,
kterého se za AHR ČR zúčastnil
Václav Stárek.

15. srpna – zúčastnili jsme
se přivítání dětí z dětského
domova v Krompachu, které
přijely na letní pobyt do hotelové
školy v Klánovicích. Pobyt spolu
se školou zajišťovala pro děti
Nadace AHR ČR.

21. srpna – proběhlo
neformální setkání členů z Prahy
a Středních Čech v hotelu Holiday
Inn Praha.

Na základě jednání AHR ČR s Ředitelstvím Cizinecké policie ČR je připraven návrh
úpravy Ubytovací knihy oznamování pobytu cizince ubytovatelem. Hlavním důvodem
úprav byla snaha, aby ubytovatel mohl legálně využít místo ručně vyplňovaného
tiskopisu Domovní kniha, registrační karty, které mohou již z historie obsahovat údaje
o ubytovaném, a jsou hostovi předkládány při příjezdu pouze k podpisu. Až doposud
byl dle zákona ubytovatel povinen používat pouze domovní knihu, kterou host ručně
vyplní. Návrhem dochází také k redukci počtu údajů uvedených v přihlašovacím
tiskopisu. Domovní kniha nebo registrační karty musí být i nadále chronologicky,
přehledně a srozumitelně vedené a archivované po dobu 6 let. Povinnost oznamování
ubytování policii je navržená jako povinná, digitalizovanou formou pro ubytovatele,
jejichž předmětem podnikatelské činnosti je ubytování. Digitalizovaná podoba oznamování ubytování, je nově zpřesněna na oznamování formou dálkového přístupu
přímým vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace s uznávaným elektronickým podpisem. S ohledem na skutečnost, že informace o ubytování
cizince je jedinou informací o pobytu cizince na území ČR, kterou mohou orgány
veřejné využít, je nezbytné, aby údaje byly k dispozici co nejdříve.

BUDEME VZDĚLÁVAT PEDAGOGY I STUDENTY
AHR ČR získala další projekt na vzdělávání z MŠMT, v rámci kterého zajistí odborné kurzy pro pedagogy i studenty. Součástí projektu jsou rozšířené stáže v hotelech pod dohledem mentora, a to nejen pro studenty, ale i odborné učitele.
Zapojilo se 21 škol a projekt bude ukončen příští rok. Věříme, že se tím podaří
přispět ke zvyšování úrovně odborného školství. Více o projektu na str. 12.

26. srpna – se konalo
jednání prezidenta AHR ČR
s některými poslanci v PSP ČR
ve věci autorského zákona.

28. srpna – setkání
s premiérem Sobotkou
a ministrem zahraničních věcí
Zaorálkem. Jednání se za AHR
ČR zúčastnili Václav Stárek,
prezident AHR ČR a Jiří Milský,
víceprezident AHR ČR. Cílem
jednání bylo řešení propadu ruské
klientely a vízová politika státu.

VÝBĚR POPLATKŮ OSA
Počátkem listopadu byl dokončen
výběr autorských poplatků za roky
2013/2014 pro kolektivního správce
OSA. Přes poměrně velkou administrativu spojenou s letošním výběrem byly
splněny všechny termíny a členové
tak získávají slevy, které jim asociace
garantovala. Bohužel ne všichni členové, kteří uzavřeli smlouvy s asociací
zaplatili do daného termínu, kterým byl
7. srpen 2014. Po dohodě s centrálou
OSA byly tedy otevřeny ještě dvě vlny
výběru a fakturace, z nichž ten poslední
byl 7. září. Mezitím probíhají jednání se
zprostředkovatelem Ministerstva kultury
ve věci sporné částky, která se prozatím pohybuje ve výši cca 2,5mil Kč.
O dalším vývoji v této věci vás budeme
informovat.
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VÍTÁME NOVÉ ČLENY
Hotel Brixen, Praha 2; Hotel Galerie Royale, Praha 8; Hotel Gold Chotoviny; Hotel
Harrachov Inn, Harrachov; Hotel Charles Central, Praha 8; Hotel Louis Leger, Praha 2;
Hotel Merkur, Praha 1; Hotel U Divadla, Praha 4; Landal Marina Lipno, Lipno nad
Vltavou (hotel); Wellness Hotel Harmony, Třešť; Penzion Bene, Chotěboř; Statek
Bernard, Královské Poříčí (penzion); KOLEY Excelent Urban Pub, Praha 4-Kunratice;
Starojícká pizza-herna, Starý Jičín, DODAVATEL: Seekda GmbH, Wien.

POVINNOST UVÁDĚT
ALERGENY OBSAŽENÉ
V POKRMECH
Jak jsme informovali v předchozích vydáních
AHR Fóra, povinnost provozovatelů zařízení
společného stravování informovat zákazníky
o alergenech přítomných v nabízených pokrmech upravuje s účinností od 13. 12. 2014
nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU)
č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011. AHR ČR
za tímto účelem připravila metodiku pro své členy, kterou již schválilo Ministerstvo
zdravotnictví a poskytlo ji jednotlivým krajským hygienikům. Metodika bude k dispozici na webu AHR ČR a rozešleme ji všem členům e-mailem. Pokud budete mít
jakékoli dotazy v této záležitosti, neváhejte se na nás obrátit.
Písemná informace o alergenech může být zákazníkovi předána několika způsoby:
a) Vyvěšením, umístěním na viditelném místě v provozovně.
b) Uvedením přímo v jídelním lístku.
c) 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. Upozorněním viditelně umístěnou větou: „Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.“
Po vyzvání obsluha předá informaci o alergenu obsaženém v daném pokrmu.
Pro účely písemné informace o alergenech může sloužit jak receptura pokrmu,
která může být rozšířena pro tento 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). Zákazníkovi je
předán seznam, v němž je uveden název pokrmu a v něm obsažené alergeny
(např. laktóza, hořčice, lepek, atp.)
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ze sekretariátu
PROGRAM
CESTUJTE
S AHR ČR

STRATEGIE AHR ČR
V OBLASTI KOMERČNÍHO
PODNIKÁNÍ STÁTEM
DOTOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

Čas dovolených
vbíhá do cílové
roviny a tak
je čas, aby
ti, kteří ho
obětovali
při zajišťování služeb,
pomýšleli na
způsob vlastní
relaxace. AHR ČR
přichází s novinkou pro členy asociace a jejich zaměstnance nazvanou
Program loajality –
Cestujte s námi. Jeho obdoba se setkává se stále větším zájmem
u některých našich zahraničních kolegů. I když se u nás tato novinka ještě postupně „zajíždí“, přihlásilo se k ní 52 členů asociace.
Smyslem programu je nejen umožnit těm, kteří si v sezoně dovolených a prázdnin nemohli vzít volno, aby za zvýhodněné ceny mohli
strávit dovolenou nebo víkend v zařízeních členů asociace v období, kdy tato zařízení nemají zcela vytíženou kapacitu. Využít výhodu
je snadné, s bližšími informacemi je možné se seznámit na stránkách:
www.ahrcr.cz/programloajality. Rozšiřte řady účastníků a využijte
výhody, které Program loajality nabízí. Přihlášky a případné dotazy
zašlete na adresu: rambousek@ahrcr.cz.

VÝKONY
UBYTOVACÍCH
ZAŘÍZENÍ –
ČERVENEC 2014

Current Month – July 2014 vs July 2013
Occ %
2014

2013

Prague

77,9

Vienna

ADR
2014

RevPAR

Year to Date – July 2014 vs July 2013
Occ %

ADR

RevPAR

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014 2013

80,9

61,94 63,40

48,23

51,29

65,5

66,3

71,23

71,01

46,68 47,09

73,7

70,5

80,36 80,86

59,25

56,97

68,5

67,0

91,94

92,40

63,02 61,94

Budapest

76,4

72,6

68,79 65,53

52,57

47,58

65,4

63,1 67,04

65,14

43,81

Barcelona

85,5

85,2 117,05 116,46 100,13

99,26

71,7

70,8 118,84 118,06

85,25 83,55

Berlin

76,1

73,4

56,01

71,1

70,1 87,08

61,90 60,57

Paris

84,9

83,3 255,64 249,51 217,11 207,91

80,0

79,0 249,09 259,39 199,19 205,02

London

86,0

87,7 182,25 164,51 156,71 144,25

81,2

81,0 169,48 156,47 137,54 126,69

Warsaw

71,0

73,2

70,1

69,8

77,53

58,48

76,31

61,52

INZERCE

59,01

41,50

45,05

68,18

86,46

68,57

41,09

47,76 47,85

TEXT: ING. VÁCLAV STÁREK, ING. KLÁRA ZACHARIÁŠOVÁ

Na základě mnoha impulsů členů AHR ČR týkajících se komerčních aktivit státem dotovaných zařízení, které jsou podle jejich názoru porušováním
hospodářské soutěže, zadal sekretariát zpracování
analýzy této situace spolupracující advokátní kanceláři. Z vypracované analýzy vyplývá, že existuje
velmi obtížná možnost dokazování protiprávního jednání. K tomu by bylo potřeba provést několik legislativních změn. Pro objektivní posouzení stávající
situace bude nutné zjistit, jestli má škola, nebo školské zařízení povolenou doplňkovou činnost ve zřizovací listině a zda splňuje podmínky stanovené
rozpočtovým zákonem a podmínky pro živnostenské
podnikání. Dále bude nutné zjistit, zda tato doplňková činnost není dotována z činnosti hlavní a při
provozování doplňkové činnosti se chová skutečně
jako každý podnikatel. Zisk z doplňkové činnosti
může organizace použít jen ve prospěch své hlavní
činnosti, pokud zřizovatel nepovolí jiné využití zdroje.
Tento stav navíc prohlubuje fungování komerčního
ubytování v soukromí. Vzhledem ke komplikovanosti
této situace, se bude AHR ČR problematikou dále
zabývat. AHR ČR se obrátí na Úřad pro ochranu
veřejné soutěže s žádostí o stanovisko.
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aktuálně

