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

Nové trendy
v hotelnictví
a gastronomii

Rozhovor s eurokomisařkou
Věrou Jourovou
Podnikejme odpovědně

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.

AHRzpravodaj_1114:Sestava 1

12.11.2014

20:35

Stránka 1

editorial

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
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pokud otevíráte toto číslo AHR Fóra 20. listopadu, pak jste zcela
jistě na naší konferenci, neboť toto číslo bylo právě vytištěno a bude
rozesláno v následujících dvou dnech. Dovolte mi, abychom Vám
s kolektivem pracovníků sekretariátu popřáli mnoho inspirativních
zážitků a setkání, která, jak doufáme, Vás na konferenci čekají.
V konferenčním AHR Fóru se snažíme přinést informace o trendech,
kterými se budeme podrobněji zabývat v následujících letech a také
ohlédnutí za tím, jak hodnotíte jako členové naši práci.
Na základě výsledků průzkumu, do kterého se zapojilo téměř 400 našich
členů, můžeme konstatovat, že stanoviska, která zaujímá naše organizace,
jsou shodná s tím, co od nás očekáváte. Tento materiál pro nás byl také
cenným zdrojem pro přípravu aktivit v následujícím období.
V letošním a loňském roce se podařilo zajistit školení zdarma pro více jak
9000 pracovníků převážně z řad našich členů. Na tyto kurzy máme vynikající
ohlasy. Také díky tomu budeme naše kurzy nabízet zdarma ještě do poloviny
příštího roku. V oblasti legislativy jsme prosadili v Parlamentu a ve vládě další
významné změny. V první řadě je to zavedení parametru obsazenosti do
Autorského zákona, dále změna režimu registrace cizinců, jsme na dobré
cestě k prosazení snížené sazby DPH pro pokrmy v restauracích, podařilo se
prosadit více liberální přístup k označování alergenů v pokrmech a odstranění
administrativy spojené s prodejem alkoholu ve formě rodných listů a mnohé
další. Získali jsme projekt, který umožní školám větší přístup k novým
trendům z praxe a podpoří vzdělávání odborných učitelů. Na valné hromadě
budeme probírat podrobnou zprávu o činnosti naší organizace, ale již z výše
uvedeného můžeme považovat tento rok za úspěšný.
Carlo Ponti byl světově proslulý italský producent, který od roku 1941
produkoval na 140 snímků, mezi nimi i film Včera, dnes a zítra. K úspěchu
dodal: „Má-li film úspěch, je to byznys. Nemá-li úspěch, je to umění.“
Budeme se snažit, abychom v dalším roce nedělali
„umění“, ale to, co má konkrétní význam pro
Váš byznys. Přejeme Vám hodně úspěchů
a děkujeme za podporu, kterou jste nám
v letošním roce poskytli.
Váš tým AHR ČR a Václav Stárek

Partneři AHR ČR
Generální partner AHR

Exkluzivní partner

Exkluzivní partner

AHR ČR je členem

... první volba pro gastronomii
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ze sekretariátu
DIREKTIVA O CESTOVNÍCH BALÍČCÍCH

Stalo se
16. října – vyhlášení ceny
Odpovědný hotel / restaurace,
kterou společně s AHR ČR vyhlašuje
organizace Business pro společnost.
Cenu za AHR ČR předal Karel
Doubek, předseda sekce AHR ČR
pro odpovědné podnikání. Cena
bude ještě prezentována na
slavnostní galavečeři na závěr
konference AHR ČR.

16. – 17. října – Valná
hromada HOTREC, která určila
další cíle a aktivity našeho
bruselského zastoupení na příští
rok. Více informací přinášíme
v tomto čísle.
30. října – proběhlo finále
soutěže Bohemia Trophée na Nové
scéně Národního divadla, asociaci
na soutěži zastupoval Milan Nemrava,
člen Rady AHR ČR. Více informací
přineseme v následujícím čísle.
3. listopadu – jednání
s doc. Monikou Palatkovou ve věci
další spolupráce na strategiích
rozvoje cestovního ruchu, kterou
připravuje agentura CzechTourism.
Jednání se zúčastnil Václav Stárek.

4. listopadu – předal Václav
Stárek cenu Best of realty 2014
Horskému hotelu Čeladenka.
AHR ČR byla garantem této kategorie
a členem komise. Všem vítězům
gratulujeme, bližší informace
přineseme v následujícím
AHR Fóru.

V Radě Evropy se projednává návrh úpravy Direktivy o cestovních balíčcích / Travel
Package Directive/, jehož přípravu sledujeme a připomínkujeme spolu s naším evropským zastoupením HOTREC. Tato Direktiva mimo jiné řeší i rozsah cestovních balíčků.
Stávající Direktiva respektovala možnost širokého okruhu nabízeného zboží tím, že
z textu byla vypuštěna kombinace ubytování s „dalšími turistickými službami“, pokud tyto
další služby nepředstavovaly „významnou část balíčku.“ Nyní Komise hodlá vyjasnit, co
konkrétně znamená pojem „významný“, a to tím, že bude jasně stanoveno, že „významný“ bude představovat více než 20 % celkové ceny. Toto procento je však příliš nízké
a znamenalo by to, že mnohé ze služeb, na které se stávající Direktiva nevztahovala,
by se náhle ocitly v působnosti nové Direktivy. Navrhujeme, aby se zvedla hodnota
podílu služeb představující více než 50 % z celkové ceny. Dále navrhujeme definovat
doplňkové služby představující samostatnou službu. Návrh Direktivy také definuje
tzv. asistované cestovní ujednání, text však považuje každý vzájemný online proces
(např. odkaz na divadlo), při kterém ani nedochází k přenosu rezervačních údajů a není
smluvně podložen jako asistované cestovní ujednání. Tím by poskytovatelé služeb, ačkoli
nemají záměr kombinovat své služby, byli nuceni zajišťovat společnou ochranu před
insolventností. Hotely také vytvářejí non refundable nabídky, které jsou již oproti klasickým nabídkám zlevněné, avšak bez možnosti zrušení rezervace. V případě, že tyto
non refundable nabídky budou zkombinované s další službou, pak by se na ně vztahovala tato nová Direktiva o cestovních balíčcích, která takovéto typy nabídek nepřímo
zakazuje. Vývoj této Direktivy sledujeme a připomínkujeme spolu s naším evropským
zastoupením HOTREC. Předložili jsme jasné pozměňovací návrhy a mimo jiné zaslali
žádost o podporu našich stanovisek na MMR, MPO i eurokomisařce Věře Jourové.

GA VALNÁ HROMADA HOTREC
V říjnu jsme se účastnili Valné hromady Hotrec v lotyšské Rize. Členové zvolili
novou prezidentku asociace paní Susanne Klaus Winkler, která do funkce nastoupí v lednu 2015. Vzhledem k finančním potížím některých evropských asociací
požádal Kypr, Slovensko a Litevsko o pozastavení členství na dobu jednoho roku.
Hotrec byl členy vyzván k hledání i jiných finančních zdrojů než jsou členské
příspěvky, které budou sloužit k pokrytí všech aktivit. Na programu konference
byly prezentace spojené s konkurenceschopností cestovního ruchu Evropy, OTAs,
platebními kartami, projektem či Tourism links či otázkami evropské kvality.

WORKSHOP S DOZOROVÝMI ORGÁNY
NA TÉMA ALERGENY A KONTROLY
Ve spolupráci se SOCR připravujeme pro naše členy workshop se zástupci státní
veterinární správy a hygienické služby. Workshop je plánován na 27. 11. a nosným
tématem budou kontroly v restauracích a nové nařízení o podávání informací
týkajících se alergenů. Dozvíte se, na co se budou kontroly zaměřovat a jaká bude
koordinace mezi všemi třemi kontrolními orgány v souvislosti s novelou zákona
o potravinách. Více na www.ahrcr.cz.

ALERGENY V RESTAURACÍCH
Od prosince jsou provozovatelé restaurací povinni na vyžádání zákazníka sdělit
obsah alergenů v pokrmech. AHR ČR připravila metodiku, která byla projednána se
všemi krajskými hygieniky tak, aby bylo jasné, jaké požadavky budou mít kontrolní
orgány a zároveň jako návod pro naše členy. Metodika je ke stažení na webu
AHR ČR a byla navržena tak, že dává možnost využít několika z nabízených variant podle charakteru provozu restaurace nebo občerstvení. Zároveň jsme byli informováni, že Ministerstvo zemědělství připravuje vyhlášku, která se také dotýká označování alergenů. V této záležitosti jsme kontaktovali zmíněné ministerstvo, aby byla
iniciována schůzka na toto téma a návrhy asociace byly do vyhlášky zapracovány.

ŽÁDOST ADRESOVANÁ ÚŘADU NA OCHRANU
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souvislosti s novelou zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a na základě požadavků hoteliérů jsme oslovili předsedu Úřadu na ochranu osobních údajů
RNDr. I.Němce. Adresovali jsme mu žádost o vytvoření pracovní skupiny, jejímž cílem
by byla příprava metodického materiálu, který by pomohl vyhnout se případným problémům plynoucím z aplikace zmíněných změn v praxi ubytovacích zařízení.
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UVÁDĚNÍ MĚRNÉ CENY
S právním odborem ČOI jsme konzultovali ukončení platnosti výjimek z povinnosti označovat výrobky prodejní
cenou také cenou měrnou dle zákona
č. 526/1990 Sb. Podle § 13, písm. h
tohoto zákona jsou z povinnosti i nadále
vyjmuty provozovny, kde jsou výrobky
nabízeny během poskytování služby.
Z tohoto vyplývá, že provozovny poskytující restaurační služby nemusí i nadále
uvádět prodejní a měrnou cenu. Jiná situace je v případě restauračních zařízení, pokud provozují automaty s nápoji/
potravinami. Pro ně platí povinnost označovat nabízené nápoje či potraviny kromě prodejní ceny také cenou měrnou.
Způsob, jakým informaci o ceně spotřebiteli poskytnou, je na rozhodnutí poskytovatele služeb/provozovatele automatu.
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DOPIS MINISTROVI KULTURY
Vážený pane ministře,
obracím se na Vás jménem Asociace hotelů a restaurací České republiky, která reprezentuje více než
polovinu ubytovací kapacity v naší zemi, a to konkrétně ve věci přípravy další novely Autorského zákona.
Jako zástupce významné skupiny uživatelů autorských děl, bych Vás chtěl ujistit, že máme zájem na
nastavení spravedlivého prostředí mezi kolektivními správci autorských děl a jejich uživateli.
Vzhledem k diskusím, které se vedly na půdě Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR během
poslední úpravy autorského zákona, považujeme za nezbytné, Vás osobně blíže seznámit s našimi
argumenty a stanoviskem. Konkrétně se jedná o zohlednění parametru obsazenosti pro výpočet poplatků
za televizní přístroje na pokojích v ubytovacích zařízeních, který byl v letošním roce schválen. Setkávali
jsme se s argumenty, že tento parametr postavil kolektivní správce do nerovného postavení, protože již nyní
v § 23 předmětného zákona je nastavena maximální výše poplatků. Chtěli bychom upozornit, že obsazenost
je naprosto legitimní požadavek, neboť jen stěží lze šířit autorská díla veřejně na neobsazeném pokoji.
Kolektivní správci tento parametr v minulosti zohledňovali, zatímco se zavedením stropů to odmítají.
Tím docházelo k mnohým soudním sporům, které však dávaly za pravdu uživatelům.
V současné době se vedou diskuse o nutnosti zrušení ustanovení §23 autorského zákona, které stanovuje
maximální výši poplatku za TV přístroj na hotelovém pokoji, právě v souvislosti se zavedením povinného
parametru obsazenosti.
Domníváme se, že požadavek na platbu autorských poplatků za TV na neobsazených pokojích jsou v rozporu
s judikaturou Evropského soudního dvora i českých soudů a hlavně v příkrém rozporu s logikou užívání
autorských děl. Dále máme za to, že by měl být jasně stanoven způsob řešení situace, kdy jedna ze stran
nesouhlasí s neodůvodněným návrhem zvyšování poplatků, které je v současné době pouze jednostranným
diktátem kolektivních správců, kteří mají navíc monopolní postavení. V okamžiku, kdy bude jasně stanoveno,
jakým způsobem se budou poplatky stanovovat a zohledněna jejich výše v porovnání s ostatními členskými zeměmi
EU a kupní silou, jsme přesvědčeni, že bude omezení v podobě maximálních tarifů za TV nadbytečné.
Vážený pane ministře, velmi rádi bychom se s Vámi osobně na toto téma krátce setkali a vysvětlili Vám osobně důvody,
které nás k tomuto přesvědčení vedou. Chtěli bychom Vás ujistit, že máme zájem řešit situaci konstruktivně a v souladu
se záměry Ministerstva kultury a rozhodně nepovažujeme za vhodné vést tyto debaty prostřednictvím médií.
Předem děkujeme za laskavé vyjádření a těšíme se na spolupráci
S úctou Ing. Václav Stárek, prezident AHR ČR

VÍTÁME NOVÉ ČLENY
Apartmány Bella Vista Lipno, Frýdava;
Hotel a kozlovna Alfa, Třebíč; Hotel Tyl,
Praha 2; Penzion Lesovna Žofín, Pohorská Ves; Restaurant a penzion Stará
Celnice, Hlučín; VEDI TOURGROUP s.r.o.
odštěpný závod, Karlovy Vary.