Premiér Bohuslav
Sobotka pﬁíslíbil
pomoc s vízy pro Rusy

louhodobé problémy s vydáváním víz turistům z Ruské federace poškozovaly
cestovní ruch v naší zemi již
v minulosti. Po devalvaci kurzu rublu
a následných sankcích vůči Rusku zaznamenáváme prudký pokles turistů.
K tomu se přidává záměr Ministerstva
zahraničních věcí, zavést od dubna
2015 pro ruské turisty Vízový informační
systém (VIS), který zavádí povinnost
biometrických pasů. To bude znamenat
další zásadní zpomalení vydávání víz.
AHR ČR proto iniciovala jednání
s premiérem Bohuslavem Sobotkou,
které se uskutečnilo 28. srpna. Jeho cílem bylo iniciovat urychlené řešení problému s vízovou politikou naší země vůči
turistům z Ruské federace. Současná
situace se vyvíjí tak, že v případě, že se
nebude prioritně řešit, hrozí, zvláště
v některých regionech, fatální následky
v oblasti podnikatelské i zaměstnanecké. Jednání se zúčastnil také ministr
zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

D

FAKTA K PROBLEMATICE
PROPADU RUSKÝCH
TURISTŮ
Z celkového počtu vydaných víz uděluje Česká republika pouze necelých
14 % multivíz, která pak zjednodušují
další návštěvy ruských turistů. Máme nastavené přísnější podmínky než ostatní
země (například Slovensko, Portugalsko, Rakousko nebo Itálie mají počet
vydaných multivíz převyšující 90 %).
Ruská Federace byla v roce 2013
čtvrtou nejdůležitější zdrojovou destinací (počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních za 2013 činil přes
800 tisíc hostů z Ruska).
Dlouhodobý problém vydávání víz
způsobil pokles o více než 140 tisíc
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přenocování za srovnatelné období
(leden-červen) s loňským rokem.
Pokles lázeňské klientely od ledna do
června 2014 jen v západočeských lázních činí již 35 %.
Délka pobytu turistů z Ruské federace v ČR je dlouhodobě nejvyšší a činí
v průměru 6 nocí.
Při dlouhodobém pobytu utratí ruský
turista v průměru 2 500 Kč denně, při
jednodenním cca 1 500 Kč.
Celková roční útrata se pohybuje kolem 6,5 miliardy Kč při odhadovaném
počtu 500 tisíc turistů za rok.
Z každých 100 Kč utracených turistou získává stát na odvodech 40,16 Kč
do veřejných rozpočtů.
Při předpokládaném propadu 20 %
by se jednalo o ztrátu 2,5 miliardy Kč
pro státní rozpočet.
Jen v Karlovarském kraji je 300 tisíc
obyvatel, z nichž 1/3 všech osob produktivního věku pracuje přímo v cestovním ruchu.
Finanční ztráta za rok v tržbách podnikatelských subjektů může činit jen pro
Karlovy Vary až 1,5 miliardy Kč. Průměrná denní ztráta pro veřejný rozpočet jen
za Karlovy Vary tvoří v současné době
přibližně 1 674 000 Kč.
AHR ČR žádá premiéra a ministra
zahraničí, aby vláda bedlivě zvažovala
sankční kroky a nešla nad rámec ostatních zemí EU, a maximálně oddálila
zavedení VIS v zemích, kde ještě nebyl
zaveden s akcentem na teritorium zemí
bývalého SNS, abychom nebyli mezi
prvními zeměmi, které tento sytém zavedou. Rovněž by výrazně pomohlo
vydávání krátkodobých vícerázových
turistických víz na 5 let (s možností
pobytu až 90 dní z každých 180 dní)
bez zbytečných omezení (v současné
době jsou vydávána vícerázová víza

maximálně na 1 rok s podmínkou, že
žadatel v minulosti již obdržel alespoň
2 jednorázová krátkodobá víza).
Pro budoucí vývoj je však ještě zásadnější příprava nového vízového kodexu,
který bude jasně vymezovat podmínky
pro vydávání víz. Václav Stárek vyjádřil
požadavek, aby AHR ČR byla začleněna do jeho připomínkového řízení.
V zápisu 5. pracovního jednání mezirezortní pracovní skupiny k turistickým
vízům se uvádí: „...v současné době
probíhá diskuse k novelizaci vízového
kodexu.“
Dle dostupných informací z řad profesních asociací přitom žádná konkrétní
komunikace s odbornou veřejností neprobíhá a to i přes fakt, že předložené
návrhy Evropského parlamentu, Rady
o kodexu Unie o vízech a Rady o zavedení cestovních víz jsou cca od dubna
2014 projednávány na úrovni Poslanecké sněmovny i Senátu Parlamentu ČR.
AHR ČR navrhuje na základě revize
současného složení a fungování Meziresortní komise skutečně aktivně zapojit
odbornou veřejnost, popř. stanovit jinou
platformu pro kvalifikované projednání
dané otázky. Na dosavadních jednáních úplně chyběli zástupci segmentu
ubytovacích zařízení (zejména Asociace
hotelů a restaurací ČR a Svaz léčebných lázní SLL ČR), kterých se problematika zásadně dotýká. Důležité je
stanovit na úrovni vlády ČR transparentní cíle pro jednání o novelizaci Vízového
kodexu s ohledem na budoucí konkurenceschopnost české ekonomiky
v rámci EU.
Pan premiér i ministr zahraničí přislíbili, že se budou problematikou zabývat
s ohledem na předložené argumenty
a zajistí účast odborné veřejnosti na
přípravě návrhu vízového kodexu.

TEXT: ING. VÁCLAV STÁREK, PREZIDENT AHR ČR, ING. MARTIN PLACHÝ, VICEPREZIDENT SLL ČR

Evropská unie má sice vzájemně propojený volný
trh, nicméně jednotlivé členské země jsou stále
z určitého pohledu ve vzájemném konkurenčním
postavení. Pokud je tedy v jedné zemi vízová politika
vůči konkrétnímu státu tvrdší než v jiné, ztrácí
konkurenceschopnost a potýká se s odlivem turistů.
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AHR âR nepodporuje kouﬁení,
ale odmítá regulaci státem

rendem je a bude postupné
omezování kouření, a to
hlavně v provozech, kde se
podávají pokrmy. Jediný
rozdíl je v tom, že stejně jako v jiných
oblastech podporuje AHR ČR spíše
samoregulační nástroje k dosažení
tohoto cíle.
K poslednímu návrhu poslanců
Radka Vondráčka, Heleny Válkové, Igora Nykla a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 379/2005
Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými
látkami a o změně souvisejících zákonů, vydala AHR ČR společně se
Svazem obchodu své stanovisko počátkem srpna. Nutno dodat, že tyto
iniciativy jsou spíše snahou politiků
o další zviditelnění a téma zákazu
kouření v restauracích se k tomuto
účelu opakovaně a vděčně využívá.
To potvrzuje i fakt, že návrh přichází
v době, kdy ministerstvo zdravotnictví
připravuje vlastní návrh, prakticky
stejného ražení.
Politici se ve svých argumentech
většinou zaštiťují trendy v ostatních
členských zemích. Ve skutečnosti zdaleka ne všechny členské státy EU toto
opatření zavedly.
V sousedním Německu návrh dokonce strhl vlnu mnoha soudních
sporů a dodnes není zaveden plošně

T

ve všech spolkových zemích. Přitom
přibývá zařízení, která jsou zcela nekuřácká a jediné, co by bylo třeba
zajistit, je řádná kontrola stávající legislativy ze strany kontrolních orgánů.
To vyvolává další úvahy o tom, že pokud není kontrolní orgán ani za současného stavu schopen zajistit plnění
zákona, pak jej těžko zajistí i při změně legislativy. Přičemž paradoxně cigarety budou jedinou komoditou, kterou si zákazník může například v baru
zakoupit, ale nesmí ji zde konzumovat.
Hlavním argumentem je však narušení
svobody podnikání a velmi pravděpodobný dopad na malé pivnice a pohostinství zvláště na venkově.
Formulace předkládací zprávy, která
deklaruje nulový negativní dopad, je
naprosto nesprávná. Návrh by představoval prakticky největší regulační
zásah do sektoru pohostinství od roku

1989. Pro takovou změnu je podle našeho názoru bezpodmínečně nutné
zpracovat detailní a objektivní dopadovou studii. Článek z The European
Journal of Health Economics, na který
se předkladatelé odvolávají, řeší situaci výhradně v Norsku a navíc přiznává možné fatální dopady na některé typy konkrétních zařízení.
Kouření je jednoznačně špatný návyk s prokázanými dopady na zdraví
kuřáků. Tento problém je však třeba
řešit zcela jiným způsobem, než zákazem kouření v restauracích. To je
trochu farizejský přístup, kdy stát na
jedné straně získává nemalé finanční
prostředky z prodeje tabáku, na straně druhé se jen tváří, že chce cosi
regulovat. Příklady ze zemí, kde došlo
k plošnému zákazu kouření v restauracích, ukazují na neexistenci přímé
souvislosti mezi zákazem kouření
a snížením spotřeby tabáku. Problém
se pouze přesouvá na ulice a zahrádky restaurací, pokud to umožní klimatické podmínky.
AHR ČR je připravena podporovat
jakoukoli kampaň na omezování spotřeby tabákových výrobků, stejně jako
osvětově spolupracovat na aktivitách
k omezování počtu kuřáckých provozoven. Odmítá ale další státní, plošné regulace. Ten, kdo by měl, stejně jako
v mnoha jiných případech, rozhodovat
je zákazník a majitel daného zařízení.