PŘIPRAVUJEME DALŠÍ
NABÍDKU NA VEŘEJNOU
ZAKÁZKU V OBLASTI
VZDĚLÁVÁNÍ
Agentura CzechTourism vypsala veřejnou
zakázku s názvem Komplexní zajištění realizace dalšího profesního vzdělávání. Předmětem této zakázky je technické zabezpečení a realizace vzdělávání s indikátorem
4000 vyškolených lidí. Zakázka navazuje na
projekt vzdělávání zaměstnanců, který jsme
úspěšně dokončili. Asociace připravuje podklady pro podání nabídky tak, abychom mohli
zabezpečit kvalitní kurzy, které nabídneme
zdarma nejen hotelům a restauracím, ale
zaměstnancům cestovních kanceláří, welness center či průvodcům.

Informujeme...
Za účelem předání agendy spojené s řízením sekretariátu Hotelstars Union
proběhne 25. listopadu ve Vídni schůzka s rakouskými a německými zástupci. V rámci zachování kontinuity agendy bude následně administrace řízena
do dalšího certifikačního období Rakouskem za podpory německých kolegů.
Za našeho předsednictví byla připravena nová kritéria platná pro všechny
země HSU a to na období 2015 – 2020 a aliance se bude rozšiřovat o další
4 země.
Klasifikační komise navrhla implementaci nových kritériíí HSU 2015 – 2020
od března 2015. Začátkem roku bude naplánováno školení kontrolorů,
kterým budou nová kritéria představena. Zároveň s tím se budou aktualizovat
i kritéria pro penziony, aby se opět lépe přizpůsobila požadavkům hostů.
Ve dnech 5. a 6. listopadu jsme se účastnili gastronomického veletrhu
Bidvest Tour, který se konal v pražských Letňanech. Na akci jsme vystoupili
s přednáškou týkající se nařízení o podávání informací o alergenech a výhodami, které nabízí Asociace členům z řad gastronomických provozů.
Již třetím rokem jsme naplnili indikátory projektu Regionální certifikace
Libereckého kraje. Úlohou Asociace je zajištění udržitelnosti projektu v otázce
recertifikace zařízení, která v minulosti obdržela značku liberecké kvality.
Během tohoto období jsme klasifikaci harmonizovali se systémem HSU
a na nově certifikovaná zařízení jsou tudíž kladeny stejné požadavky jako
na ostatní ubytovací zařízení.
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aktuálně

Elektronická evidence trÏeb a DPH
pro pokrmy v restauracích
Asociace hotelů a restaurací pokračuje ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu
v jednáních s Ministerstvem financí a Vládou ČR ve věci zavedení elektronické evidence tržeb
(EET), jejíž spuštění je plánováno od roku 2016.

A

Dle informací A. Babiše
uvedených na jednání Tripartity
by mělo být zavádění EET
postupné, a to následně:
Od 1. 1. 2016 – zavedeno pro restaurace a hotely
Od 1. 4. 2016 – zavedeno pro maloobchod
Od 1. 7. 2016 – pro všechny ostatní
(například daňoví poradci, exekutoři,
advokáti, živnostníci, řemeslníci).
Zástupci MF pan Šabo a pan Kozák
uvedli na následujícím setkání
pracovní skupiny SOCR k problematice EET následující informace:
zákon bude velmi jednoduchý
a stručný a bude povinnost evidence
tržeb udělovat všem. Dále budou vypracovány 1 či 2 prováděcí předpisy,
které by řešily technické detaily komunikace se správcem daně a eventuální výjimky.
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Výjimky budou mít například prodejní automaty (sledování prodejů
jiným způsobem), dále dobročinné
a neziskové organizace a například
i prodejci „Nového prostoru“.
Zákon má být zaměřen na co nejširší
oblast podnikání, kde dochází k hotovostním platbám.
V ČR nebudou v zákoně o EET zakotveny sankce pro zákazníky, kteří
nebudou vyžadovat a případně odebírat účtenky (Např. v Chorvatsku
jsou sankce uvedeny).
Tzv. Prodej ze dvora – tyto subjekty
nejsou registrovány k živnostenské činnosti a ty nemusí být v režimu EET.
Vztahuje se to na podnikatele. Nahodilý příjem by měl být z tohoto režimu
vyjmut. (Nahodilé příjmy § 10 – zákona
o dani z příjmu)
Předpokládá se, že by zákon mohl jít
do legislativního procesu do konce
roku 2014.
Jakékoliv náměty a dotazy je možno
posílat elektronicky na adresu
eet@mf.cz .
K této problematice bude připraven
webový portál k EET, call centra.
Dle zjištěných informací existují velmi
levná řešení, z možných řešení se
snažili vybrat to nejlevnější. Vzhledem
ke zvýšené poptávce se projeví
i vysoká nabídka řešení.
Dle informací v Chorvatsku došlo ke
100% navýšení výběru daní.
Dodavatelé IT technologií uvedli, že
vzhledem k velké konkurenci v oblasti
IT nabízí návrhy řešení a konzultace,
jak je možné dané problémy řešit.
V případě potřeby se podnikatelé
mohou obracet i na Svaz obchodu
a cestovního ruchu, který se bude
snažit zajistit či domluvit možnou
spolupráci.
V současné době se připravuje na
Ministerstvu financí vládní návrh zákona, na jehož přípravě se budeme
spolu se SOCR ČR podílet. Níže přinášíme několik aktuálních informací:

Předběžný harmonogram:
leden 2016 zavedení EET pro podniky HORECA
duben 2016 zavedení EET pro všechny obchody – RETAIL
červenec 2016 zavedení EET pro
všechny ostatní skupiny podnikatelů
DPH by mělo být zachováno na úrovni 15 % snížená sazba (ubytování, pokrmy v restauracích) a 21 % základní
sazba, nová sazba 10 % (léky, knihy…).
AHR ČR vyjádřila připravenost systém otestovat s některými ze svých
členů v dostatečném časovém předstihu, stejně tak, jako budeme upřesňovat technické detaily zajištění přenosu
dat a připomínkovat prováděcí vyhlášku, která bude k zákonu vytvořena MF.
Zároveň navrhuje, aby bylo zavedeno
testovací období pro všechny subjekty,
kdy bude systém fungovat, ale nebude
podléhat okamžitě sankcím ze strany
finančních úřadů. Jako zásadní připomínka je pak změna DPH, jak bylo již
uvedeno a to ihned se spuštěním systému, nikoli následovně.
Byť je tento záměr klíčový pro mnoho gastronomických zařízení, domnívá
se AHR ČR, že se jedná o další krok
pro zajištění rovných podmínek podnikání na trhu. Předpokládá se, že
zavedení systému bude mít za následek v první fázi úbytek gastronomických provozů (odhad 20 – 30 %),
následně by mělo dojít ke zvýšení cen
v restauracích.
Podle posledního průzkumu AHR ČR
souhlasí se zavedením EET 92 % členské základny (60 % označilo jako přijatelný, 32 % jako částečně přijatelný),
což je pro vedení organizace jasný
signál k další spolupráci na tomto
záměru vlády. Je třeba se však ujistit,
že systém evidence tržeb bude zaveden pro všechny obory a nebude
zvýhodňovat žádnou skupinu podnikatelů vůči ostatním.
S návrhem zákona vás seznámíme
v předstihu a následně uvítáme jakékoli připomínky, případně dotazy.

-1
p
A

TEXT: ING. VÁCLAV STÁREK

HR ČR podporuje zavedení
elektronické evidence tržeb
s tím, že v ní spatřuje další
krok k narovnání nerovných
podmínek podnikání na našem trhu.
Zároveň ale prosazujeme, aby součástí tohoto kroku bylo převedení pokrmů
v restauracích do snížené sazby DPH.
Na posledním jednání Pléna RHSD
(Tripartity) uvedl materiál k EET
ministr financí Andrej Babiš. Všichni
přítomní (strana zaměstnavatelů, odborů i vlády) vyjádřili záměru zavedení EET podporu. Bylo však zdůrazněno, že je třeba, aby bylo vše včas
a dobře připraveno. Pravděpodobně
na lednové jednání Tripartity by měl
být tento bod opětovně zařazen na
program jednání.
Ministr financí Andrej Babiš osobně
přislíbil, že součástí tohoto opatření
bude převedení pokrmů v restauracích
do snížené sazby. Fakt, že vláda již přijala tuto myšlenku za svou, považujeme
za velmi významný krok k prosazení
našeho požadavku.
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Autorsk˘ zákon – bûh na dlouhou traÈ

ato činnost je pozitivně hodnocena členy, ale důležitý je
fakt, že se společným postupem oslabily praktiky, které
bychom mohli nazvat „nekalými“. Potenciál kolektivních správců autorských
práv, kteří postupují často arogantně,
je tak mnohem nižší. Využívají přitom
situace, kdy někteří provozovatelé restaurací a hotelů raději zaplatí požadované částky, než by připouštěli dlouhé
vyjednávání na pozadí výhrůžek soudními procesy ze strany kolektivních
správců.
Přes mnohá úskalí se podařilo zavést do autorského zákona zásadní
změny. Loni to bylo prosazení pozměňovacího návrhu zákona, jímž bylo
zavedeno právo nás jako uživatelů,
žádat o jednání pouze s jedním kolektivním správcem a letos prosazení výslovné úpravy parametru obsazenosti
přímo do zákona. Po zavedení tzv. „stropů“, neboli maximální výše poplatků
za TV a rozhlasové příjímače na hotelových pokojích, totiž kolektivní správci
odmítali tento parametr zohlednit. Dělo se tak přesto, že obsazenost před
jejím zavedením brali v potaz, a že to
zákon jako jednu z podmínek pro výpočet autorské odměny, byť velmi nejasně a nepřímo, uváděl. Poslední dva
roky čelíme snaze OSA navyšovat ceny
až o 10 %, a to bez zdůvodnění zvýšení
nákladů se správou spojených. Jediným argumentem je fakt, že OSA není
spokojena s poměrem poplatků za
hotelové pokoje v porovnání s ostat-

T

ními kolektivními správci. Letos opět
OSA přišla s požadavkem na navýšení
poplatků za ostatní veřejné prostory.
Přitom dle našeho názoru patří poplatky v ČR již nyní mezi nejvyšší v porovnání s ostatními členskými státy EU.
V této souvislosti je AHR ČR připravena dále zastupovat své členy a bránit se proti tomuto postupu soudní
cestou. Zároveň je nutné zapojit se do
další úpravy autorského zákona a vysvětlit Ministerstvu kultury, které se
opakovaně snaží například zrušit stropy na poplatky z hotelových pokojů,
že je třeba zprůhlednit hospodaření
kolektivních správců a stanovit transparentní a systémový postup při výpočtu poplatků. Cílem je předejít jejich
navyšování. Za tím účelem jsme kon-

taktovali všechny kolektivní správce
dopisem, v němž požadujeme respektování našich práv na konzultace při
tvorbě tarifů na příští roky. Pak teprve
bude čas, bavit se o zrušení současných omezení. Pokud však budou
poplatky vypočítávány tak, že se
vezme v úvahu pohled hospodárného
výběru, porovnání cen v ostatních
zemích EU apod., domníváme se, že
se otevře cesta k jejich snižování, protože platíme stále více, než ostatní
země a to za situace, kdy je postavení
kolektivních správců v ČR monopolní.
Všem, kdo nás podporují, byť už tím, že
se připojí k hromadné kolektivní smlouvě, děkujeme a jsme přesvědčeni, že
se jim tento postup bude vyplácet
i formou zvyšujících se úspor.

TEXT: ING. VÁCLAV STÁREK

AHR ČR již mnoho let usiluje o spravedlivé prostředí v oblasti autorských poplatků. Před
několika lety začala úspěšně vyjednávat o hromadné kolektivní smlouvě za své členy, čímž je
zbavila mnoha starostí a navíc přinesla zcela jasné a vypočitatelné úspory.