INZERCE

KOMPLEXNÍ SERVIS A PRONÁJEM PRÁDLA
PRO HOTELY, PENZIONY, RESTAURACE A WELLNESS CENTRA

V rámci České republiky nabízíme efektivní a moderní službu
pronájmu hotelového prádla (ložního, stolního a froté), která
přináší zákazníkovi finanční i časovou úsporu. Prádlo pronajímáme
na základě aktuálních sortimentních i množstevních potřeb
zákazníků a současně se o něj komplexně staráme. Zajistíme
dovoz čistého a odvoz použitého prádla, provádíme praní, čištění,
opravy a automatickou výměnu kusů na konci životnosti. Zákazník
se nemusí starat o nákup, evidenci, skladování, opravy, ani
distribuci prádla.

+420 517 307 111 / www.christof.cz / info@christof.cz

TEXT: ING. VÁCLAV STÁREK / FOTO: ARCHIV

Asociace hotelů a restaurací České republiky se opakovaně vyjadřuje k návrhům politiků na
zákaz kouření v restauracích. Tím se možná v očích veřejnosti staví do role podpůrce kouření
v restauracích. Opak je pravdou.
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Penzion se snaÏíme
vést hotelov˘m
zpÛsobem ﬁízení
Diplom a titul Penzion roku 2013 na 8. Výroční
konferenci AHR ČR v brněnském Best Western Premier
Hotelu International loni v listopadu převzali manželé
ANDREA A JAN ¤EHO¤OVI z Penzionu U Hrádku
ve Znojmě. Rodinný penzion se nachází v centru
Národního parku Podyjí, nedaleko Vranovské přehrady.
S jeho majiteli přinášíme rozhovor.
Měla rodina Řehořova
před přestavbou
prvorepublikové vesnické
vilky v roce 1992 nějaké
zkušenosti s ubytováváním
hostů a provozem restaurace?
Žádné. Vzhledem k našim původním
profesím jsme na počátku byli, jak
rád používá jeden náš zkušený kolega „snaživí amatéři“. Pokora, pracovitost, obliba cestování a poznávání různorodé světové gastronomie
byla spolu s vnímáním potřeb a přání
našich hostů, dobrým výučním listem. Co nás však velice trápí, je
žalostný nedostatek loajálního a odborně vzdělaného personálu, který
svoji práci dělá rád a kvalifikovaně.
Přičemž jen v naší malé obci jsou
téměř dvě desítky v oboru vyučených mladých lidí, kteří nepracují
a vlastně asi svoji práci dělat nechtějí a ani neumí.

Čím se odlišuje váš
komfortně zařízený penzion
s restaurací v centru
Národního parku Podyjí od
ostatních penzionů? Jaká je
jeho základní filozofie?
Od samého počátku našeho podnikání v ubytovacích službách usilujeme
o vytvoření přátelského prostředí, ve
kterém se naši hosté cítí jako doma,
ale zároveň je v plné míře zachováno
jejich soukromí a úcta mezi nimi a námi. Myslíme, že přehnaná „familiérnost“,
se kterou se v mnoha penzionech dnes
setkáváme, v konečném důsledku nevyhovuje oběma stranám. Hosté velmi
pozitivně oceňují přítomnost a kvalitu
našich doprovodných služeb ať už se

6

září 2014

Andrea ¤ehoﬁová Fránková
1987–1991 Střední odborná škola zdravotní v Třebíči
1992–1994 Vyšší odborná škola Brno - obor fyzioterapeut.
1995–2013 Denní rehabilitační stacionář pro mentálně a tělesně
postižené děti a mládež – oddělení dětské rehabilitace.
Od léta 1995 souběžně a od ledna 2014 plně v provozu Penzionu
U Hrádku

Jan ¤ehoﬁ
1986-1990 Střední průmyslová škola strojní v Třebíči
1991–1993 Střední ekonomická škola v Třebíči - obor programování
a výpočetní techniky
1994–1995 Sales manager Mars Česká republika a.s.
Od léta 1995 plně v provozu Penzionu U Hrádku

jedná o ranní a večerní restaurační
servis, velmi oblíbené odpolední občerstvení, denní provoz recepce, půjčovnu kvalitních kol... Vše se snažíme
vést spíše hotelovým způsobem řízení,
kdy každý zaměstnanec má přesně
dané úkoly, za které si zodpovídá. Že

to není někdy jednoduché, asi
nemusím zmiňovat. Příjemným
poznáním pak pro nás je, že tyto služby je možné udržet i v tak malém
provozu jako je ten náš. Absence
těchto služeb u naší konkurence je
pak naší velkou výhodou.

AHRzpravodaj_0914:Sestava 1

18.9.2014

20:35

Stránka 7

profil
Asi to nejpozitivnější a to nejen v roce 2014, je dobré zdraví celé naší
rodiny. Z pracovního hlediska je pro
nás velice příjemné zjištění, že již
déle avizovaný pokles zájmu lidí
o cestování, se na počtu našich hostů neprojevil, ba naopak zaznamenáváme i v letošním roce nárůst
poptávky. Velice pozitivně pak také
vnímáme změnu v chování ze strany
vedení Národního parku Podyjí
a jejich otevřenost vůči turistům.

Jak trávíte svůj volný čas,
pokud vůbec nějaký máte?
Volného času máme samozřejmě
velice málo. Většinu času nám
zabírají nikdy nekončící povinnosti,
plynoucí z provozu penzionu a péče
o naše hosty. Všechen zbylý čas pak
patří našemu devítiletému synovi
Matyášovi, jehož školní a sportovní
výsledky jsou pro nás velice důležité.
A když máme v zimních měsících
volněji, sportujeme, poznáváme
krásy Česka a občas zaletíme do
teplých krajin.

Kdo tvoří klientelu vašeho
penzionu, mění se nějak?
Skladba hostů našeho penzionu je
pestrá. Z větší části ji tvoří rodiny
s dětmi a to od úplně těch
nejmenších, až po děti juniorského
věku. Předsezonní a posezonní
termíny jsou oblíbené u seniorů
a zanedbatelný není ani podíl hostů orientující se na vinařskou turistiku, přičemž se většinou jedná
o sportovně založené páry
vyhledávající aktivní odpočinek.
Často jsou našimi hosty skupiny
přátel požadující klidné prostředí,

pohostinnost, dobré jídlo a posezení
u skleničky pěkného moravského
vína. Skladba našich hostů se nijak
výrazně nemění, snad je jen znát větší
zájem zahraničních hostů a to někdy
i z velice vzdálených exotických zemí.

Jaké máte další plány se
zlepšováním svých služeb?
Stále je co zlepšovat. V letošním
roce jsme se zaměřili na zvýšení
komfortu spánku našich hostů. Ve
spolupráci s renomovanou českou
firmou, zabývající se výrobou vysoce
kvalitních matrací a roštů, se nám
to, myslíme, podařilo. Těsně před
dokončením máme třetí ubytovací
část, kde vzniknou pěkné prostorné
pokoje kategorie SUITES a DELUXE.
Dále nás také čeká rozšíření a modernizace snídaňového úseku
a navýšení kapacity restaurace pro
ubytované hosty a její propojení
s letní terasou, která skýtá nezapomenutelný výhled do okolní krajiny.
Velice se také těšíme na rekonstrukci
600 let starého vinného sklepa, který
se nám v minulosti podařilo zakoupit,
a který se nachází v těsné blízkosti
našeho penzionu. Rádi bychom zde
vytvořili malou expozici z historie
znojemského vinařství, propojenou
s vinotékou a malou kavárnou.

Na čem si rádi pochutnáte
a jaké víno vám přirostlo
k srdci?
Jídlo a dobré víno je pro nás
velmi důležitou součástí života.
V oblibě máme samozřejmě tradiční
jídla české a moravské kuchyně.
Naší velkou výhodou je dostupnost
kvalitních a překvapivě levných
regionálních surovin od malých
moravských pěstitelů a chovatelů.
Rádi si však pochutnáme i na
lehkých italských jídlech a nezřídka
na dlouze pečeném jehněčím,
hovězím nebo králičím mase
v úpravách na bílých a červených
vínech. Víno jako takové, je
naším velkým koníčkem. Jak jinak,
vždyť nás zde všude obklopuje. Před
pár lety nám jeden malý vinař při
našem dotazu jak dlouho nám bude
trvat, než se vůbec naučíme vínu
rozumět, odpověděl: brzo se
dočkáte, stačí 20–30 let. Jsme
uprostřed cesty. A konkrétně?
Suchý minerální Ryzlink vlašský
z mikulovské podoblasti.

Co všechno od vás
vyžaduje profese majitelů
a provozovatelů penzionu?
Především naši neustálou přítomnost.
V sezonních termínech maximální
nasazení, důslednou kontrolu
provedené práce našich zaměstnanců
a korekci jejich chování ve vztahu
k hostům. Péče o naše hosty je pro
nás prioritní. Začíná při rezervaci
pobytu, pokračuje komunikací před
příjezdem, osobním přivítáním a naší
přítomností během klientova pobytu.
Jsme připravení hosta vyslechnout,
pomoci a poradit někdy i s nevšedními problémy. V čase provozu recepce
rádi naplánujeme výlet, poradíme
s trasou na kolo, nebo zajistíme rezervace vstupenek.Večer pak probereme,
jaký měli hosté den, popřejeme dobrou noc a ráno u snídaně jsme pro
hosty opět k dispozici. Bohužel mnoho našeho času, který bychom raději
věnovali chodu penzionu, nám zabírá,
dle našeho názoru, někdy až zbytečná a přebujelá administrativa.

Ocenění AHR ČR vám určitě
přineslo radost. Co mělo
největší vliv na jeho udělení?
Ocenění Penzion roku 2013 nás minimálně v danou chvíli učinilo šťastnými. Získat toto ocenění od komise
z řad opravdových odborníků je pro
nás velkou ctí, zadostičiněním a odměnou za naši téměř dvacetiletou
práci. Myslíme, že právě tito lidé dobře
vědí, že není jednoduché od základu
a bez jakékoliv vnější pomoci vybudovat fungující a prosperující ubytovací zařízení.

Na vaše klienty čeká
kouzelná krajina, Dyje,
Vranov, Znojmo, Hardegg,
dobré jídlo a víno, bohatá
historie... A co lidé? Jak ti
přijímají turisty?
Národní park Podyjí se nachází
v bývalém pohraničním pásmu, kam
bylo běžnému člověku zapovězeno
vůbec vstoupit. S tím přímo souvisí
struktura místních obyvatel. Turista byl
v počátcích rozvoje turistického ruchu
vnímán spíš jako nezvaný host. Čas
však ukázal, že tomu tak není a obyvatelé se rozdělili na ty, co vzrůstající
zájem o náš krásný kraj využili ke
své obživě a ty, kteří vše sledují
z povzdálí, ale zájem o jejich obce
je jim příjemný.

září 2014

TEXT: PHDR. JAROSLAV HOLOUBEK / FOTO: ARCHIV RODINY ŘEHOŘOVÝCH

Co pozitivního vám
přinesl rok 2014?
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Jak na recenzní portály?

odnocení a recenze na
specializovaných webových portálech mohou
podle serveru eTurbonews
hrát velkou úlohu při finální volbě místa, kde hosté stráví svou dovolenou.
Potvrzuje to i Václav Stárek, prezident
AHR ČR, který říká: „Recenze jsou
fenoménem současných trendů v komunikačních technologiích, lidé rádi
sdílí své zážitky a názory. Jsou to tedy
poměrně subjektivní hodnocení s velkým významem pro získávání hlavně
nových klientů.“ Podle Miloslava Pecho, odborníka na hotelový marketing,
je sledování recenzí jednou z prvořadých činností oddělení marketingu
a prodeje každého hotelu. „Především
z důvodu získání zpětné vazby, názorů,

H

potřeb a přání klientů. Je to nejjednodušší cesta k získání informací a námětů k další činnosti v prodeji a nabídce
i v pracovní činnosti personálu,“ uvádí.
Taktéž Václav Stárek se domnívá, že
pro hotely i penziony je dnes velmi
důležité recenze sledovat, pravidelně
je vyhodnocovat a reagovat na ně.
„Reagujte na všechny recenze na
všech zdrojích, vězte, že virtuální svět
je plně propojen a informace se šíří
bleskovou rychlostí,“ doporučuje
Miloslav Pecho. Odpovídat radí
bez emocí, konkrétně
a s náznakem přijetí
opatření. Podle jeho
slov jsou recenze někdy velmi problematické vzhledem ke klasiINZERCE

fikacím
a typologickým značením, která jsou
v podstatě dobrovolná. Při
jejich řešení proto doporučuje
vycházet z faktu, že host má vždy
pravdu. „Mnohdy se z nespokojeného
klienta stává stálý klient,“ dodává
Pecho. Další konkrétní rady odborníků
spolu se zkušenostmi vybraných
tuzemských hoteliérů s recenzními
portály najdete v zářijovém vydání časopisu COT business,
jehož hlavním tématem
jsou informační a rezervační technologie včetně hotelových systémů,
GDS apod.

TEXT: (COT)

Recenzní portály vládnou světu. Minimálně tomu hotelovému.
Specializované portály, na kterých se mohou hoteloví hosté podělit
o své zkušenosti s pobyty, vám napoví, jak služby zákazníkům
vylepšovat. Mají však svá úskalí a je třeba umět s nimi pracovat.
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Studie podílu OTA na trhu

otazník byl přeložen do 19 jazyků (včetně češtiny). Výsledky se zakládají na odpovědích získaných z 2 298 samostatných hotelů a na
doplňkových údajích poskytnutých 5 hotelovými řetězci v Německu
představujícími téměř 600 hotelů. Průzkum byl směřován na členské
hotely různých hotelových asociací a byl prováděn od února do dubna 2014.
Děkujeme tedy i vám, kdo jste nám s průzkumem pomohli!

D

STRUČNÉ SHRNUTÍ PRŮZKUMU:
V roce 2013 bylo již více než jedno
z pěti přenocování vygenerováno online rezervačními agenturami (OTA),
zejména prostřednictvím Priceline
(booking.com, Agoda), Expedia (včetně hotels.com, Venere) a HRS (včetně
hotel.de,Tiscover), které společně tvoří téměř 90 % tohoto trhu.
Celkově podle našeho odhadu online zprostředkovatelé (OTA, GDS a jiní)
generují 25 % přenocování v Evropě.
Zatímco více než 5 z 10 přenocování je zajišťováno přímými rezervacemi
realizovanými mezi hosty a hotely, tradiční prostředníci (např. cestovní kanceláře, cestovní operátoři) generují
16,5 % přenocování. Organizace cestovního ruchu však hrají v hotelové
distribuci jen menší roli s podílem
1,35 % přenocování.
Hotelový trh se vyznačuje důležitým
podílem malých a středně velkých

hotelových (SME) zařízení, zejména
v segmentu budget až střední třída.
Výsledky průzkumu ukazují, že čím
je hotelové zařízení menší, tím je vyšší
podíl OTA: Hotely s méně než 100 pokoji mají výrazně vyšší podíl OTAs nežli je průměr, zatímco větší hotely s více
než 100 pokoji mají výrazně nižší podíl OTA nežli je průměr.
Dle očekávání mají hotely s 1–3 hvězdami výrazně vyšší podíly OTA ve srovnání s hotely vyšších tříd (4–5 hvězd).
Většina (51 %) hotelů uváděných
v průzkumu spravuje svoje sazby i dostupnost manuálně. Využívání správců

kanálů a hotelového softwaru je zřetelně vyšší v 4–5* hotelech.
Mít vlastní webové stránky (94 %)
a poskytovat Wi-Fi zdarma (74 %) – to
jsou nejpopulárnější ICT rysy uváděné zkoumanými hotely. Facebookové
stránky využívá 71 % hotelů, internetový rezervační nástroj Internet Booking
Engine (IBE) na vlastních hotelových
webových stránkách je používán
v 59 % zařízení.
Pouze každý druhý hotel využívá
mobilní rezervační kanály. Podíl hotelů
bez mobilní distribuční strategie je
mnohem vyšší v 1–3* hotelech nežli
v 4–5* segmentu.
Polovina hotelů (46 %) nezná možnosti integrace s turistickými metavyhledávači, přičemž jeden z pěti o nich
ví, ale nechápe jejich obchodní dosah.
Počet hotelů, které nevědí o integraci s meta-vyhledávači, je zřetelně nad
50 % u 1–3* hotelů, u 4* (39 %) a 5* zařízení (24 %) je podíl mnohem menší.

Celý průzkum najdou naši členové v zaheslované části webu www.ahrcr.cz.
Zároveň bychom vás rádi pozvali na naší 9. Výroční konferenci AHR ČR
(20.–21. 11. 2014 v Praze), kde se svým příspěvkem vystoupí právě již
zmiňovaný profesor Roland Schegg z Institute of Tourism.

září 2014

TEXT: BC. KLÁRA HÁJKOVÁ / FOTO: ARCHIV

Protože se již dříve prokázalo, že se online distribuce stala pro
evropské hotelové odvětví důležitým kanálem, přinášíme stručné
shrnutí „Studie evropské hotelové distribuce 2014: Vzestup online
zprostředkovatelů“, kterou prostřednictvím HOTREC provedl
profesor ROLAND SCHEGG z Institute of Tourism, HES-SO Valais.
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akce

9. VÝROČNÍ KONFERENCE AHR ČR
Dovolujeme si Vás pozvat na 9. Výroční konferenci AHR ČR
do hotelu NH Prague, Mozartova 261/1, Praha 5,
která se bude konat ve dnech 20.–21. 11. 2014.

Přihlásit se můžete na adrese: konference2014.ahrcr.cz
Těšíme se na setkání s Vámi!