VÝKONY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ – ZÁŘÍ 2014
Occ %

Year to Date – Září 2014 vs Září 2013
Percent Change
ADR
RevPAR
from YTD 2013

2014

2013

2014

2013

Prague

70,2

70,4 72,31 71,43

Vienna

71,5

69,5

Budapest

2014

2013

Occ

50,74 50,27

--0,3

1,2

0,9

94,41 92,69 67,52 64,41

2,9

1,9

4,8

69,4

67,5 67,22 64,95 46,65 43,83

2,8

3,5

6,4

Barcelona

75,3

74,2 122,52 121,36 92,22 90,02

1,5

1,0

2,4

Berlin

73,8

72,9 89,27 86,84 65,91 63,34

1,2

2,8

4,1

Paris

81,1

79,6 254,72 257,86 206,53 205,32

1,8

--1,2

0,6

London

82,7

82,4 172,90 158,99 143,01 130,97

0,4

8,7

9,2

Warsaw

71,2

70,9

0,4

--1,2

--0,8

67,18 68,00 47,86 48,24

ADR RevPAR

INZERCE

-15% sleva
pro členy
AHR

Efektivní hotelový software protel
Efektivní použití
Intuitivní a snadné uživatelské ovládání.
Efektivní řízení tržeb
Nastavitelnost ceníků včetně cenových strategií, individuální možnosti.
Efektivní rozšíření
Výběr z velkého množství přídavných modulů jako Business Intelligence,
Mailing Expert, Guest Relation.

tel.: +420 257 011 100
e-mail: mail@aswsyst.cz
www.aswsyst.cz
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ze světa

Na 69. Valném shromáždění HOTREC si profesní asociace sdružující
hotely, restaurace a kavárny v Evropě zvolily v Rize svoji novou prezidentku. Asociace zároveň přivítala dva nové členy, čímž se její působnost rozšířila na 29 evropských zemí. Paní Kraus-Winklerová, nově zvolená prezidentka HOTREC,
která tuto pozici převezme 1. ledna 2015, byla členkou Výkonného výboru HOTREC od roku 2004
a viceprezidentkou od roku 2010. Má dlouholeté manažerské zkušenosti z oblasti cestovního ruchu
a pohostinství v Rakousku a je zakládajícím členem společnosti LOISIUM Wine&Spa Resort Hotel.
Jako členka představenstva rakouské hotelové asociace APHA zastává paní Kraus-Winklerová
několik pozic v rakouské obchodní komoře. „Společně s výkonným výborem HOTREC a se všemi
členy bude našimi prioritami usilovat o maximalizaci našeho vlivu na úrovni EU, jakož i o větší zviditelnění a orientaci Hotrec na služby členům“, řekla paní Susanne Kraus-Winklerová, nová prezidentka HOTREC. Evropské
odvětví pohostinství, které zahrnuje 1,8 milionu organizací a zajišťuje 10 milionů pracovních míst, sehrává jako významný
přispěvatel k celoevropskému HDP za cestovní ruch klíčovou úlohu v konkurenceschopnosti Evropy.

ŽENEVA A DUBAJ SE ŘADÍ MEZI NEJDRAŽŠÍ VELKOMĚSTA SVĚTA
Ti, kdo cestují po světě a vyhledávají pro své pobyty levnější destinace, by se raději měli vyhnout Ženevě, Dubaji a Miami. Tato tři
města se dle indexu Bloomberg řadí mezi nejdražší trhy nabízející hotelové pokoje. V Ženevě činí průměrná cena za noc $308, po
ní následuje Dubaj s $273, Kuwait City s $253 a Curych s $250. Další příčku obsadilo Miami jako nejdražší ubytovací destinace
v USA, která vám za jednu noc vystaví účet ve výši $245. Ceny pokojů se zvyšují na těch trzích, na které je obtížné proniknout –
tam, kde je nedostatek developerské půdy a limitovaný počet hotelů, a také relativně zámožná klientská základna. Ve městech jako
je Edinburgh, který se řadí dokonce před Londýn, zvyšuje výdaje návštěvníků omezená nabídka levnějších pokojů. Podle poměrných
hodnot indexu Bloomberg je Ženeva o 32 % dražší než New York a Londýn a o 28 % nákladnější nežli Hong Kong. Ženeva rovněž
figuruje na špici mezi pětihvězdičkovými hotely, tedy luxusními hotely nabízejícími lázeňské služby, fitness kluby s kompletním
servisem a vlastní golfová hřiště. Podle indexu vyjde pokoj ve švýcarském velkoměstě v této kategorii v průměru na $614 za noc.
Los Angeles obsadilo v rámci nejluxusnějších hotelů druhou příčku s průměrnou cenou $481 za noc, následováno Tokiem
s cenou $440. Hodnocení v segmentu pětihvězdičkových hotelů bralo v úvahu pouze ta velkoměsta, která mají k dispozici
alespoň 10 hotelů pro rezervace v této kategorii.
INZERCE

TEXT: ING.KLÁRA ZACHARIÁŠOVÁ, ZDROJ WWW.BLOOMBERG.COM

SUSANNE KRAUS-WINKLEROVÁ
ZVOLENA PREZIDENTKOU HOTREC
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VĚTRÁNÍ KUCHYNÍ

VĚTRACÍ STROPY SKV / TPV

Ideální řešení pro všechny
typy a velikosti kuchyní

MODERNÍ ŘEŠENÍ PRO (VELKO)KUCHYNĚ

HLAVNÍ VÝHODY

7ǔUSBDÓ B LMJNBUJ[BǏOÓ TUSPQZ 4,7 B 517 KTPV vWMBKLPWPV MPEÓi W OBCÓEDF TQPMFǏOPTUJ "53&"

t

"USBLUJWOÓ EFTJHO

.PEFSOÓ B ÞǏJOOâ TZTUÏN TF EPEÈWÈ ÞTQǔÝOǔ KJä WÓDF OFä  MFU PWǔǲFOâ KFO W ƎFTLÏ B 4MP

t

/Ó[LÏ QPǲJ[PWBDÓ OÈLMBEZ

t

7PMJUFMOǔ WFTUBWǔOÈ 67$ öMUSBDF

t

%PLPOBMÈ PDISBOB TUSPQOÓ LPOTUSVLDF

WFOTLÏ SFQVCMJDF OB WÓDF OFä  WFMLâDI SFBMJ[BDÓDI
7ǔUSBDÓ B LMJNBUJ[BǏOÓ TUSPQZ QP LPOTUSVLǏOÓ TUSÈODF TQMǪVKÓ OFKQǲÓTOǔKÝÓ QPäBEBWLZ B UP KBL
[ QPIMFEV EFTJHOV UBL J [ IMFEJTLB IZHJFOZ ,WBMJUOÓ PTWǔUMFOÓ DFMÏIP QSPTUPSV LVDIZOǔ
CF[QSǾWBOPWâ QǲÓWPE ǏFSTUWÏIP W[EVDIV B EPLPOBMÏ PETÈWÈOÓ UP WÝF OBWÓD WF TQPKFOÓ
T NPEFSOÓN TZTUÏNFN SFHVMBDF o UP WÝF WZUWÈǲÓ QǲÓKFNOÏ QSPTUǲFEÓ QSP QFSTPOÈM LVDIZOǔ
7ǔUSBDÓ B LMJNBUJ[BǏOÓ TUSPQZ ǲFÝÓ J TQPMFIMJWPV öMUSBDJ PEQBEOÓIP W[EVDIV LEZ LF TUBO
EBSEOÓ NFDIBOJDLÏ öMUSBDJ UVLǾ KF NPäOÏ PTBEJU J ESVIâ TUVQFǪ U[W 67$ öMUSBDF o B EPTÈI

QSPUJ QǾTPCFOÓ UFQMB B WMILPTUJ
t

3PWOPNǔSOÏ DFMPQMPÝOÏ PTWǔUMFOÓ

t

+FEOPEVDIÏ QSPKFLUPWÏ ǲFÝFOÓ

t

6OJWFS[ÈMOÓ ǲFÝFOÓ QǲJ [NǔOǔ EJTQP[JDF
UFDIOPMPHJF LVDIZOǔ

OPVU UBL ÝQJǏLPWÏ ÞǏJOOPTUJ MJLWJEBDF PETÈWBOâDI UVLǾ Bä   7âTMFELFN KF WâSB[Oǔ OJäÝÓ
ÞESäCB B IMBWOǔ ǏJTUÝÓ PEQBEOÓ W[EVDI %ǾLB[FN LWBMJUZ B GVOLǏOPTUJ UPIPUP TZUÏNV KF
J DFMPFWSPQTLÈ DFSUJöLBDF 5Ã7

Specialista na větrání a rekuperaci tepla

t

$FMPFWSPQTLÈ DFSUJöLBDF 5Ã7
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Cesta k posilování
dÛvûry spotfiebitelÛ
V listopadu se stala eurokomisařkou pro
spravedlnost, ochranu spotřebitele a otázky rovnosti
pohlaví VùRA JOUROVÁ, bývalá ministryně
pro místní rozvoj. Požádali jsme ji o rozhovor.
Před veřejným slyšením
v Evropském parlamentu jste
uvedla, že by se Vám líbila
justice, vzdělávání a kultura.
Nakonec jste se stala
komisařkou pro spravedlnost,
ochranu spotřebitele
a otázky rovnosti pohlaví.
Máte všechny předpoklady
pro zefektivnění právního
rámce vnitřního trhu
a podnikatelského prostředí,
nicméně asi nebude snadné
sladit přístupy stávajících
a nových členských států,
které se často rozcházejí.
Jaká je Vaše představa?
Jsem se svým portfoliem spokojená,
protože řeší praktické problémy občanů a firem a může přinášet brzy
hmatatelné výsledky. Zároveň obsahuje problematiku základních lidských
práv a hodnot, na kterých je EU vystavena, což je pro mě velmi zajímavé.
U každého návrhu nové legislativy
budu muset přesvědčit členské státy,
že máme mít kvalitní společnou úpravu, a tedy že nestačí zákony na úrovni
státu. To je ale zcela v pořádku, musíme umět rozlišit to společné evropské
a individuální na úrovni členské země.
Zcela jistě nebudu členským státům
vnucovat návrhy nepraktické a zatěžující. Stejně jako s členskými státy
budu muset umět vyjednat návrhy
nových evropských předpisů s Evropským parlamentem, kde jsou volení
zástupci. Těším se na to, myslím, že
jsem vyjednávací typ…

Ministerstvo pro místní rozvoj,
které jste vedla, podpoří
cestovní ruch 150 miliony
korun, což by mělo přispět
k realizaci zajímavých
projektů a využít tak potenciál
ČR v oblasti cestovního
ruchu. Půjde například
o ucelenou prezentaci

8

listopad 2014

Mgr. et. Mgr.
Vûra Jourová
se narodila
18. 8. 1964 v Třebíči.
Vystudovala
Právnickou a Filozofickou
fakultu UK v Praze.
Pracovala jako zástupkyně ředitele Městského ředitele v Třebíči a jako
vedoucí odboru regionálního rozvoje KÚ Kraje Vysočina.
V letech 2003–2006 působila na Ministerstvu pro místní rozvoj, nejdříve
jako ředitelka dotačního odboru a pak dva roky jako náměstkyně ministra.
V roce 2013 byla zvolena poslankyní PČR, v lednu 2014 jmenována
ministryní pro místní rozvoj ČR.
V listopadu 2014 se stala eurokomisařkou pro spravedlnost, ochranu
spotřebitele a otázky rovnosti pohlaví justice.

a propagaci hradů a zámků,
památek lidové architektury,
folkloru a lidových tradic.
Nicméně regiony jsou velmi
diferencované i co do
návratnosti vložených peněz.
S čím se počítá pro zlepšení
situace vedle větší propagace
a kvalitnějšího marketingu?
Myslím si, že pro každý typ veřejné
finanční podpory si musíme byt jistí,
že peníze padnou na úrodnou půdu,
tedy že budou správně investovány –
tedy ve správné výši a do účinné
a účelné aktivity. U propagace je třeba
mít zjištěno, jaký je potenciál regionu,
obce, památky či akce – a podle toho
poskytnout podporu a zajistit prezentaci. Kdo pracuje v obchodním marketingu, je mu to jasné. Nechci snižovat
propagaci památky či kulturní akce
srovnáním s marketingem spotřebního
zboží, ale pokud chceme, aby se vložené prostředky vrátily zpět se ziskem,
ekonomickému pohledu se
nevyhneme.

V červenci vláda schválila
novelu zákona č. 159/1999
Sb. o některých podmínkách

podnikání a o výkonu
některých činností v oblasti
cestovního ruchu. Jaké jsou
zásadní úpravy a změny,
které mají posílit ochranu
spotřebitele?
Zcela jistě je to posíleni informovanosti o ekonomické kondici cestovních
kanceláří a agentur a také plná náhrada škody krytá pojištěním. Spotřebitel
je, jak známo, slabší strana ve smluvních vztazích a v oblasti cestování
nese velká rizika, která se snažíme
snížit. Při jednání o novele zákona jsem
zaznamenala pozitivní reakce nejen
od spotřebitelů, ať organizovaných,
tak individuálních. I samotné cestovky
návrh braly pozitivně, chápaly jej jako
cestu k posilování důvěry spotřebitelů
a k eliminaci těch, kdo se dopouštějí
nekalých praktik.

Jak konkrétně lze nastavit
vývoj digitálního prostředí,
aby byly vyváženy principy
ochrany spotřebitele a rozvoje
podnikání na vnitřním trhu?
I zde jde o posilování důvěry spotřebitelů k digitálnímu obchodování, které
souvisí s informovaností a znalostí
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Asociace hotelů a restaurací
ČR je jedním ze zakladatelů,
kteří se podíleli na dubnovém
založení Fóra pro cestovní
ruch. Přivítala jste to s tím,
že to povede ke snazší
a efektivnější komunikaci ve
spolupráci s ministerstvem
pro místní rozvoj, které má
cestovní ruch v kompetenci.