POZVÁNKA NA ROADSHOW AHR ČR DO ZLÍNA
Po úspěšných akcích Roadshow si dovolujeme pozvat všechny profesionály
z oboru hotelnictví na Roadshow AHR ČR do Zlína, do hotelu Baltaci Atrium
ve středu 8. října. Pokud naše akce ještě neznáte, přijměte toto pozvání
a přijďte na jednodenní seminář pro majitele, manažery hotelů, penzionů, restaurací a gastronomických zařízení. Letos jsme si pro Vás připravili opravdu
zajímavý program. Akce začíná v 9:00 hodin registrací a končí v 15:00 hodin
tombolou a obědem. Účast je ZDARMA! Přihlásit se můžete online na webové adrese: akce.ahrcr.cz nebo pošlete e-mail na svecova@ahrcr.cz.
INZERCE

TEXT: ZUZANA ŠVECOVÁ / FOTO: ARCHIV

Můžete se těšit na zajímavá témata tuzemských i zahraničních speakrů,
mimo jiné potvrdili svoji účast: Harald Fargel s přednáškou „Educational
system of apprenticeship in Austria“, Roland Schegg vystoupí s tématem
„The European Hotel Distribution Study 2014: The Rise of Online
Intermediaries“, Harry Gatterer přednese „Workbook and Future
Hospitality Institute” a Hanni Rützlers představí „Food Report 2015“.
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vzdělávání

Víme, co odborné ‰koly
doopravdy dûlají?
řipouštím, že má,
někdy kritická slova,
mohou vyplývat z mojí nedostatečné informovanosti, ale je obtížné se
k těmto informacím vůbec dostat. Můžeme vymýšlet soutěže o nejlepší studentské práce,
ale když jich ze všech našich škol obdržíme k posouzení celkem 10 ve třech
kategoriích, pak jen těžko můžeme
konstatovat, že školy přispívají ke kvalitnímu vzdělávání a dobré přípravě pro
budoucí praxi. Domnívali jsme se, že
účast v této soutěži by mohla motivovat studenty a zároveň přispět k lepšímu zviditelnění školy. Místo toho není
téměř z čeho vybírat, i když na vítěze

P

čeká atraktivní ocenění. Vyhlašujeme každoročně soutěž o nejlepší školu asociace.
Obdržíme přihlášky a kromě
pár škol v republice (které by
se daly spočítat na prstech
jedné ruky), které s námi aktivně spolupracují a jejichž
práce si nesmírně vážíme, se dozvídáme o aktivitách ostatních až z přihlášky. Během roku o sobě vůbec nedají
vědět, někdy mi to připadá, že jsou
skoro v ilegalitě. Pak je doopravdy obtížné, aby komise objektivně posuzovala kvalitu jednotlivých škol, protože
v mnoha případech může posuzovat
pouze kvalitu přihlášky podle toho, jak
košatě a slohově zdatně je napsaná.

Výsledkem je nespokojenost některých škol s konečným pořadím. Ale
zkuste se vžít do kůže porotců, kteří
nemají k dispozici skoro nic, podle
čeho by kvalitu škol mohli hodnotit.
Budeme se zcela jistě muset zamyslet, proč tomu tak je, a jestli doopravdy nejsme schopní školy
k práci i pro AHR ČR lépe motivovat.
Pokud se takto školy chovají, pak to
asi bude i naše chyba a my budeme
muset zjistit, v čem spočívá. Na druhé straně bude muset každý pochopit, že při jakémkoli druhu hodnocení
můžeme čerpat pouze z toho, co
víme. A pokud se někdo celoročně
nezviditelňuje, pak asi těžko může
vítězit.

TEXT: ING. PAVEL HLINKA / FOTO: ARCHIV

Již opět vidím, že se najde celá řada představitelů našich odborných škol, která bude dotčena
výše položenou otázkou, a to jsem ještě neřekl, že je to jejich chyba.

Propojíme teorii s praxí na ‰kolách!
Povedlo se nám získat školami tolik žádaný projekt, který jim přinese přednášky s odborníky
z praxe a současně možnost ověřit si nově nabyté znalosti v praxi. Informace jsou určeny
studentům i odborným pedagogickým pracovníkům. Díky projektu obdrží školy pomůcky pro
studenty v hodnotě 80 000 Kč.
následujících deseti měsících
realizujeme projekt „Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů
prostřednictvím praktické zkušenosti“.
Jeho cílem je propojení teorie s praxí
na odborných školách v ČR. Projekt je
rozdělen do několika fází a je zaměřen
na studenty, odborné pedagogy a rovněž školy samotné. Současně navazujeme na již vzniklý projekt Národního
ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků
– ECVET (má usnadnit uznávání výsledků učení za účelem získání kvalifikace v rámci mobility). Cílem první
fáze je rozšířit projekt na partnerské
školy, kterých je celkem 21 po celé
ČR. Odborní pedagogičtí pracovníci
škol absolvují školení, které je se sys-

témem naučí pracovat a umožní tak
zavést na školách transparentní srovnávání výsledků učení. Odborní pedagogičtí pracovníci se zúčastní konference, na které budou přednášet
zkušení lektoři AHR ČR informace
z hotelové a gastronomické praxe.
Následně absolvují tito pedagogové stáž v partnerských hotelových
a gastronomických zařízeních. Celkem
bude proškoleno 63 pedagogů.
Další fází projektu je rozšíření našich
odborných kurzů do škol. Studenti absolvují praktické semináře zaměřené na

náš obor. Nově nabyté informace si pak
půjdou ověřit v praxi na stáž v partnerských zařízeních. Celkem bude do
projektu zahrnuto 420 žáků z 21 škol.
Témata budou z oblasti Front Office,
Marketingu a obchodu a také gastronomie. Poslední fází je závěrečné setkání pedagogů a hoteliérů pro získání
zpětné vazby a vypracování výstupních
analýz. Na setkání budou zhodnoceny
výsledky realizované praktické výuky.
Vzniknou postupy a metody, jak spolupracovat s podniky a poskytovat studenty podnikům pro realizaci praxe.

září 2014

TEXT: ING. ALŽBĚTA GAŠPÁRKOVÁ, MBA

V
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gastronomie

Houbová
sezona zaãala

eská kuchyně má ve zpracování hub obrovskou tradici.
Pokrmy z nich se podávaly
ve všední den i o svátku
a svou dominantní pozici na našem
jídelníčku si uchovávají už po staletí.
Zvláště české houbové omáčky vzbuzují velký respekt i za hranicemi naší
země. Stejně tak jako další české specifikum – nakládané a sušené houby.
Češi si ročně odnesou z lesa téměř
20 000 tun hub, bohužel, jen opravdu
malý zlomek se zpracuje ve veřejném
stravování. Je to trochu škoda, neboť
nabízejí vpravdě kouzelné škály chutí
a vůní pro četné pokrmy.

Č

způsobilost podobně jako například
rybáři. Má se tak omezit riziko záměny
jedlých hub za ty nejedlé či jedovaté,
prodejce také musí znát vhodný způsob skladování, protože houby velmi
rychle podléhají zkáze. Osvědčení
vydává krajská hygienická stanice
na základě písemné a ústní zkoušky
a lékařské zprávy z vyšetření zraku. Vydává se na dobu určitou a je zárukou
toho, že držitel houby opravdu dobře
zná. Prodejce má povinnost označit
balení názvem, datem sběru a dobou
použitelnosti, která je v tomto případě
tři dny od data sběru.

JAK NAKUPOVAT
NA HOUBY JE ZÁKON
Protože jsou houby u nás masově oblíbené, mají svoje místo i v české legislativě, což není jinde zrovna obvyklé.
Zabývá se jimi zákon č. 110/1997 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, o potravinách a tabákových výrobcích, vyhláška 157/2003 Sb. a u pěstovaných
hub ještě nařízení (ES) č. 1580/2007
v platném znění. Podle paragrafu 3 tohoto zákona musí mít prodejce osvědčení, kterým prokáže svoji odbornou
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Čerstvé houby se pro obchod dodávají v loubkových koších podle příslušné ČSN a v platónech s obsahem nejvýše 10 kg podle povahy hub
a obalů. Houby určené pro dopravu
nesmějí z obalu přečnívat. Obal musí
být celistvý, pevný, čistý, suchý, bez
jakéhokoliv cizího pachu a nesmí být
vykládán papírem. Do jednotlivých
obalů se ukládají pouze houby stejného druhu; u hřibů, lišek a ryzců i stejné
velikosti. Překládají-li se houby do ji-

ného obalu, musejí se přeložit ručně.
Obaly musejí být opatřeny na čelní
straně štítkem nebo na držadle návěskou s těmito údaji: a) druhy obalů,
popř. jejich velikost, b) den nákupu,
c) jméno a adresa nákupní organizace, d) čistá hmotnost, e) ČSN 46 3195.
Každá zásilka hub musí být provázena
osvědčením o jakosti vystaveným odesilatelem. V osvědčení musí být uvedeno: a) jméno a adresa odesilatele
(odesílací stanice), b) jméno a adresa
příjemce (stanice určení), c) druh hub,
popř. jejich velikost, d) datum a hodina
odeslání, e) způsob dopravy a číslo
dopravního prostředku, f) počet a druh
obalů, čistá hmotnost, g) ČSN 46 3195.
Dopravní prostředek musí být čistý
a prostý všech pachů, které by během
dopravy ovlivňovaly jakost hub. Přepravce je povinen volit takový dopravní
prostředek, který podle jízdního řádu
nebo podle předpokládané doby přepravy zaručuje, že se houby během
dopravy nezkazí.
Při malém nákupu je důležité, aby
houby měly pevnou konzistenci, byly
dobře na sucho očištěné, ale neprané!, bez příměsí a nečistot.

TEXT: VLADIMÍRA STORCHOVÁ / FOTO: ARCHIV

Budeme-li hledat specifické rysy tradiční české kuchyně, pak bychom se měli jistojistě
věnovat také houbám. Ty totiž především lidovou, domácí kuchyni značně obohacují
zejména v houbařské sezoně.
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czech specials

Finalisté soutûÏe Food
Cup Czech Specials 2014
V rámci 4. ročníku Foodparade, festivalu jídla a pití,
se v sobotu 6. 9. v zahradách Zámku Troja odehrálo
finálové klání Food Cup Czech Specials 2014.
dborná porota složená ze zástupců AHR ČR, agentury CzechTourism
a AKC ČR hodnotila vzhled předkládaného pokrmu, nápaditost, práci
s regionální surovinou a samozřejmě chuť. Vítězné menu připravila
Villa Patriot Gourmet Hotel &Restaurant. Výhercem diváckého
hlasování je Švejk restaurant U Pětatřicátníků. Na následujících řádcích vám
představujeme čtyři finalisty, vítěze regionálních kol.

O

VILLA PATRIOT GOURMET HOTEL & RESTAURANT
Jak restauraci vnímá IVANA MOTTLOVÁ, hotelová manažerka?
„Luxusní restaurace na mezinárodní úrovni v centru Mariánských Lázní – přesto
v parku. Restaurace Villa Patriot je nejdůležitější součástí malého, útulného,
gurmánského hotelu. Naše motto zní: „Nemusíte se přizpůsobit nám, přizpůsobíme se Vám!“
www.villapatriot.cz

ŠVEJK RESTAURANT
„U PĚTATŘICÁTNÍKŮ“
Na koncept restaurace jsme se
zeptali pana ROMANA KAREŠE,
manažera restaurace:
„Náš koncept se vyznačuje tím, že
v každém našem restaurantu naleznete na jídelním lístku pokrmy nesoucí
pečeť ŠVEJK ORIGINAL. Všechna
jídla připravujeme z čerstvých surovin,
v maximální míře se snažíme využívat
nabídku od lokálních pěstitelů a chovatelů. Jsme součástí franchisingového gastronomického konceptu Švejk
Restaurant, díky kterému vás restaurace vrátí svou nenapodobitelnou atmosférou do dob rakousko–uherského
mocnářství. Hlavním úkolem každé
restaurace, je nabídnout „to nejlepší
z Čech“. To znamená výborně ošetřené
pivo, českou gastronomii a kvalitní
servis. Z naší rodinné farmy v Železném Újezdě je do Švejk restaurantů
v Plzni a Nepomuku dodáváno výtečné hovězí maso.“ www.svejkplzen.cz

Na gastronomii jsme py‰ní
Vítězné festivalové menu připravila Villa Patriot Gourmet Hotel & Restaurant. Nejen o tom,
proč se do projektu Czech Specials zapojili, jsme si povídali s JANEM KREâMEROU,
Restaurant Managerem a šéfkuchařem MICHALEM HU≈KOU.
Proč jste se jako luxusní
restaurace zapojili do
projektu Czech Specials?

k nim podle nás nepřipojí jenom amatér. A my jsme profesionálové.

Projekt nás zaujal z několika hledisek. Jednak si česká kuchyně zaslouží vrátit noblesu a kvalitu. A dalším důvodem je chuť spolupracovat
s lidmi z Asociace hotelů a restaurací a CzechTourism.

Spolupracovali jste s někým
na přípravě prezentace vašeho
stánku? Vypadal nevšedně...

Co máte konkrétně na mysli?
Když někdo vymýšlí odborné akce,
podporuje gastronomii i cestovní ruch,
sbírá informace, bojuje za nás, tak se
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Vše vznikalo postupně. V menu bylo
podmínkou využití a zpracování
regionálních surovin. A tak jsme oslovili
místní dodavatele. Nejprve například
pana Plevku z pivovaru Chodovar
s prosbou o černé pivo. Čerstvý chléb
ke zvěřinové paštice jsme získali od
pana Hnáta z Žandovské pekárny.

A co se týká výzdoby? Ani jsme nedoufali, že nám pan Mika z parku
Boheminium (malé Čechy v Mariánských Lázních) zapůjčí maketu
kolonády. Navíc nám město Mariánské
Lázně poskytlo prospekty města
a banner a paní Vlásenková z květinářství doplňující dekoraci.

Máte pro naše čtenáře nějaký
vzkaz?
Gastronomie je to, na co jsme pyšní.
Nepodřizujte se nám, přijeďte a my se
podřídíme vám...
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czech specials
ICE WINE DU
MONDE 2014

Za informace o restauraci děkujeme LUCII MARKOVÉ,
vedoucí obchodního oddělení:
„Poctivá gastronomie s moravskou tradicí – spojení, které se stalo krédem naši
restaurace. Výjimečností restaurace Prominent je „front-cooking“ a netradiční
zpracování tradičních surovin. Proto je také restaurace zapojena do projektů
podporujících poctivou gastronomii jako je CZECH SPECIALS nebo Stezky dědictví. Druhé místo ve finále Food Cup Czech Special 2014 je důkazem, že naše
práce má smysl, proto jsme se rádi stali součástí tohoto projektu, který si klade
za cíl přiblížit milovníkům dobrého jídla jedinečnost české gastronomie.“
www.hibrno.cz, www.prominent-restaurant.cz

RESTAURACE
PIVOVAR FALTUS,
ČESKÁ TŘEBOVÁ
Restauraci nám popsal
JIŘÍ DŘÍNOVSKÝ,
manažer restaurace:
„Na trhu gastronomie působíme 2,5 roku, v letech
2012 a 2013 jsme byli vyhlášeni jako Restaurace
roku Pardubického kraje.
Naše nabídka vychází z tradic české kuchyně a přísné
dodržování této linie je, myslím, hlavním pilířem jejího
úspěchu. Fakt, že restaurace je současně pivovarem, se rovněž odráží ve skladbě menu. Jídelní lístek
měníme několikrát do roka a to s ohledem na sezónní suroviny a trendy. Přímo
v restauraci je umístěna pivovarská varna, a tak mohou naši hosté přímo pozorovat vaření piva. Sortiment piv zahrnuje 11 položek, z toho stále na čepu je
k dispozici 6 až 7 druhů.“
www.pivovar-faltus.cz

PROJEKT CZECH SPECIALS JDE DÁL...
Projekty Czech Specials i Ice Wine jsou pro AHR ČR jako partnera zajímavé, protože jejich cílem je představit Česko jako destinaci se zajímavými regiony různých charakteristik, kde si návštěvníci mimo jiné mohou užít skvělé gastronomické zážitky. Na
podporu projektu probíhá v těchto dnech kampaň Česko chutná skvěle. Cílem Czech Specials je, aby turisté cestující
po Česku, hledali certifikované restaurace, kde okusí kvalitní poctivou českou kuchyni. Kampaň na podporu české
gastronomie se kromě České republiky objeví také v sousedním Německu, Rakousku, Polsku a ve Francii.
Kampaň proběhne formou inzerce v tiskových a online médiích, částečně také jako outdoor reklama. Na webových
stránkách kampaně www.czechspecials.cz mohou návštěvníci najít tipy na kvalitní české restaurace, recepty, inspirovat se k návštěvě některé z řady gastronomických akcí, o kterých web informuje, nebo se nechat zlákat příběhy
tradičních českých pokrmů. Více informací naleznete na www.czechspecials.cz a www.czechtourism.cz.

září 2014

TEXT: ING. ZUZANA ALBRECHTOVÁ / FOTO: ARCHIV

RESTAURANT PROMINENT BRNO

Světový den ledového a slámového
vína uvítal za podpory CzechTourism,
AHR ČR a dalších partnerů již počtvrté v Lednici vinaře a milovníky
produktů z hroznů. Ve dnech
29. 8. – 31. 8. se prostředí místního zámku proměnilo v soutěžní
prostory. O uznání mezinárodní
komise profesionálních sommeliérů
se ucházely desítky vzorků vín z mnoha vinic celého světa.
Atraktivní součástí soutěže o nejlepší vína byla i prezentace moderní
gastronomie ve spojení s ledovými
víny. Nadčasovou gastronomickou
show za podpory společnosti Montycon připravil s moderátorem Martinem Hrdinkou pro diváky šéfkuchař
skupiny AUREOLE Group Jiří Král,
držitel několika ocenění Michelin
Bib Gourmand. AHR ČR zde prezentoval spolu s Milanem Nemravou,
předsedou sekce Ústeckého kraje.
Odpoledne svým vystoupením zpestřil i viceprezident sommeliérské
asociace Ivo Dvořák.
Největší úspěch a zájem publika
sklidil již tradičně sorbet z „burčáku”,
připravovaný v kapalném dusíku.
Cílem akce bylo mimo jiné poskytnout domácím výrobcům příležitost
k prezentaci a porovnání svých produktů na světové úrovni, a upozornit na Českou republiku jako na
rovnocennou vinařskou oblast.
Více informací naleznete na
www.icewine-du-monde.com.
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legislativa

Odpovûdnost zamûstnance za ‰kodu
Základní funkcí pracovního práva v souvislosti s náhradou
škody je funkce prevenční, tzn. předcházení škodám. Zaměstnavatel je povinen
zajišťovat svým zaměstnancům
takové pracovní podmínky, aby
mohli řádně plnit své pracovní úkoly
bez ohrožení zdraví a majetku a zjistí-li
závady, je povinen učinit opatření k jejich odstranění. Zaměstnavatel je
z důvodu ochrany majetku oprávněn
v nezbytném rozsahu provádět kontrolu
věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí
nebo od něho odnášejí, navíc je oprávněn přistoupit i k osobním prohlídkám
zaměstnanců. Při kontrolách a prohlídkách musí být dodržena ochrana osobnosti. „Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil
zaviněným porušením povinností při
plnění pracovních úkolů nebo v přímé
souvislosti s ním. Byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze
strany zaměstnavatele, odpovědnost
zaměstnance se poměrně omezí.“ Zaměstnavatel je povinen prokázat zavi-