Můžete to blíže konkretizovat?
Samozřejmě že jsem to uvítala, protože jsem stála v čele ministerstva
odpovědného za cestovní ruch
a možnost spolupráce a konzultací
s odborníky sdruženými ve Fóru pro
mě byla velmi důležitá. Musím zpětně
poznamenat, že zakladatelé Fóra byli
právě těmi, kdo mi poskytovali cenné
rady, podněty a informace z branže.
Byla jsem si vědoma toho, že odpovídám z pozice státu za rozvoj
sektoru, jehož úspěch – vyjádřen
v konkrétních ekonomických ukazatelích – z velké části závisí na výkonnosti privátní sféry, tedy podnikatelů, hoteliérů, majitelů restaurací,
cestovních kanceláří atd. Snažila
jsem se najit takovou polohu, abych
tento byznys podporovala a nezatěžovala nesmyslnou regulaci.

I v oblasti hotelnictví
gastronomie a cestovního
ruchu si pořád ještě u nás
muži přijdou na lepší peníze za
stejnou práci, než ženy. Jaká
je možná cesta k nápravě?
Nejen v této oblasti. Česka republika
INZERCE

patří ve schodku v odměňování
mužů a žen bohužel k nejhorším
v Evropě. Musíme vyvíjet tlak – ať už
legislativou, tak cílenými informačními kampaněmi, přes media atd. –
aby se situace postupně napravovala. Koncem roku 2015 mám dostat
čísla o tomto schodku za celou
Evropu, protože jsem za tuto oblast
odpovědná. Pokud se situace nezlepší, budeme muset přistoupit
k účinnějším krokům než dosud, kdy
situaci spíše jen monitorujeme.

Kam jezdíte nejraději na
dovolenou a podle čeho si
vybíráte ubytování, podle
kvality hotelu nebo
vzdálenosti od moře?
Ubytování u moře je fajn, pokud už se
tam někam vypravím. Jinak mě nadchlo
ubytování na agrofarmách v Toskánsku, kde jsem byla před pár lety. Ale
ideální dovolenou si představuju stejně v Třebíči, zajet se na kole vykoupat
k rybníku nebo ke kamarádce na chatu, opékat špekáčky, jet na folkový
koncert do Náměště.

TEXT: PHDR. JAROSLAV HOLOUBEK / FOTO: ARCHIV

vlastních práv. Nová Evropská komise
má za cil posílit společný digitální trh,
což bude nutně vyžadovat i jednotná
pravidla pro přeshraniční obchodování a nákupy. To je právě jeden
z mých úkolů v Evropské komisi:
přesvědčit členské státy, že bude pro
všechny užitečné mít tato společná
pravidla. Takže obchodník, který po
internetu prodává zboží do vice zemi,
nebude muset zjišťovat, jaké smluvní
podmínky má použít v jednotlivých
zemích, ale použije jednotnou úpravu
smlouvy platnou ve všech zemích.
Ušetří tím čas a peníze. Jednotná
smluvní úprava bude zároveň chránit
spotřebitele a posilovat jejich důvěru
k nákupům po internetu.
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Souhrnné v˘sledky prÛzkumu potfieb
ãlenÛ AHR âR
Abychom lépe porozuměli vašim očekáváním, která vyplývají z členství v AHR ČR, provedli
jsme mezi vámi, jako každoročně, průzkum vašich potřeb a spokojenosti.
očet zastupovaných subjektů
je jedním z nejdůležitějších
ukazatelů úspěchu každé
asociace. Vyjadřuje spokojenost členů s naší činností, vyjadřuje
sílu organizace a schopnost sdružit se
pro stejný cíl. Poznáváme z něj, jak
jsou naše aktivity atraktivní pro nově
příchozí členy. Vývoj členské základny
je v mnoha organizacích spojen také
s prvkem fluktuace, kdy každým rokem ukončí své členství některé subjekty. Od nich se pak snažíme získat
zpětnou vazbu a zjistit konkrétní důvod, který je k tomuto kroku vedl.
Zjišťujeme tak, že mnohé podniky čelí
ekonomickým problémům, mnohé mění majitele a management, malá ga-

P

stronomická zařízení ukončují provoz.
Je pozitivním faktem, že i přesto členská základna AHR ČR roste. Rosteme
tempem, které sice není převratně vysoké, avšak je stabilní a v porovnání
s ostatními organizacemi našeho typu
jsme organizací, která postupně získává větší sílu mezi odbornou veřejností.
Podíváte-li se na počet členů, pak si
řeknete, že je přece podobný tomu
loňskému. Ano, zdá se, avšak síla, kterou přináší je větší. Numericky sice platí
1 členství ukončené = 1 členství nové,
avšak rozmanitost zastupovaných subjektů má velký vliv na tuto rovnici. Tento
rok jsme „povyrostli„ o několik větších
a středních ubytovacích zařízení a celkem o 1500 pokojů.

Samozřejmě, že nechceme zapomínat na ta malá zařízení, a proto jsme si
dali cíl, v nadcházejícím roce zaměřit
naši komunikaci na restaurace a penziony. Potenciál, který v množství těchto
malých zařízení trh nabízí, nám snad
umožní změnit numerické pravidlo na
1 členství ukončené = 3 členství nová.
V říjnu jste měli možnost vyjádřit své
připomínky, náměty a očekávání spojené s činností AHR ČR v pravidelném
dotazníku. Členskou základnu AHR
ČR tvořilo začátkem roku 1070 členů,
v současné době máme 1182 subjektů. Nárůst představuje celkem 10 %
v porovnání s loňským rokem. Organizace má stabilní základ a téměř 60 %
členů je s námi více jak 5 let.

POJĎME SE PODÍVAT, JAK V SOUHRNU VNÍMÁTE NAŠI ČINNOST:
3 nejdůležitější důvody ke členství?
Možnost získávání informací, v těsném
závěsu je zastupování zájmů
podnikatelů vůči institucím a snaha
o rozvoj našeho oboru. A konkrétní
výhody? Jednoznačným vítězem
benefitů jsou finanční i časové úspory
plynoucí z administrace a uzavření
hromadné kolektivní smlouvy. Ano,
tím, že máme možnost tuto výhodu
změřit a vyčíslit, stává se naším silným
nástrojem pro nábor nových členů.
Informace legislativního typu a vzdělávání jsou dále tím, co požadujete.
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Informace, informace, informace
Nemáte čas se aktivně zapojit? To nevadí, jste na tom stejně jako dvě třetiny
vašich kolegů. I ti chtějí získávat pouze
informace, aby měli přehled, uspořili
čas i peníze. Je potěšitelné, že 95 %
respondentů ví, které zákony připomínkujeme a jsou spokojeni s obsahem
i aktuálností informací. Ano, některá
sdělení nejsou využitelná pro všechny,
ale i na tom se dá v budoucnu pracovat. A jaké informační kanály preferujete? Jednoznačně email a Zpravodaj
AHR Fórum, překvapivě i Newsletter,

kterým jsme původně cílili spíše na
nečlenská zařízení.
Vzdělávání... V letošním roce jsme
napřímili naše síly k oblasti vzdělávání.
Vyškolili jsme 8500 lidí v oblasti gastronomie a hotelnictví a nyní máme
před sebou další výzvu v podobě prodloužení opce s indikátorem 2700 proškolených. Jak jste vnímali úspěšnost tohoto projektu a víte, že
AHR ČR získala projekt také na
vzdělávání pedagogů a studentů?
Téměř 50 % respondentů poslalo své
zaměstnance na školení. Nezdá se to
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vysoký podíl, ale bohužel projekt
nemohl být aplikován na Prahu.
V souhrnu tedy úspěch. A ti, co
neposlali své lidi, mohou ještě nyní.
Zaznamenali jsme velké nadšení pro
projekt určený pedagogům, zapojilo
se 21 členských škol. A my jsme rádi
za to, že můžeme pomoci. Žádaná
témata pro Podnikatelskou akademii? Komunikace, business, etiketa,
inovace a trendy, nové distribuční
metody, více odborných kurzů pro
kuchaře.
Je členská základna opravdu tak
jednotná ve vztahu k prosazovaným
stanoviskům AHR ČR?
Odpověď zní víceméně ano. Je jeden
okruh, ve kterém se členové opravdu
neshodnou a tím je otázka kouření. Jen
44 % souhlasí, že stát by neměl zasahovat do podnikání a plošně zakázat
kouření v restauracích, pro dalších
30 % je toto stanovisko jen částečně
přijatelné a dalších 30 % je jednoznačně pro zákaz. Se zavedením elektronické evidence tržeb za předpokladu
nižší sazby DPH pro pokrmy souhlasí
zcela 60 %, částečně 32 %. Podobná je
situace s návrhem na zavedení povin-

né klasifikace ubytovacích zařízení. Největší soudržnost 92 % se projevila
v otázce prosazení rovného postavení
uživatelů a správců autorských děl,
81 % nesouhlasí s rozdílnou sazbou
DPH pro take away a konzumaci pokrmů na místě, 81 % volá pro zavedení jasných podmínek státem dotovaných zařízení.
Neznám nikoho v okolí, koho bych
mohl nominovat. Toto je nejčastější
odpověď na otázku, proč jsou členové tak málo aktivní při nominacích
na Výroční ceny AHR ČR. Opravdu
se nenajde nikdo v krajích, kdo je ve
své práci úspěšný, nebo někdo z mladých lidí, kteří si zaslouží ocenění,
pozornost a motivaci? Setkali jsme
se s žádostmi o podporu jednotli-
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vých členských subjektů v podobě
hlasování v jiných soutěžích, které
třeba nemusí mít jasná pravidla, jsou
komerční, ale na druhou stranu
přináší zviditelnění. Komerční a marketingové fungují, naše profesní však
25 % členů nezajímá a 38 % neví
o nikom, kdo by si ji zasloužil. Co pro
to můžeme udělat? Zrevidujeme
kritéria našich cen, budeme více komunikovat pravidla, nominované
a držitele, uděláme maximum v oblasti PR a zbytek je na vás.
A jaké další náměty vzešly
z průzkumu? Důraz na lobbing, aktivace některých krajských sekcí k větší
činnosti, poptávka po více materiálech
pro odborné školy, výukové DVD a aktuální informace do výuky pro žáky,
zvýšení spolupráce členských hotelů
se školami, užší spolupráce s dodavateli, podpora menších ubytovacích
zařízení a restaurací, rozsáhlejší právní
poradenství, důraz na lektory s praxí
v oboru, propagační předměty.
Všem, kteří se zapojili, moc děkujeme.
Celý průzkum včetně otevřených komentářů je k dispozici v zaheslované
části webu www.ahrcr.cz.

TEXT: ING. KLÁRA ZACHARIÁŠOVÁ
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Trendy, které
ovlivní na‰i
budoucnost
Být o krok napřed, připravený
na to, co bude očekávat
zákazník v dlouhodobém
výhledu je jedna z výhod,
kterou by měla profesní
organizace přinášet svým
členům. Jaké jsou trendy
budoucího vývoje trhu?
dpovědi na tyto otázky
bychom chtěli řešit od
příštího roku komplexně
a systematicky. Proto jsme
zahájili jednání s rakouskými kolegy
z WKO a švýcarskými kolegy z Hoteliere Suisse o možnostech spolupráce
na systematickém průzkumu trendů
budoucnosti. Připravujeme společný
projekt, do které bychom chtěli zapojit
odborníky z našich zemí, včetně
vysokých škol a výzkumných společností, jehož výstupem by měly být
pravidelné semináře a reporty pro
naše členy. WKO pravidelně pro své
členy zveřejňuje Trend Report jak
v oblasti ubytovacích služeb, tak gastronomie. Jako úvod do této problematiky jsme na naší konferenci
připravili dvě přednášky vytvořené na
základě WKO trend reportu pro hotely
a Food reportu pro restaurace.
V tomto AHR Fóru přinášíme dva příspěvky, které jen stručně popisují
trendy, kterými se budeme podrobněji
zabývat na naší konferenci. Následně
pak připravíme podrobnější text, který
poskytneme našim členům. Megatrendy není nutné „předpovídat“, protože jsou už tady a označují změny,
které nás už dlouho ovlivňují a ještě
dlouho ovlivňovat budou. Jako konstanty ve vývoji globální společnosti
zahrnují období několika desetiletí.
Působí v každém jednotlivém člověku
a zahrnují všechny roviny společnosti
– nejen hospodářství a politiku, ale
také vědu, techniku a kulturu. Megatrendy jsou nepohodlné, komplexní
a někdy i paradoxní. Pokud je ale
správně pochopíme, mohou nám po-

O
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moci budoucnost nejen intuitivně
odhadnout, ale také utvářet.
MEGATREND: Individualizace
Vzdělání, práce, svatba, děti, smrt?
Nové životní cesty lidí už neznají jen
jeden směr, ale podobně jako společnost prodělávají změny, odchylky a nové začátky. Z přímočarých „biografií“
se staly „multigrafie“, tvořené mnoha
fázemi. Ve společnosti, která nám
dává stále více individuálních svobod,
ale také nás stále intenzivněji nutí do
rozhodování o nejrůznějších věcech,
se hodnoty mění – a spolu s nimi se
mění také hospodářství, ve kterém se
etabluje takzvaná kultura DIY (tedy
„udělej si sám“) a úzce specializované segmenty trhu.
MEGATREND: Female Shift
/Proměna tradičních rolí/
S rozpadáním tradičních mužských
a ženských rolí dochází také k zásadním změnám v pracovním i soukromém životě mužů a žen. Tyto změny
však s sebou přinášejí i velké šance.
Ženy dnes více usilují o vedoucí pozice v zaměstnání, zatímco muži se
dožadují svého práva na čas pro rodinu. Noví muži a nové ženy nacházejí
svou životní rovnováhu mezi profesní
seberealizací a partnerským a rodinným životem a opouštějí starou konstelaci otec-matka-dítě.
MEGATREND: Silver Society
/Stárnoucí společnost/
Průměrná délka života na celém světě
stoupá. My všichni nejenom stárneme,
ale stárneme také jinak – a starými
se stáváme ve stále vyšším věku. Se
stárnutím se dnes pojí omlazování
sociálního chování („downaging“),

opouštění tradičních rolí, které byly
dříve přisuzovány starým lidem neboli
seniorům. Namísto odchodu do důchodu se starší lidé naprosto samozřejmě
účastní života společnosti – například
zastáváním čestných funkcí, výdělečnou prací nebo univerzitním studiem.
MEGATREND: Nové učení
Všude na světě umožňují digitální
média stále snadnější přístup ke stále
rostoucímu množství vědomostí. Ve
„válce o talenty“ ve vznikající globální
kreativní ekonomii se prosazuje poznatek, že vzdělání je klíčem k nadějné
budoucnosti. Tam, kde se nyní poskytuje podpora individuálním talentům
a rozvíjí se vášnivá zvídavost, jsou
vytvořeny předpoklady pro inovace
a pro sociální vzestup.
MEGATREND: New Work /Nové
formy práce/
Naše společnost se nachází ve fázi
přechodu od průmyslové společnosti
ke společnosti informační. Adekvátně
tomu se mění také podnikové struktury a pracovní prostředí. Servisní,
informační a kreativní pracovníci se
dostávají do středu pozornosti světového hospodaření. A zatímco se zaklínáme vyvážeností mezi profesním
a soukromým životem, hranice mezi
profesním a soukromým životem se
stále více stírají. Jako kreativní pracovníci pracujeme stále samostatněji a individuálněji, přestože máme pevné
zaměstnání.
MEGATREND: Zdraví
Zdraví už neznamená jen protiklad
nemoci, ale také povědomí o vyváženosti individuální životní energie. V důsledku toho se lékařství proměňuje ze
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specializovaného „opravárenského
provozu“ v mohutný sektor zdravotních
„prozumentů“, tedy „producentů i konzumentů zároveň“. Zdraví je dobrý prodejní argument a už dávno proniká do
všech oblastí života a konzumu – a pod
heslem „Corporate Health“, tedy „firemní zdraví“, i do pracovního světa.
MEGATREND: Neoekologie
„Neoekologie“ je víc než jen „ochrana
přírody“ a už dávno nemá nic společného s korkovými sandály a kousavými vlněnými svetry. Tím novým na
ekologii je to, že znamená trvalou
udržitelnost a efektivnost ve všech
oblastech – ve finančnictví stejně jako
v urbanistice, v konceptech mobility
nebo v morálním konzumu. To, čím se
v uplynulých desetiletích zabývaly
spíše vybrané menšiny, se nyní stává
hlavním proudem – „bio“ se stává
novým standardem.
MEGATREND: Konektivita
Konektivita označuje novou organizaci
lidstva v propojených sítích. Prostřednictvím takzvaného „internetu věcí“ už
spolu vzájemně komunikují nejen lidé,
ale také stroje. Tato změna je však
technická jen na první pohled, protože

skutečný účinek spočívá v oblasti sociální. Trend směřující k otevřenosti
otevírá podniky a administrativní struktury směrem ven. Je urychlován požadavkem transparentnosti, který
přetváří celou společnost.
MEGATREND: Globalizace
Staré uspořádání na země „prvního,
druhého a třetího světa“ už se nevrátí.
Takzvané „nově industrializované
země“ se staly hospodářskými giganty
a dožadují se svého místa a hlasu
v novém světovém společenství.
V nynější chaotické fázi globalizace
musí vzniknout nový, komplexnější
systém pravidel. Národní státy přitom
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postupně ztrácejí na významu a stále
větší důležitost získává bezprostřední
region – z globalizace se stává „glokalizace“, tedy „globální lokalizace“.
MEGATREND: Urbanizace
Poprvé v dějinách žije teď více lidí ve
městech než na venkově. Města zažívají renesanci jako určitá forma života
a kultury a zaznamenávají s konečnou
platností své globální vítězné tažení.
Rozmach informační společnosti vede
k dalšímu zhušťování městských
území a propůjčuje jim nový význam
center vědění. Města budou víc než
kdy dřív kulturními, ekonomickými
a tvůrčími centry světa.
MEGATREND: Mobilita
Mobilita se stala základním předpokladem našeho života a hospodaření.
V globální ekonomice na ní závisí to,
zda v budoucnosti zůstaneme konkurenceschopnými. Na naší soukromé
mobilitě závisí to, zda v budoucnosti
dostaneme dobrou práci a zda budeme moci zvyšovat kvalitu svého života.
S diskusí o nedostatku zdrojů a s požadavkem trvalé udržitelnosti se však
mění nejen naše pojetí mobility, ale
také naše chování v oblasti mobility.

ZDROJ: WORKBOOK WKO 2014

hotel/penzion
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Kurzy z projektu „Rozvoj kvalifikaãní
úrovnû a kompetencí
pracovníkÛ v cestovním ruchu“
Projekt „Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů
prostřednictvím praktické zkušenosti“, který se nám podařilo
získat pro střední školy, již startuje. Jak jsme již v minulém čísle
informovali, první fází je propojení projektu s projektem ECVET.
ůžete se těšit na prodloužení kurzů, které jsou pro vás a vaše zaměstnance zdarma (kurz se bohužel netýká pražských provozoven). V tomto
čísle přinášíme detailní přehled nových seminářů a jejich krátkých
obsahů, které jsou v tomto projektu zařazeny a které můžete navštívit
v následující období. Upozorňujeme, že nově jsou všechny kurzy jednodenní.
Některé kurzy jsou volně navazující.

M

Revenue management pro ubytovací zařízení II
Kurz volně navazuje na „Revenue Management pro
ubytovací zařízení I“ a je určen pro ty, kteří již základy práce s ukazateli znají. Celý kurz je prakticky zaměřen a věnuje se práci s klíčovými ukazateli.
Upselling a crosselling aneb aktivní prodej
nejen na recepci
Seminář představuje činnosti pracovníků recepce,
obsluhy a dalších středisek v kontaktu se zákazníky,
které jsou zaměřeny na generování tržeb navíc.
Samotnou podstatou semináře je návod, jak motivovat hosty a návštěvníky ubytovacích a stravovacích
zařízení k větším útratám. Obsahem semináře je
vysvětlení samotné podstaty, principů a mechanismů
upsellingu, crosselingu a dalších aktivit navyšujících
tržby zařízení.
Facebook, slevové portály a další neobvyklé
prodejní kanály
Kurz volně navazuje na předešlý kurz „Kreativní obchodní strategie…“ Jaké jsou dnešní trendy v oblasti
komunikace přes sociální sítě? Co všechno dnes
tyto sítě umožňují? Jakou strategii zvolit? Nejděte
metodou pokus omyl a pojďte s námi ověřenou
cestou!
Prodávejte přes internet efektivně!
Kurz volně navazuje na předchozí kurz Rezervace,
nicméně je vhodný i pro ty, kteří jej neabsolvovali.
Školení se věnuje praktickým způsobům, jak zvýšit
prodeje ubytovacího zařízení zejména na internetu.
Dostaňte z vašeho ubytovacího zařízení více
a prodávejte na internetu efektivně! Součástí kurzu
v podstatě není žádná teorie, vše je ukazováno na
praktických příkladech!
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NOVÉ KURZY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ:
Marketing restauračních zařízení
Přístupy marketingu v pohostinství a předpoklady pro jeho
využití. Jak správně zpracovat analýzu potřeb a požadavků
zákazníků a na jejím základě připravit marketingový balíček.
Promujte svou restauraci správně!
Specifické jazykové dovednosti pro oblast
stravování – ruský jazyk
Vaši zaměstnanci se naučí komunikovat v jednoduchých
a snadno zapamatovatelných frázích, díky lepším komunikačním dovednostem stoupne prestiž vašeho restauračního
zařízení a tím předejdete mnoha nedorozuměním vyplývajícím z jazykové bariéry mezi vaším personálem a hosty.
Jazykové dovednosti zaměřené na oblast gastronomie.
Základní konverzační obraty, slovní spojení.
Gastronomický seminář – Moderní česká kuchyně II
Přijďte se podívat, jak připravovat pokrmy české kuchyně
moderně a v nové úpravě! Seminář je zaměřen na tradiční
pokrmy v netradičním kabátu. Česká kuchyně nemusí být
fádní! Důraz je samozřejmě kladen na nákladovost. Všichni
účastníci obdrží receptury připravovaných pokrmů.
Gastronomický seminář – Vařte trendy s moderními
technologiemi
Jak by měla vypadat moderní nabídka restaurace? Přijďte
se inspirovat a nalézt nové možnosti vašeho jídelního lístku!
Umíte maximálně využít vaše kuchyňské technologie?
Používáte je správně? Přemýšlíte o nákupu nových zařízení?
Pracují vaši kuchaři efektivně? Na tyto a mnoho dalších
otázek vám odpoví tento seminář, kde se přímo v praxi
budete moci seznámit se širokou škálou kuchyňských zařízení a naučíte se je správně a maximálně využívat. Na semináři se budou připravovat pokrmy a všichni účastníci
dostanou receptury.

TEXT: ING. ALŽBĚTA GAŠPÁRKOVÁ, MBA

NOVÉ KURZY Z OBLASTI UBYTOVÁNÍ:
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Já o voze, ty o koze

e to chyba škol? Nemyslím si to, chovají se tak,
jak mohou a jak jim to
systém dovoluje a umožňuje. Je paradoxní, že nejenom my jsme se současným
stavem nespokojeni, protože
když hovoříte se zástupci škol,
kterým jde také o kvalitu, tak i oni si
stěžují na nastavení pravidel pro výuku
ve středních a učňovských školách.
Když však mluvíte s představiteli ministerstva školství, jsou někteří z nich
ochotni uznat, že vše nefunguje, jak by
mělo, ale nic se s tím nedá dělat, protože by to znamenalo velké zásahy do
současné legislativy a k tomu momentálně není politická vůle. Dokonce bych
mohl citovat jednoho vysoce postaveného pracovníka, který řekl, že nás sice
chápe, ale kdyby s tím přišel za svým

J

náměstkem, tak by ho vyhodil nejenom s tím, co navrhuje,
ale asi by jej vyhodil i z práce.
V současné době je totiž celá řada pravomocí ministerstev delegována na kraje
a v krajích je spíše realizován
systém“ jánabráchismus“
a v něm nejde o výsledky, ale o profit
mých známých. To bohužel neplatí jen
ve školství, ale i v cestovním ruchu,
protože i MMR předalo valnou část
peněz na kraje, až to skončilo tím, že
Evropská unie odmítla v příštích letech financovat cokoli, co se týká
cestovního ruchu v České republice.
Nechci být zlým prorokem, ale pokud
se k evropským penězům budeme
v budoucnu chovat stejně ve školství,
jako tomu bylo v cestovním ruchu, pak
zamrznou finanční prameny i v tomto

směru. Pár lidí bohatne, ale cestovní
ruch skomírá.
Kdyby takto jednal podnikatel, tak by
již dávno musel zbankrotovat. Ten však
na rozdíl od státních úředníků ví, jak je
to těžké peníze vydělávat. Státní úředník
však pouze ví, jak je utrácet, a protože
nejsou jeho, máme pak takové vyučence a maturanty, jaké máme a nikoho
z nich nezajímá, zda-li to nejsou vyhozené peníze. A protože jim jde hlavně
o místa a nikoli o kvalitně fungující systém vzdělávání, mělo by se něco změnit.
Protože i tito úředníci by měli být hodnoceni hlavně podle toho, jak produktivně a smysluplně byly peníze z námi
placených daní využity. A možná by se
i ušetřilo, pokud by taková hodnotící kritéria pro ně byla nastavena. Jinak bude
mít každý svoji pravdu a výsledkem bude nepoužitelný učeň nebo maturant.

TEXT: ING. PAVEL HLINKA / FOTO: ARCHIV

Snad všichni se shodneme na tom, že výsledný produkt učňovských a středních škol je po tří,
či čtyřleté přípravě ve školách nezaměstnatelný – pokud si nechceme dát práci a po nástupu
do zaměstnání jej minimálně další rok trénovat a vzdělávat.