Z

nění zaměstnance. Výjimky stanoví zákon. „Na zaměstnanci,
který vědomě neupozornil na
škodu hrozící zaměstnavateli
nebo nezakročil proti hrozící
škodě, ačkoliv by tím bylo zabráněno bezprostřednímu
vzniku škody, může zaměstnavatel požadovat, aby se podílel na náhradě škody, která byla zaměstnavateli
způsobena.“ Například pokud účtující
číšník viděl, že skupinka opilých hostů
odchází bez zaplacení útraty a nechtělo
se mu za nimi běžet a hosty nechal
odejít, může zaměstnavatel požadovat,
aby se číšník podílel na náhradě vzniklé škody. Pokud se ale číšník pokoušel
odcházející hosty zadržet a ti jej fyzicky
napadli a bez zaplacení odešli, číšník
svou povinnost splnil, a i když vznikla
nezaplacením útraty zaměstnavateli
škoda, nelze na číšníkovi požadovat, aby
se na její úhradě podílel. „Zaměstnanec, který odpovídá za škodu, je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou
škodu, a to v penězích, jestliže neodčiní
škodu uvedením v předešlý stav.“ Při
určení výše náhrady škody způsobené

z nedbalosti se uplatňuje ochrana zaměstnance stanovením limitu maximální částky rovnající se čtyřapůlnásobku
průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. Toto omezení neplatí, pokud byla škoda způsobena v opilosti nebo po
zneužití jiných návykových látek. Pokud
byla škoda způsobena úmyslně, může
zaměstnavatel požadovat kromě škody
skutečné také náhradu ušlého zisku.
Výši požadované náhrady škody je zaměstnavatel zaměstnanci povinen písemně oznámit zpravidla nejpozději do
1 měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že
škoda vznikla. Pokud zaměstnanec svoji odpovědnost za vzniklou škodu neuzná nebo nesouhlasí se stanovenou
výší náhrady škody, bude zaměstnavatel nucen obrátit se na soud. Z důvodů
zvláštního zřetele hodných může soud
výši náhrady škody přiměřeně snížit.

TEXT: MGR. MARTIN HOLUB, ANNA ZÁSTĚROVÁ

Problematika odpovědnosti zaměstnance za škodu najde uplatnění v oblasti ubytovacích služeb
i pohostinství. Zaměříme se na nejdůležitější ustanovení části jedenácté Zákoníku práce.

Správné uplatÀování DPH
u hotelov˘ch voucherÛ
praxi pak vyvstává
otázka, kdy odvést daň
z přidané hodnoty, zda
při úhradě distribuované poukázky na budoucí poskytnutí služby anebo až okamžikem
jejího uplatnění u poskytovatele
ubytovacích a stravovacích služeb. Režim DPH u přijatých záloh byl
řešen i Soudním dvorem Evropské unie
v rozsudku C-419/02 BUPA Hospitals
Ltd. Dle jeho závěrů vzniká povinnost
odvést DPH z přijaté úplaty pouze v případě, že jsou přesně vymezeny všechny
rozhodující znaky uskutečnění zdanitel-

V
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ného plnění. Z hlediska daně
z přidané hodnoty je tak nutné
rozlišovat dva druhy voucherů.
Vouchery jednoúčelové, kdy je
budoucí plnění vymezeno, je
znám poskytovatel plnění, místo
plnění a předmět plnění. V takovém případě je budoucí plnění
přesně vymezeno a přijatou platbu za
voucher je nutné považovat za zálohu na
budoucí plnění s povinností přiznat daň
z přidané hodnoty dnem přijetí úplaty.
Následné uplatnění voucheru zákazníkem již nebude z hlediska DPH rozhodující. U víceúčelových voucherů budoucí

poskytované plnění není přesně vymezeno – není jednoznačně určen poskytovatel plnění, příp. kde bude místo plnění
a v hotelnictví zejména co bude předmětem plnění, zda ubytovací služby
anebo služby stravovací, každé v jiné
sazbě daně. Víceúčelové vouchery, kdy
budoucí plnění není přesně vymezeno,
je potřeba brát jako platební prostředek.
Pro účely daně z přidané hodnoty bude
rozhodující okamžik uplatnění předmětného voucheru zákazníkem, tedy okamžik kdy bude znám druh plnění včetně příslušné sazby daně, jeho poskytovatel a místo plnění.

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

Provozovatelé hotelů a restaurací stále častěji nabízejí zákazníkům poukázky na budoucí
nákup služeb v konkrétním hotelovém zařízení, tzv. vouchery.
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HOTELOVÝ PROVOZ A NÁKLADY
áklady na elektrickou energii, výrobu teplé užitkové vody a otop objektu jsou dnes černá
můra každého provozovatele hotelu nebo penzionu. Snížení nákladů lze docílit snížením
spotřeby nebo optimalizací nákupní ceny. Potenciál těchto úspor je už většinou vyčerpán...

N

Je tady možnost si sám elektřinu vyrobit, a tím dále
výrazně snížit náklady na energie. S příchodem
malých kogeneračních jednotek, mohou
i provozovatelé menších objektů využívat výhod
společné výroby elektřina a tepla (kogenerace).
Princip kogenerace – spalovací motor na zemní plyn
pohání generátor elektřiny, vzniklé odpadní teplo
z motoru je využito pro vytápění.
I při relativně malém výkonu, umí mikrokogenerace
vyrobit poměrně velké množství elektřiny i tepla,
a proto je mikrokogenerace vhodná až od určité
velikosti objektu (cca penzion od 50 pokojů).
Zásadní podmínka je, aby veškerá vyrobená
energie byla spotřebována v místě instalace,
prodej elektřiny do sítě je ztrátový a vyplatí se jen ve
zcela specifických podmínkách.

KOGENERAČNÍ JEDNOTKA VHODNÁ PRO VÁŠ HOTEL
V tabulce jsou ke konkrétním tepelným ztrátám objektu přiřazeny vhodné kogenerační jednotky.
V návratnosti investice bylo počítáno i s náklady na pravidelnou povinnou údržbu jednotky. V tabulce je detailně
propočten ZIMNÍ PROVOZ jednotky, což je nejčastější využití, protože většina objektů není schopna využít odpadní
teplo z kogenerace mimo topné období. Pokud by byl zajištěn odběr tepla v průběhu celého roku, pak
se návratnost investice
výrazně zkracuje. Obecně
se dá říci, že naše jednotky
se hodí všude tam, kde
začíná tepelná ztráta objektu
na cca 50 KW, a roční
celkové náklady na teplo
a elektřinu dosahují okolo
350 tis. Kč/rok/bez DPH.

V CENĚ INVESTICE
JE ZAHRNUTO:
plynařské práce včetně materiálu
(v kotelně), elektro práce
včetně materiálu (v kotelně),
vodoinstalací práce včetně
materiálu, doprava na místo,
uvedení do provozu.
NENÍ ZAHRNUTO V INVESTICI:
komín, plynová přípojka,
projekční práce

Petr Lysek – jednatel společnosti GAS KOMPLET s.r.o.
člen COGEN CZ (sdružení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny)

www.MojeKogenerace.cz

GAS KOMPLET s.r.o., Slezská 1288, 735 14 Orlová, email: info@gaskomplet.cz, tel.: +420 602 732 101
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z regionů
PRAGUE CHAPTER
A PRAŽSKÁ SEKCE
V HOLIDAY INN
CONGRESS CENTRE

KARLOVSKÝ GASTROFESTIVAL PŘIVÍTÁ
ČESKÉHO „MICHELINA“

TEXT: JULIE URBIŠOVÁ / FOTO: ARCHIV

Tradiční ochutnávky regionálních specialit, mezinárodní farmářský trh, soutěž o nejlepší frgál, galavečeře připravená šéfkuchařem Alcronu Romanem Paulusem, ale
také neobvyklou frgálovou manufakturu s možností vyzkoušet si výrobu frgálů, zcela
novou soutěž o nejlepší valašskou klobásu či uvedení nového regionálního piva – to
vše nabídne 6. Karlovský gastrofestival, který se uskuteční 3. až 5. října ve valašských
Velkých Karlovicích. Tento tradiční svátek jídla na Valašsku pořádá Resort Valachy,
zastřešující tři místní hotely, ve spolupráci s dalšími hospůdkami a penziony v údolí
Léskové. Jejich nabídku každoročně doplňují i zajímaví pozvaní hosté z tuzemska
i zahraničí. „Vedle nové soutěže o nejlepší klobásu bude letošní novinkou další rozšíření počtu gastro zastávek, na kterých budou moci návštěvníci ochutnávat regionální speciality či nakupovat krajové produkty. Letos nabídneme 14 gastro zastávek
s šesti desítkami stánků rozprostřenými na 3,5 kilometrech, což hostům přinese bohatý výběr a spoustu zážitků. Tím, co se naopak nemění, je naše filozofie – i letos
bude na gastrofestival vstup zdarma. Zpoplatněny jsou jen vybrané doprovodné programy,“ uvedl ředitel Karlovského gastrofestivalu a zároveň i pořádajícího Resortu
Valachy Tomáš Blabla. Více najdete na www.karlovskygastrofestival.cz.