Odstartovali jsme první ‰kolení pedagogÛ!
Projekt „Vzdělávání studentů a učitelů
gastronomických oborů prostřednictvím
praktické zkušenosti“ umožňuje propojení
s projektem ECVET. O tomto propojení jsme
informovali již v předchozím čísle.
kvělou zprávou je, že již proběhla první školení pedagogů,
jejichž cílem bylo osvětlit význam vytvoření jednotek učení
v rámci těchto projektů a postupy vedoucí k jejich vytvoření.
Celkem bylo proškoleno více než 60 pedagogů po celé České
republice. Další skvělou zprávou je, že jsme na školeních obdrželi
úžasnou zpětnou vazbu od pedagogů, kteří projekt vnímají jako velmi
přínosný a těší se na jeho realizaci. Vždy je pro nás velmi inspirující
vidět, že naše práce má smysl! V současnosti připravujeme dvoudenní
workshopy pro pedagogické pracovníky škol zapojených v projektu.
Na workshopech si pedagogové budou moci poslechnout témata
z oboru hotelnictví, marketingu a gastronomie. Následovat bude praxe
pro pedagogy v hotelových a gastronomických zařízeních. O následných krocích budeme informovat v dalších číslech AHR Fóra.

INZERCE

TEXT: ING. ALŽBĚTA GAŠPÁRKOVÁ, MBA

S

:ĞĚŶŽƚŶĄ ŽĮĐŝĄůŶş ŬůĂƐŝĮŬĂĐĞ
ƵďǇƚŽǀĂĐşĐŚ ǌĂƎşǌĞŶş

+

ĞƐŬǉ ƐǇƐƚĠŵ ŬǀĂůŝƚǇ ƐůƵǎĞď

=

sĂƓĞ ĐĞƐƚĂ ŬĞ ƐƉŽŬŽũĞŶǉŵ
Ă ůŽĂũĄůŶşŵ ǌĄŬĂǌŶşŬƽŵ

Registrujte se na stránkách
www.csks.cz Ă ƉŽũěƚĞ
s námi cestou kvality...

AHRzpravodaj_1114:Sestava 1

12.11.2014

20:37

Stránka 16

akce

O akce AHR âR byl letos vût‰í zájem
V průběhu roku 2014 proběhlo celkem 6 Roadshow, které jsme uspořádali vždy ve větším
či krajském městě pod hlavičkou AHR ČR a CzechTourismu a za velké podpory našich
dodavatelských partnerů.

D

ců. Závěrem bychom rádi poděkovali
všem našim dodavatelským partnerům,
kteří se s námi letos na akcích prezentovali, všem hotelům, které nám
umožnily uspořádat akce Roadshow
a CzechTourismu, hlavnímu partnerovi
za podporu.

NABÍDKA PARTNERSTVÍ
NA ROK 2015
Připravili jsme pro dodavatele nabídku
balíčků na rok 2015, kterou můžete
nalézt na našich webových stránkách
www.ahrcr.cz v sekci Dodavatelé.
Jedná se o možnosti spolupráce dodavatelů s naší organizací. Asociace
hotelů a restaurací nabízí členství
a certifikát Garantovaného dodavatele
AHR ČR, ale hlavně přímou nabídku
produktů našim členům – provozovatelům a majitelům hotelů, penzionů a restaurací. Více se dozvíte v nabídce:
Balíčky pro dodavatele 2015.

PREZENTACE ČLENŮ
AHR ČR V ZAHRANIČÍ
V letošním roce jsme nabídli našim
členům nový způsob podpory ve
formě prezentace na několika evropských veletrzích cestovního ruchu.
Naši iniciativu podpořila agentura
CzechTourism, a tak jsme měli možnost v rámci prezentace České re-

publiky propagovat v průměru vždy
10 subjektů v Česku i v zahraničí. Možnosti zúčastnit se vybraných veletrhů
v zahraničí (ITB, MTTI i WTM) využil
například Hotel Podhrad a Regenerační a Relaxační Centrum (RRC)
Hluboká nad Vltavou.
„Rozhodnout se pro prezentaci „pod patronací“ AHR ČR byla pro nás nová
příležitost. Nejprve jsme si ji v praxi
neuměli představit. Po první zkušenosti
v Berlíně jsme se však rozhodli i pro
další veletrhy, protože spolupráce s Asociací byla bezchybná. Pro nás znamenala finanční přínos ve formě úspor za
vlastní stánek, odpadly starosti i s jeho
zajištěním a účel – místo pro obchodní
setkání, distribuce materiálů a získávání kontaktů – jsme splnili společně.
Děkujeme za tuto možnost a těšíme se
na další dobré nápady a spolupráci,“
zhodnotila účast Radka Dědičová,
sales manager hotelu Podhrad a RRC.

„Co se týče našich dojmů z účasti na
veletrhu ITB v Berlíně, mohu s radostí
vyjádřit naši spokojenost.“
Klaudie Soukupová, ředitelka
Konferenční centrum Akademie věd ČR
– zámek Liblice

Plán akcí na rok 2015
Březen
Duben
Květen
Červen
Září
Říjen

ROADSHOW ČESKÉ BUDĚJOVICE
ROADSHOW PRAHA
KARNEVAL CHUTÍ PRAHA
DEN GASTRONOMIE A POHOSTINSTVÍ PLZEŇ
ROADSHOW ÚSTÍ NAD LABEM
ROADSHOW KARLOVY VARY
BIDVEST HOTELIER GOLF CUP AHR ČR
ROADSHOW HRADEC KRÁLOVÉ
ROADSHOW OLOMOUC

Listopad 10. VÝROČNÍ KONFERENCE
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18. 3. 2015
15. 4. 2015
24.–26. 4. 2015
20. 5. 2015
24. 6. 2015
11. 9. 2015
16. 9. 2015
14. 10. 2015
19.–20. 11. 2015

JIHOČESKÝ KRAJ
PRAHA + STŘEDOČESKÝ KRAJ + VYSOČINA
OSTRAVA ČERNÁ LOUKA
ÚSTECKÝ + LIBERECKÝ KRAJ
KARLOVARSKÝ + PLZEŇSKÝ KRAJ
KARLOVY VARY
KRÁLOVÉHRADECKÝ + PARDUBICKÝ KRAJ
OLOMOUCKÝ + ZLÍNSKÝ
JIHOMORAVSKÝ + MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
TBA

TEXT: ZUZANA ŠVECOVÁ, ING. ZUZANA ALBRECHTOVÁ

le průzkumu se nám podařilo vytvořit zajímavý přednáškový program, na který
jsme dostali velmi kladné
ohlasy. O zvýšeném zájmu o akce
Roadshow AHR ČR svědčí i nárůst
účastníků oproti loňskému roku. V letošním roce se jich zúčastnilo 445 lidí.
Velmi pozitivně byla ohodnocena společná přednáška na téma: Mýty, fakta
a příležitosti jak neztrácet zákazníky
paní Marcely Šimkové, Libora Vávry
a Jaroslava Vaculky. Prezentaci Novinky a inspirace pro restaurace a ubytovací zařízení představená na úvod
Václavem Stárkem, byla ohodnocena
jako podnětná a přesvědčivá. Na dotaz, zda-li by uvažovali o členství, většina hodnotících odpověděla, že tuto
variantu zvažují. Představení dodavatelů bylo zajímavé a přínosné, Libor
Vávra zvolil opět zábavnou formu prezentace. Informace o kurzech a možnostech školení účastníci uvítali a někteří i záhy využili. Jako úspěšnou, podařenou a inspirativní označili účastníci přednášku Jana Halíře Marketing,
který vás nic nestojí. Prezentace pro
ně byla dynamická, srozumitelná a plná
konkrétních informací. Budeme se dále snažit, aby akce byly pro účastníky
zajímavé a motivující, aby se na akce
Roadshow AHR ČR hlásilo více zájem-
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Pfiíspûvkové organizace a poskytování
ubytovacích sluÏeb vefiejnosti

současné době je stále narůstajícím problémem skutečnost, že
veřejné subjekty, zejména školská zařízení, ve formě příspěvkových organizací,
nabízejí ubytování za ceny, kterým běžný provozovatel ubytovacího zařízení není schopen
konkurovat. Za jakých podmínek to je
legální a kdy dochází k nekalé konkurenci? Může škola, která je zřízena krajem a dotována z veřejných rozpočtů,
podnikat v oblasti stravování nebo ubytování? A pokud ano, za jakých podmínek? Podle zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů je příspěvková organizace oprávněna vedle
hlavní činnosti, pro niž byla zřízena, vy-

V

konávat také doplňkovou činnost, např. v oblasti stravování
nebo ubytování, přičemž tato
činnost musí splňovat znaky
stanovené rozpočtovým zákonem. O vzniku příspěvkové
organizace vydá územní samosprávný celek zřizovací listinu,
přičemž ta musí mimo jiné obsahovat
taxativně vyjmenované okruhy zřizovatelem povolené doplňkové činnosti.
Příspěvková organizace musí svou doplňkovou činností vytvářet zisk. Pokud
zisk vytvářen není, je třeba zkoumat,
zda nedochází k dotování doplňkové
činnosti z veřejných prostředků. V takovém případě by organizace získávala
výhodu oproti ostatním podnikatelům
a v rozporu s českou a evropskou legi-

slativou by docházelo ke znevýhodňování
takového soutěžitele oproti konkurenci.
Povinností je také vedení odděleného
účetnictví, které slouží mimo jiné také
k tomu, aby bylo zřejmé, že doplňková
činnost není dotována či jinak „synergicky“ podporována, např. úleva na personálních, úklidových nákladech, energiích
apod., z činnosti hlavní. Důležitým aspektem je rovněž to, že ohledně doplňkové
činnosti musí být organizace držitelem
živnostenského či jiného oprávnění.
Celý text najdete na www.ahrcr.cz.

TEXT: MGR. MARTIN HOLUB, MICHAELA RYSLOVÁ

AHR ČR má jako jedno ze svých témat nekalé podnikání některých příspěvkových organizací
v oblasti prodeje ubytovacích a stravovacích služeb. Začali jsme se mu věnovat v září a jsme
připraveni na něm dále spolupracovat také s ÚOHS. Přinášíme přehled právního výkladu této
problematiky, kterou připravil MGR. MARTIN HOLUB z advokátní kanceláře Šafra & Partneři.

INZERCE

„MÝM CÍLEM JE DODÁVAT NA TRH
KVALITNÍ MASO ZA PŘIMĚŘENOU CENU,“
říká předseda družstva Čierne – Svrčinovec Karol Pecko.
Můžete nám v krátkosti
představit vaši společnost
KYSUCKÁ QUALITA s.r.o.?
Spoločnosť KYSUCKÁ QUALITA s.r.o. je
výhradným dovozcom čisto slovenských
výrobkov označených touto značkou.
Značkou „Kysucká qualita“ sú označované výlučne výrobky a produkty Roľníckeho družstva Čierne – Svrčinovec, ktoré
hospodári na Kysuciach.
Cieľom spoločnosti je
propagácia, distribúcia
a predaj výrobkov a produktov tohoto družstva.

Jaké produkty
vaše společnost
nabízí?
Roľnícke družstvo sa
zameriava na chov tradičných hospodárskych
zvierat, ktoré patria do
podhorských až horských oblasti severných
Kysúc. Nadviazali sme

najmä na bohaté a dlhoročné skúsenosti
v chove hydiny. Po nevyhnutnej reorganizácií a vylepšeniach dnes ponúkame kvalitné hydinové mäso. V budúcom roku by
sme chceli rozšíriť sortiment o výrobky
z čisto ovčieho mlieka. V blízkej budúcnosti plánujeme dodávať na trh aj vlastné
hovädzie a jahňacie mäso. Cieľom je
hlavne naturálnosť našich chovov.

Říkáte, že boříte
dogma o špatné
kvalitě mraženého
kuřecího masa.
Čím je vaše
kuřecí maso
specifické?
V súčasnosti sa veľa
píše aj hovorí hlavne
o nekvalitnom hydinovom mäse, ktoré zaplavuje Slovenský, ako
aj Český trh. Ako hospodár a výrobca som
si dal za cieľ dodávať

na trh len kvalitné hydinové mäso. Nikdy
som nemal snahu presadzovať najlacnejší
spôsob chovu a konkurovať najnižším
cenám na trhu. Mojím cieľom je dodávať
na trh kvalitné mäso za primeranú cenu.
V našom chovnom programe máme dva
druhy kurčiat. Kurča pšeničné a kurča kukuričné. Pri obidvoch produktoch sa snažíme o dosiahnutie prirodzenej hustoty
mäsa. V kombinácií s výraznou chuťou
ponúkame spotrebiteľovi mäso, ktoré sa
približuje kvalite domáceho kuraťa. Zameriavame sa hlavne na celoročnú dodávku
mrazeného mäsa. V stanovených termínoch, za vopred dohodnutých podmienok
je možné zakúpiť si aj výrobky chladené.
Naša ochranná známka je zárukou, že
spotrebiteľ si kupuje kvalitný výrobok výlučne z nášho chovu.

www.kysuckaqualita.cz
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Nejnovûj‰í trendy v gastronomii
Jaké změny náš čekají v oblasti gastronomie a stravovacích návyků našich zákazníků? Na tyto
otázky odpoví podrobněji HANNI RUTZLER ve své přednášce na konferenci AHR ČR. Níže
uvádíme základní teze změn v oblasti distribuce, zpracování surovin a přípravy pokrmů.

Podle prognóz ze Zprávy o potravinách
z roku 2014 (Food Report 2014) si
spotřebitelé zítřka budou cenit spíše
pečlivého výběru nabízených potravin
než nekonečného množství druhů na
výběr. Zvýšené povědomí o jakosti potravin a touha po vybraných produktech
jsou také důvodem, proč zaznamenávají nárůst počtu zákazníků obchodníci s lahůdkami a specialitami (se záměrně zúženým sortimentem) a proč
opět stoupá počet menších obchodů
s cílenou nabídkou (např. určité
skupiny potravin, regionální produkty).
Vedle on-line obchodů s určitými
lahůdkami se obchodníci nabízející
potraviny také stále častěji specializují
na „potraviny s průvodcem“ (Curated
Food) ve formě biobedýnek a Abokuchařských balíčků, obsahujících recepty na chutné a zdravé pokrmy.
Vzkvétající odvětví turistického ruchu – cesty za jídlem – nabízí výpravy
s průvodcem za kulinárními zajímavostmi do celého světa. Tak zvaní „kulinářští šerpové“ (Food Sherpas) provádějí
zájemce o potraviny (foodies) (kulinární) velkoměstskou džunglí: ať už v Paříži, Frankfurtu nebo v New Yorku…

II. FLEXITARIÁNI
Flexitariánům patří budoucnost, protože kladou větší důraz na pragmatismus než na morálku. Zatím slyší
flexitariáni i na další pojmenování.

Může se jim říkat částeční vegetariáni nebo vegavorní strávníci, v pozadí je však vždycky podobné chování
v souvislosti s výživou: významně
méně masa a uzenin, mnohem více
zeleniny a výrobků z obilovin.

III. ŠÉFKUCHAŘI
Šéfkuchaři budou určovat kulinární
trendy i v budoucnosti. V Peru jsou
špičkoví kuchaři jako Gastón Acurio
již dnes populárnější než fotbalisté.
V USA je patnáctiletý Flynn McGarry
novou vycházející hvězdou sdělovacích prostředků. Časopis „Fool“, zaměřený na mezinárodní kulturu jídla
zobrazuje s výmluvným podtitulkem
„food, insanity, brilliance & love“ italského avantgardního kuchaře Massima Botturu. Šéfkuchaři o sobě dávají
vědět nejenom v kuchyni, ale také na
politické scéně: více než deset špičkových kuchařů z Rakouska se připojilo k iniciativě vystupující proti
nařízení EU o osivech.

IV. SENZUÁLNÍ JÍDLO –
SENSUAL FOOD
Čím školenější chuť výrobce má a čím
lépe ji dokáže vyjádřit, tím větší získává moc a tím více může spoluurčovat
rozhodnutí spotřebitelů. Podle informací ze Zprávy o potravinách 2014 mají
velkou výhodu výrobci, kteří pomocí
svých výrobků podporují spotřebitele
při individuálním výběru chutí. Otevírají
se tím dveře a brány novému trendu –
párování potravin (Food Pairing).

V. NOVÉ ZAHRÁDKAŘENÍ –
NEW GARDENING
Ve Zprávě o potravinách 2014 bylo
„nové zahrádkaření“ uvedeno jako
silný trend v oblasti potravin, který
nabízí velký potenciál obchodu s potravinami, gastronomii, městské architektuře a domácnostem. Četní
aktéři v potravinářské oblasti využívají těchto možností v posledních
dvanácti měsících a posouvají tento
trend dynamicky vpřed: pěstování bylinek a zeleniny na vlastní zahradě je
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u špičkových restaurací již téměř
symbolem jejich postavení. A teď
jsou na řadě supermarkety.
Na střeše obchodu Whole Foods
Market v Brooklynu zahájil provoz
první komerčně využívaný skleník na
zeleninu v rámci supermarketu na
světě. Čerstvé saláty, bylinky a rajčata
se již do obchodu nepřivážejí nákladním automobilem, ale výtahem.
V Basileji zkouší firma Urban Farmers v praktickém provozu již rok na
250 metrech čtverečních první akvaponickou střešní farmu (Aquaponic Rooftop Farm, www.urbanfarmers.com).
Stále širší řada nabídek konceptů pro
domácí pěstování je k dispozici také
domácnostem, ať už se týkají pěstování cenných kuchyňských hub, nebo
křehké zeleniny.

VI. NIC NEVYHAZOVAT –
RE-USE FOOD
Stále více supermarketů umožňuje
prodej „nepovedených“ výpěstků.
Podle nedávného průzkumu organizace YouGov si 84 procent Němců
dokáže představit, že by koupili ovoce
a zeleninu s vadami na kráse. Po velmi úspěšném zavedení „hříček přírody“ (Wunderlinge) v obchodech Billa
v Rakousku a „jedinečných kousků“
(Ünique) v obchodech Coop ve Švýcarsku lze najít mezi zlevněnými výrobky i jablka s optickými nedostatky
a zlámané mrkve. Nabízejí se pod heslem „Ochutnejte, místo abyste je vyhodili“. Také Edeka uvedla na trh křivé
okurky, třínohé mrkve a brambory roztodivných tvarů s upozorněním „Nikdo
není dokonalý“ (Keiner ist perfekt).
Trend tří R (Reduce, Re-use, Recycle
/ snižovat spotřebu, používat opakovaně, recyklovat) se nezastavuje ani
před soukromými kuchyněmi. Zcela
nová je vegetariánská kuchařka
Bernadette Wörndlové „Od slupky po
jadérko“ (Von der Schale bis zum
Kern). Zájemci o jídlo (foodies) tak už
nemají žádnou výmluvu pro to, aby
vyhazovali košťál z brokolice, nať
z mrkve nebo slupku z melounu.

TEXT: RED (DLE ZUKUNFTSINSTITUT / LEBENSMITTEL ZEITUNG)

I. JÍDLO S PRŮVODCEM –
CURATED FOOD
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www.gastronabytek24.cz
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.

Katalog
Kata
alo 2014 ZDARMA!
mĤžete
mĤže
ete objednat na našich
webových
webo
ový stránkách nebo
telefonicky
800 100 617
telefo
n

Gastronabytek24.cz • U Vleþky 1541 • Strážnice
S
696 62 • Tel.: +420 518 334 649 • Fax: +420 518 334 525 • info@gastronabytek24.cz
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Za sezonu navafiíme
hektolitry svíãkové
Podzim je tady a s ním různá chutná
menu, která s tímto obdobím ladí. Nejen
na to, s jakou nabídkou Czech Specials
přichází, jsme se zeptali JANA SADÍLKA,
majitele Restaurace Svatý Prokop
v Praze 5.

Ano, takový byl záměr mých rodičů,
když si jako obyvatelé sídliště vlastní
restauraci „vysnívali“. Věděli, co městskému člověku chybí, a vybudovali
u blízkého Prokopského údolí zahradní restauraci s náladou domova. Pro
rodinnou oslavu potřebují lidé pohodu
a soukromí spojené s profesionální
službou, které zde –
uprostřed západního
města nachází. Vždy
se snažíme, aby se
u nás hosté cítili jako
u přátel a vraceli se
k nám nejen za dobrým
jídlem, ale i za atmosférou a prostředím.

Jak dlouho zde
působíte?
Restaurant vlastníme
deset let, ale naše rodina působí v gastronomii
mnohem déle. Věděl
jsem od dětství, čím
budu. Táta, ing. Jaromír
Sadílek, byl celý život
kuchař srdcem. Hned
v roce 1991 otevíral svou první hospůdku. Svatý Prokop byl od počátku
jeho koncept „rodinného podniku,
který překlene generace“.

Jak se vám podařilo spojit
moderní trendy s domácí,
výbornou českou kuchyní?
Kdo rozhoduje o nákupu
surovin a nabídce v jídelním
lístku?
Snoubit českou kuchyni s moderním
pojetím se podařilo otci díky jeho
mnohaletým zkušenostem. Rád v tom
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pokračuji. Jídlo může být vařené tradičně, a přesto podle současných
stravovacích požadavků. Sleduji trendy, je mi 30, pořád se mám co učit.
Například telecí líčka, nebo jehněčí
kolínko, to jsou nově žádaná jídla.
Kdo rozhoduje o nákupech surovin?
Kalendář. Bylinky máme na zahradě,
zrovna kvete lichořeřišnice, ta zdobí
i chutná. V úterý děkuji za farmářské
trhy! V surovinách si to užívám, hostům pak rádi předkládáme tématickou nabídku nejen
z kuchyně, ale například i v domácích
limonádách nebo situačním prostřením.

Proč jste se
rozhodli stát
členy AHR ČR
a v čem vidíte
přínos projektu
Czech Specials?
V každém oboru je
potřeba mít kontakt
s kolegy i konkurencí,
konfrontovat své postupy a nápady. Asociace navíc pomáhá
sledovat změny v legislativě, které se příliš
často mění a člověk, který je denně
v provozu, by se v tom sám ztrácel.
Přínos projektu CS vidím v propagaci
nejlepší kuchyně na světě – české.
Naši restauraci si často vybírají
snoubenci pro uspořádání svatebních
hostin. Nabídneme moderní menu, ale
vždy s možností tradiční svíčkové
pečeně. A navaříme jí za sezonu hektolitry! To miluji. Profesionál, který ctí
naši tradiční kuchyni, si zaslouží, aby
se vědělo, že dobré jídlo není třeba
nejlevnější, ale kvalita připravovaná
srdcem.

Všimla jsem si, že vaše
restaurace má vždy nějakou
originální nabídku. Jakou
připravujete před Vánocemi?
Stálý jídelní lístek vždy doplňujeme
o tematické a sezonní nabídky. Nechceme opomíjet tradice. Právě při
takových příležitostech můžeme
plně rozvinout své umění české
kuchyně. Pravidelně o středách
pečeme vepřová kolena podle naší
rodinné receptury. V podzimních
dnech využíváme plody našeho venkova. Z dýně umíme kromě polévky
i další pochoutky. A po Martinské
huse se na jídelníčku objeví zvěřina,
která mi dává velký prostor využít
domácí suroviny. Zákazníky byla opomíjena, ale naštěstí zažívá renesanci.
Zaječí paštika s kachními jatýrky,
výpečky z divočáka s cibulomedovým
zelím, daněk na smetaně nebo kančí
řízečky, to je radost připravovat a pak
sledovat, jak hostům chutná...

Co by podle vás měla mít
každá dobrá restaurace
a na co by si host měl dát při
výběru restaurace pozor?
Atmosféra, to je základ. Když vás
práce pro zákazníka baví, záleží vám
na něm, on to pozná. Každá restaurace je jiná, ale pokud chybí slušný
a ochotný personál, ani správně
uvařené jídlo to nenapraví. My se
snažíme, aby se u nás hosté cítili
výborně, ke každému přistupujeme
individuálně bez rozdílu. I děti jsou
hosté, kteří si pamatují, a bude fajn
když si zapamatují právě nás…

TEXT: ING. ZUZANA ALBRECHTOVÁ

Vaše restaurace je v Praze,
a přesto si člověk připadá,
že si vyjel na útulný venkov
k příbuzným...
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TEXT: OTAKAR JOHN

V průběhu letošního roku kontaktoval předseda Plzeňské
sekce státní orgány kraje i města za účelem spolupráce s regionální složkou AHR. Konkrétně vedení Odboru cestovního
ruchu Plzeňského kraje, vedení Odboru prezentace a marketingu Města Plzně, vedení nové organizace destinačního
managementu Plzeň – Turismus. S lítostí musíme konstatovat, že po několika schůzkách s úředníky (obvykle zástupci
ředitelů) a nastínění možných společných zájmů, se dosud
bohužel nepodařilo žádnou z plánovaných společných aktivit
uvést do praxe. Z toho důvodu byli kontaktováni v posledních
týdnech i zástupci z řad politiků. Například Martin Zrzavecký
– náměstek primátora pro ekonomiku (ČSSD). Schůzka
s ním proběhla těsně před volbami a další spolupráce je v případě setrvání pana náměstka ve funkci i po volbách
otevřená. Dále byli kontaktováni Eva Šafránková – krajská
manažerka Top 09 a Milan Škarda, člen Top 09. Každý
z nich je členem jedné z klíčových komisí MMP (pro cestovní
ruch, marketing a propagaci). Jmenovaní nabídli podporu
zájmům hoteliérů v rámci své působnosti v komisích. Další
spolupráce je tedy také otevřená. Další jednání nastanou
v následujících týdnech.
Probíhá také komunikace se zástupci Plzeň 2015 – Evropské
hlavní město kultury. Po několika setkáních byla nastíněna
žádost o konzultace s kontrolou kvality poskytovaných služeb
v ubytovacích a stravovacích střediscích, které budou v rámci
akce Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury prezentovány, doporučovány a garantovány, jako oficiální partneři města.
Další jednání se uskuteční v následujících týdnech. Po nich
bude svolána schůze krajské sekce, kde budou její členové
podrobně informováni o výstupech z jednání.