V příjemném prostředí hotelu a terasy
se zahradou Holiday Inn Prague
Congress Centre se 21. srpna konalo
setkání členů obou pražských sekcí
AHR ČR. Neformální setkání uvedli
a účastníky přivítali předsedové sekcí
a prezident AHR ČR, dále se slova
ujala Nora Dolanská z Prague City
Tourism, Michal Kárník z KCP a Petr
Veselý, ředitel hotelu. Po krátkém programu bylo připraveno občerstvení
s překvapením, o které se postaral
hostitelský hotel, a to v podobě
ukázek sokolnictví. O víno se postaral
pan Oldřich Bujnoch, který představil
vína Šlechtitelské stanice, Velké
Pavlovice a sýry dodala společnost
Madeta. Všem jmenovaným děkujeme
za přípravu setkání. Fotografie z akce
najdete na www.ahrcr.cz nebo
na našem Facebooku.

STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ, GASTRONOMIE A SLUŽEB
V ŠILHEŘOVICÍCH ZABODOVALA
Velkým úspěchem skončil pro žákyni Kristýnu Adamcovou ze Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD, s.r.o.
v Šilheřovicích na Ostravsku letošní školní rok. Nejenže složila závěrečné zkoušky v oboru Kuchař-číšník na výbornou, ale za
splnění přísných kritérií získá ocenění Hospodářské komory ČR. Již 18 let uděluje Hospodářská komora ČR ocenění nejlepším
absolventům škol. Žáci musí splnit tato kritéria: prospět s vyznamenáním u závěrečné zkoušky, praktická část zkoušky musí být
hodnocena známkou výborný, po celé tři roky studia musí být odborný výcvik hodnocen nejhůře známkou chvalitebný. Pokud
vše splní, pověřený zástupce Hospodářské komory ČR navrhne žáky k převzetí ocenění. V měsíci říjnu si pro ně pojede 7 žáků
z této školy. Z práce žáků mají pedagogové radost. Jejich úspěchy a cesty sledují i poté, co žáky po ukončení studia tzv. vypustí do světa. Někteří pokračují v prohlubování teoretických znalostí dalším studiem, jiní míří do kuchyní a do servisu hotelů
a restaurací v regionu nebo i v zahraničí.

INZERCE

POZVÁNKA na konferenci č. 9
„Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ“
Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc,
Jeremenkova 36 (kongresový sál).
Termín konání: 14. října 2014 od 9:30 (prezence od 9:00)

TÉMATA:
1) Viry v potravinách
Mgr. Petra Vašíčková Ph.D. (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. v Brně)

2) Systémy SVP, HACCP, firemní standardy jako účinná prevence
Cena: 950 Kč / osoba
(pro členy AHR ČR cena 750 Kč / osoba)

Viktor Šeﬂ, Restaurant & Catering Manager (Letiště Praha, a.s.)

3) Virová gastroenteritida nebo alimentární nákaza? Kasuistika
MUDr. Helena Bálková (Fakultní nemocnice v Motole)

Více informací najdete na www.hasap.cz.
Na konferenci je nutné se přihlásit.
Přihlášky posílejte na adresu firmy HASAP Consulting, s.r.o.
nebo e-mailem na hasap@hasap.cz.

4) Komunikace – základ úspěchu a prevence neúspěchu
Ing. Dušan Sameliak (Krauthammer Czech Republic s.r.o.)

5) Právní rizika při poskytování služeb a při stížnostech klientů – nový
Občanský zákoník / JUDr. Vladimíra Dvořáková (Fakultní nemocnice v Motole)

t
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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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odpovědné podnikání

Nadace AHR âR poﬁádala letní kemp
pro dûti z dûtského domova Krompach
V letošním roce jsme navázali
na předešlé aktivity Nadace
AHR ČR a uspořádali letní
kemp. Tentokrát jsme pozvali
děti z dětského domova
Krompach.
emp se uskutečnil v areálu
Střední školy hotelnictví
a gastronomie SČMSD
Praha. Děti zde bydlely
a vyjížděly na nejrůznější výlety. Jednou z aktivit byla netradiční prohlídka Staroměstské radnice v Praze,
kterou děti mohly zdarma navštívit
díky ředitelce Prague City Tourism
PhDr. Noře Dolanské, MBA. Protože
byly děti ve věkové kategorii od batolat do -náctiletých, byla jim prohlídka
umožněna zábavnou formou. Akci děti
přijaly s nadšením a my touto cestou
velmi děkujeme Prague City Tourism
za podporu.
Další aktivitou dětí byla
návštěva vodního světa
Aquapalace Praha, kterou
nám vedení komplexu
umožnilo. Velmi touto cestou děkujeme panu řediteli Vladimíru Novákovi,
díky jehož vstřícnosti se
všechny děti vyřádily ve
vodním světě.
Nesmíme opomenout
ani návštěvu uměleckého

maskéra Pavla Pavlovského, který dětem
osvětlil jeho současné
povolání a umožnil jim
zažít divadelní líčení na

vlastní kůži. Ukázal, jak z mládí vykouzlit stáří, jak z krásné dívky udělat čarodějnici či naopak Kleopatru. Dětem
se u maskéra moc líbilo a z proměn
tváří byly nadšené.

Napište nám nebo zavolejte o vašich aktivitách v odpovědném
podnikání směrem k ochraně životního prostředí, charitativní
činnosti, harmonickým vztahům na vašem pracovišti atp.
Váš příklad rádi zveřejníme.
Kontakt: Alžběta Gašpárková, tel. 722 944 814
nebo e-mail: gasparkova@ahrcr.cz.

Mediální partneři AHR
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Elektronický
přístupový
systém SALTO XS4
Vše v novém
moderním designu
Firma SALTO je jedna z největších a nejrychleji
se rozvíjejících společností v oblasti elektronických
přístupových systémů na světě. Po celém světě má
dnes zastoupení v 90 zemích. Ve 14 000 projektech
je nainstalováno přes 1 700 000 čtecích jednotek.
Každý den používá produkty SALTO přes 14 000 000
lidí po celém světě. Vítejte ve světě SALTO!
irma SALTO Systems naslouchá
požadavkům svých zákazníků
a tím stále zdokonaluje své
produkty. Proto přichází s novou
designovou řadou čtecích jednotek
SALTO XS4 a tento rok z ní představuje
dva nové produkty: 1. XS4 Mini a 2. XS4
GEO. Dva nové produkty rozšiřují
stávající nabídku společnosti se všemi
přednostmi a funkcemi systému SALTO.
Nezáleží na tom, zda je elektronický
přístupový systém SALTO použit
v hotelu, v kancelářské
budově, sportovišti,
nemocnici, letišti, ve škole...
systém SALTO zabezpečuje
a kontroluje všechny

F

přístupové body v budově a uživateli
dává „jeden elektronický klíč“ od všech
dveří (inteligentní zabezpečená
bezkontaktní karta RFID). Kombinací
autonomních čtecích jednotek a on-line
nástěnných čtecích jednotek
umístěných na strategických vstupech
snižuje majiteli budovy náklady na
pořízení komplexního elektronického
přístupového systému do celého
objektu (technologie SVN data na
kartě). Integrační řešení s dalšími
systémy budovy (hotelový
rezervační program,
restaurační program, EZS,
CCTV, MaR...) ulehčuje
uživateli ovládání a správu
systému a univerzálnost RFID
karty zajišťuje otevření dveří,
placení v restauraci hotelu
nebo SPA, identifikaci
v docházkovém systému,
placení stravování... Jedna
karta, jedna technologie,
neomezené možnosti!

ELEKTRONICKÝ
PŘÍSTUPOVÝ
SYSTÉM, NA KTERÝ
SE MŮŽETE
SPOLEHNOUT.

Implementovaná
technologie SVN data na
kartě. Snižuje provozní
náklady a eliminuje potřebu
instalace mechanického
uzamykacího systému.
Bezdrátová technologie
ovládá a řídí v reálném
čase, kdo a kdy může
otevřít dveře.
Jednoduchá instalace
a používání. Rychlá vyměna
stávajících mechanických
zámků bez zásahu do dveří.
Flexibilita.
Design. Design budoucnosti
přístupového systému již
dnes pro zajištění estetiky
a bezpečnosti Vaší budovy.
RFID. Technologie NFC &
inteligentních karet Vám
umožní integrovat všechny
požadavky na fyzickou
bezpečnost do jedné
uživatelské karty.
Výkonný software pro správu
přístupových oprávnění, kdo,
kdy a kam má přístup.
Automatické generování
historie průchodů.
Bezpečný a spolehlivý
přístupový systém 24/7.
Nepřetržitá ochrana a kontrola
všech dveří v objektu.

Martin Kopfstein
Sales & technical manager
m.kopfstein@saltosystems.com
00420 734 258882
www.saltosystems.cz
xs4mini.saltosystems.com
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Naše hlavní produkty:
židle, stoly
barové židle, barové stoly
stolové pláty, stolové podnože
nábytek pro bankety
nábytek pro konferenþní sály
zahradní nábytek
restauraþní zahrádky
nábytek pro catering
nábytek pro gastronomii
velkoobchodní prodej
Showroom:
U Vleþky 1541, Strážnice 696 62
Prosím, dohodnČte si telefonicky
pĜedem termín Vaší návštČvy.

www.gastronabytek24.cz

Najdete nás na výstavč
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