Pražská sekce AHR ČR je v mém zastoupení již téměř dva
roky aktivním členem Komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj
cestovního ruchu. Tato komise, jejímiž členy jsou nejen zástupci předních profesních organizací cestovního ruchu, ale
také řada nezávislých odborníků, má za svůj hlavní úkol
hledání možností pro rozvoj Prahy jako významné turistické
destinace a také vytváření podmínek pro lepší a systematičtější fungování cestovního ruchu v Praze. Mezi nejviditelnější
výstupy letošní práce této komise patří zejména vytvoření
a schválení jednotného komunikační stylu – brandingu turistické destinace Praha, který je dokonce postupně přebírán
některými partnerskými asociacemi – např. Prague Convention Bureau.
Dalším významným počinem pak byla příprava a schválení Strategie rozvoje cestovního ruchu v Praze pro roky 2014 – 2018
ve spolupráci s KPMG, která je historicky prvním takovým
strategickým dokumentem. Od 1. 10. 2014 je pro potřeby
turistické propagace Prahy exkluzivně využívána doména
www.prague.eu, která se tak stává hlavní oficiální komunikační platformou Prague City Tourism.
Ale již samo vytvoření Prague City Tourism na základech
Pražské Informační Služby, nicméně na principu jediné,
samostatné a finančně zajištěné instituce zodpovědné za
propagaci Prahy jako významné turistické destinace, která
svoji činnost vykonává právě na základě spolupráce s Komisí
Rady hl. m. Prahy pro rozvoj cestovního ruchu, bylo samo
o sobě jedním z největších úspěchů komise a pražská sekce
AHR ČR na něm měla nemalý podíl.

INZERCE

TEXT: MARTIN HAVLÍK, PŘEDSEDA KRAJSKÉ SEKCE AHR ČR PLZEŇSKÉHO KRAJE

ČINNOST PLZEŇSKÉ SEKCE
AHR ČR V ROCE 2014

PRAŽSKÁ SEKCE AHR ČR MŮŽE
INSPIROVAT OSTATNÍ
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Hotelstars Union

Hotelstars Union na konci roku 2014
odařilo se nám přesvědčit
klíčové země EU jako Francii
a Itálii, nebo např. Island
a Irsko, zájem má nově i Polsko a Slovinsko, dokončili jsme kompletní revizi kritérií klasifikace, která
budou v členských zemích postupně
od roku 2015 zaváděna. Změny byly
provedeny na základě četných diskuzí
a setkání pracovní skupiny Hotelstars,
zohledněn byl též mezinárodní průzkum
potřeb zákazníků, který probíhal v loňském roce, a díky němu se kritéria

P

povedla upravit tak, aby odrážela nejnovější trendy a požadavky moderního zákazníka. Byla stanovena jasná
kritéria a pravidla pro zavedení systému v dalších zemích. Mezi ně patří
např. podmínka členství v Hotrec,
100% zavedení HSU kritérií, jednohlasný souhlas všech členských zemí HSU
pro přijetí do HSU a pro změnu pravidel klasifikace, jedna členská země
má jeden rozhodovací hlas, atd. Na
národní úrovni se podařilo upevnit postavení klasifikace a podpořit marke-

PŘEHLED ČLENSKÝCH ZEMÍ HOTELSTARS UNION 2014:
Členské země: Švýcarsko, Německo, Rakousko, Švédsko, Maďarsko,
Lotyšsko, Litva, Estonsko, Malta, Česká republika
Členské země, kde probíhá implementace: Belgie, Dánsko, Řecko,
Lucembursko, Nizozemí
Země se statusem pozorovatele: Francie, Itálie, Irsko, Island
Země, které projevili zájem: Polsko, Slovinsko

tingově klasifikovaná zařízení, takže
zájem o dobrovolnou klasifikaci roste.
Vytvořili jsme nově elektronickou podobu katalogu klasifikovaných zařízení
(www.hsukatalog.cz), který je propojen s dvaceti partnerskými portály. Připravujeme pohádku pro děti, která
bude distribuována do klasifikovaných
zařízení jako pěkný dárek pro naše nejmenší zákazníky. Klasifikovaná zařízení
byla propagována prostřednictvím tištěných katalogů na všech veletrzích,
kterých se asociace zúčastnila nebo
na nich partnersky spolupracovala,
na zahraničních zastoupeních CzechTourism a ve vozech mezinárodních
jídelních a lůžkových vlaků. V tomto
trendu hodláme pokračovat.

TEXT: BC. KLÁRA HÁJKOVÁ

Končí rok 2014 a s ním i naše roční předsednictví výboru Hotelstars Union, během něhož
přibyly čtyři členské země.

INZERCE

ZAREGISTRUJTE SE JIŽ NYNÍ
NA 11. ROČNÍK NEJVĚTŠÍHO GASTRONOMICKÉHO
VELETRHU BIDVEST TOUR

Kdy a kde?
• 5. a 6. 11. 2014
Praha, Výstaviště Letňany
• 11. a 12. 11. 2014
Olomouc, Clarion Congress Hotel
Po veletrhu proběhne
slosování veletržních
objednávek
o 5 nízkoteplotních
trub typu holdomat
značky Bartscher!

REGISTRACE:
Telefonicky na: 414 113 494 • E-mailem na: tour@bidvest.cz
Po registraci obdržíte soubor PDF "Potvrzení o registraci – vstupenka".
Bez této vstupenky se nelze Bidvest TOUR zúčastnit.

více informací na www.bidvestfs.cz
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odpovědné podnikání
Aktivit v rámci tzv.
Odpovědného podnikání
je mnoho. Naši členové si
mnohdy ani neuvědomují,
co vše se pod tímto
názvem skrývá.

PRAŽSKÉ HOTELY HILTON PODPORUJÍ HROCHY OBOJŽIVELNÉ V ZOO PRAHA

a odstraňovat komunikační bariéry. Ve
HR ČR již několik let podspolupráci s Platformou Byznys pro
poruje zdravou moderní
společnost se podílíme na každoročním
a tradiční kuchyni v rámci
vyhlašování soutěže TOP Odpovědný
projektu Czech Specials.
hotel/restaurace. Řada členů přistuTaké jsme iniciovali účast členů v mepuje správně a nápaditě k Odpovědzinárodní akci Hodina země. Je ponému podnikání, nelze zde všechny
těšitelné, že každým rokem se k myšvyjmenovat, ale snad alespoň několik
lence této aktivity přidává stále
příkladů jeho rozmanitosti lze uvést.
více členů.
Českobudějovický Grandhotel Zvon
Nejen Nadací AHR ČR vyvíjíme
přišel s originálním konceptem pod
aktivity pro mládež, pro děti jsme
názvem „Farmářská
v letošním roce podpokuchyně“, opírajícím se
řili dětskou kuchařku
o využití lokálních jihoMirky Kuntzmannové.
českých surovin v ceNově jsme navázali spolém hotelovém provozu.
lupráci se společností
Pražské hotely Hilton
„Tichý svět“, která je
vyvíjí řadu aktivit (napříkagenturou pro neslyšící
lad v úsporách energií),
a jejím prostřednictvím
které ještě rozšířily třeba
bychom rádi pomohli
podporou hrochů oboneslyšícím, kteří absoljživelných v Pražské
vovali odborné vzdělání
DĚTSKÁ KUCHAŘKA
ZOO. Motorest Pegast
v oboru hotelnictví a gaMIRKY KUNTZMANNOVÉ
v jihočeských Litvínostronomie, vyjít z izolace

A

vicích úspěšně každoročně pořádá hody se specialitami ze sladkovodních
ryb z místní produkce. Akciová společnost Lázně Luhačovice omladila lázeňský areál novým vysazením 500 stromů.
Mimo jiné dokončila také rekonstrukci
nejstaršího objektu v lázeňském středu, Kaple svaté Alžběty, v blízkosti Jurkovičova domu v Luhačovicích. Nově
byl do věžičky kaple po více jak 10 letech umístěn i zvon.
Veškeré služby pražského Hotelu
Adalbert jsou postaveny na ekologickém provozu. Hotel Mosaic House
v Praze je s vlastním recyklačním systémem na vodu, kdy se zároveň rekuperuje teplo, plně ekologickou
budovou. Brněnský Hotel Santon
spoluorganizuje Farmářské trhy, pražský Hotel Perla je partnerem Světlušky
na pomoc nevidomým. Jmenovat bych
mohl další příklady. Přidejte se i Vy.
Rádi Váš příklad zveřejníme. Kontakt
e-mail: rambousek@ahrcr.cz.

TEXT: PHDR. MILAN RAMBOUSEK / FOTO: ARCHIV

Odpovûdné
podnikání
v AHR âR
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NEUSTÁLE
INOVATIVNÍ
KUCHYŇ
BEZ STRESU...
Naboo jsou absolutně revoluční nové
parní konvektomaty od společnosti
LAINOX Ali SpA.
S Naboo se můžete více věnovat svým
profesionálním činnostem a vynaložit více
času pro ziskovost vlastního podniku.
Jednoduše řečeno, můžete použít svůj
ušetřený čas, jak uznáte za vhodné.
A jak je to možné?
Je to umožněno především několika
jedinečnými funkcemi, kterými Naboo
disponuje.

Díky podpoře elektronického 10“ barevného
LCD ovládacího panelu v rozlišení HD
pracujícího na bázi systému Android
s možností připojení k WI-FI, můžeme
představit první jedinečnou funkci CLOUD.
CLOUD Vám nabízí externí prostředí,
ve kterém jsou v průběhu celého roku
k dispozici nové a nové recepty. Ty jsou
doplňovány odbornými technology z celého
světa, kontrolovány výrobcem a rozšiřují
tak recepty, které jsou v NABOO uloženy
od samého počátku. Tištěné kuchařky již

VSTUP DO SVĚTA INFORMACÍ

nejsou potřeba! Recepty, videa, návody
a celá menu jsou popsána od surovin, až po
servírování na talíři, další možností je spuštění
celých prezentací. To vše je k dispozici
v našem novém prostředí CLOUD.
Chcete vytvořit nové sezonní menu nebo
novou regionální, exotickou či etnickou
specialitu? S Naboo je to možné, je flexibilní
a neustále se vyvíjí, aktualizuje a to v aktivní
spolupráci s kuchaři.
LAINOX Naboo však disponuje
i dalšími neméně zajímavými funkcemi.
Multilevel / S tímto systémem můžete
současně vařit různá jídla s odlišnou dobou
úpravy a Naboo vás bude akusticky a visuálně
informovat v okamžiku dohotovení Vašich
jednotlivých pokrmů.
Just in time / Naboo Vám ohlásí kdy
a v jakém pořadí vložíte jednotlivé pokrmy do
stroje tak, abyste je mohli po tepelné úpravě
expedovat všechny najednou.
Smokegrill a Aromatizace / Naboo je
první konvektomat, který umožňuje grilování
s kombinací uzení nebo různými druhy příchutí
(aroma) a to vše pod plnou řízenou procesní
automatikou.
SCS solid clean system / Zaručuje
poloviční čas na umytí konvektomatu.
Pokud Vás tyto nekonvenční funkce zaujaly,
přijďte si nový revoluční
konvektomat LAINOX Naboo vyzkoušet přímo
do našeho gastro atelieru.
Váš tým GAMA HOLDING Praha a.s.

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ NABOO V ČR: GAMA HOLDING Praha a.s., Budějovická 220, Jesenice
WWW.GAMAHOLDING.CZ
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TECHNOLOGIE
V NEJLEPŠÍ FORMĚ
DOTYKOVÁ
OBRAZOVKA
10” BAREVNÝ (LCD-TFT), HD, KAPACITNÍ
OBRAZOVKA S DOTYKOVOU FUNKCÍ
DISPLAY NASTAVITELNÝ DLE UŽIVATELSKÝCH
POTŘEB JE MOŽNÉ UPRAVIT PRO SNADNÝ
PŘÍSTUP K NEJPOUŽÍVANĚJŠÍM RECEPTŮM

AUTOMATICKÉ
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ
PATENTOVÁNO

MAXIMÁLNÍ ERGONOMIE I KDYŽ
JSOU VAŠE RUCE PLNÉ

KRYTÉ ZÁSUVKY
PATENTOVÁNO

ZASOUVATELNÉ KONTEJNERY
PRO ČISTÍCÍ CHEMII NOVÉHO
AUTOMATICKÉHO ČISTÍCÍHO SYSTÉMU

VŠE NA
JEDNOM MÍSTĚ
UNIVERSÁLNÍ KONEKTOR PRO:
VÍCE BODOVOU VPICHOVOU SONDU,
MULTI-PROBE NEBO TENKOU SONDU
PRO SOUSVIDE VAŘENÍ,
KONEKTOR TO VŠE NA JEDNOM
PRAKTICKÉM MÍSTĚ.

Z nové skleněné lahve 0,75 l chutná Rajec ještě lépe
Pramenitá voda Rajec neměla nikdy elegantnější podobu. Navíc je díky vyváženému
složení vhodná nejen k vínu, ale dokonale ladí s každým jídlem.

