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jistě znáte otřelé pořekadlo „když
ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.“
Historicky máme dostatek zkušeností
s tím, jak se naši politici staví k oboru
hotelnictví a gastronomie. Většinou
v duchu hesla „Pomozte si sami.“
Přestože všichni chodí do restaurací
a hospod, přestože většina z našich
občanů jezdí na dovolenou do hotelů, penzionů a kempů, mnoho z nich
se na nás stále dívá jako na ty, kteří je jen obírají o peníze. Nejinak je
to s politiky, z nichž ti, kdo se skutečně postavili za náš obor, by se
dali spočítat na prstech jedné ruky. Domníváme se, že to, co je nutné
postupně změnit, je právě obraz našeho oboru v očích veřejnosti.
Předvolební období je jediným okamžikem, kdy může každý občan
ovlivnit další chod veřejných věcí. Následně již většinou není příliš vůle
naslouchat. Nám šlo, a vždy půjde, o věc a ne o politiku. Proto jsme
vytvořili předvolební anketu AHR ČR, která by měla našim členům
sloužit spíše pro orientaci ve slibech mnoha politických stran. Odpovědi využijeme také v povolebním období, abychom požadovali plnění
letošních slibů. Anketu jsme zveřejnili v polovině září a máte možnost
se s ní seznámit na našem webu. Za nás můžeme slíbit, že všechny
otázky, které jsme zde definovali, budeme nadále řešit po volbách
a po sestavení nové vlády.
Podzimní sezona je v plném proudu, takže máte všichni jistě hodně
práce a starostí. My bychom byli přesto rádi, pokud byste si udělali
čas také na naši konferenci, která se uskuteční v Olomouci první prosincový den. V tomto zpravodaji naleznete již podrobný program
a my doufáme, že budeme mít příležitost Vás opět osobně potkat
a nabídnout Vám inspiraci a milé setkání s lidmi, kteří mohou dát
odpovědi na některé aktuální otázky, jako je třeba právě problematika
získávání a stabilizace pracovníků. Protože je naše konference také
vždy trochu vizionářskou, chtěli bychom se letos zamyslet nad podobou úspěšných hotelových konceptů a gastronomie. V neposlední
řadě děkujeme všem, kdo jste se jakkoli zapojili do nominací kandidátů na výroční ceny. Jak je již tradicí, bude po konferenci následovat
slavnostní gala večer, kde zveřejníme výsledky letošních výročních cen,
ale také představíme všechny nominované. Skutečnost, že je někdo
svými kolegy nominován na jakékoli ocenění, je přece již samo o sobě
velkým uznáním jeho práce.
Přejeme Vám tedy příjemný a úspěšný zbytek podzimu a těšíme se na
naše setkání v Olomouci.
S úctou

Partneři AHR ČR
Generálním partnerem AHR ČR

Exkluzivní partner

AHR ČR je členem
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STALO SE...

VÝKONY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ:
ČERVENEC 2017

1. srpna

Year to Date - July 2017 vs July 2016 (v eurech)
Occ %

jednání o další spolupráci s tajemníkem
HK Tomášem Vrbíkem

3. srpna

jednání s vedením Ředitelství služby cizinecké
policie ve věci registrace cizinců

8. srpna

jednání s náměstkyní MF Alenou Schillerovou
– připomínky k účtenkové loterii

9. srpna

jednání s OSA ve věci sazebníků a výběru
poplatků za rok 2016

25. – 27. srpna

setkání s dětmi z dětských domovů
v Summer Camp Nadace AHR ČR v Praze

29. srpna

neformální setkání členů Prague Chapter
v hotelu Diplomat

31. srpna

jednání Rady AHR ČR – zápis k dispozici
členům na webu

4. září

jednání Prezidia Svazu obchodu
a cestovního ruchu

6. září

organizace golfového turnaje Bidfood
Hotelier Golf Cup AHR ČR

11. září

účast na jednání KS Vysočina v Jihlavě

12. září

jednání představenstva SOCR ČR a komory
cestovního ruchu

14. září

účast na prvním workshopu AHR ČR
k problematice GDPR

Prague

ADR

RevPAR

2017

2016

2017

2016

2017

2016

76,1

72,0

85,85

79,45

65,34

57,18

Vienna

71,8

69,5

95,82

93,63

68,83

65,12

Budapest

75,4

70,9

84,89

74,48

63,98

52,77
100,00

Barcelona

79,4

75,9

144,74

131,76

114,89

Berlin

75,6

74,7

95,29

91,35

72,08

68,28

Paris

72,5

68,8

238,50

230,82

173,02

158,74

London

80,9

78,9

169,63

173,90

137,22

137,13

Warsaw

77,1

75,0

74,14

66,48

57,15

49,85

VÝVOJ TRHU STRAVENEK
AHR provedla v září další průzkum mezi provozovateli stravenek. Jeho cílem bylo zmapovat změny na trhu stravenek,
zvláště pak náklady spojené s akceptací stravenek a jejich vývoj,
které asociace dlouhodobě kritizuje. Přestože by se zdálo, že
elektronické stravenky by měly být spojeny s mnohem nižšími
náklady pro všechny zúčastněné strany, vydavatelé těchto elektronických stravenek nijak výrazně své provize nesnížili, spíše
zůstávají na přibližně stejné úrovni. To v praxi vede k neochotě
provozovatelů restaurací tyto systémy akceptovat. Zatímco se
jen samotné provize u papírových stravenek pohybují převážně
mezi 5 – 7 %, tak například u Naší stravenky, která je relativně
novým produktem na trhu, je jednotná provize 2,5 %. To je
zřejmě důvod, proč se Naše stravenka stává stále vyhledávanější
a po několika měsících ji již akceptuje 20 % respondentů z řad
provozovatelů restaurací. Provoz elektronických stravenek
zvláště z pohledu provizí, účtovaných restauracím nezlevnil,
byť by logicky měl být levnější, někteří provozovatelé restaurací ho odmítají akceptovat, protože
provize zde zůstává na úrovni většinou 5 – 7 %. Pokud přičteme další náklady s tímto spojené,
pak jsou náklady na tento systém ještě vyšší než u papírových stravenek. Někteří respondenti se
údajně také setkali s praxí, kdy vydavatel stravenek podmiňuje spolupráci akceptací své elektronické stravenky, což je naprosto nepřípustný požadavek. Vývoj trhu stravenek budeme i nadále
sledovat s cílem vytvářet tlak na snížení nákladů, které jsou podle našeho názoru zcela neadekvátní. Stejně tak podpoříme budoucí diskusi o případné revizi systému poskytování příspěvku
zaměstnancům na stravu. Domníváme se, že současný systém je neefektivní a v konečném
důsledku jej finančně podporují ti, kdo stravenky akceptují, tedy obchody a restaurace. Je však
také otázkou času, kdy se tyto náklady přenesou na zákazníky, ať již formou celkového růstu cen
nebo případnými přirážkami.

ANKETA POLITICKÝCH STRAN ZVEŘEJNĚNA
Na webu www.ahrcr.cz jsme zveřejnili odpovědi jednotlivých politických stran na naše předvolební otázky. Každý z našich členů má tedy
možnost seznámit se s tím, jak nás chtějí politici v příštím období podpořit. AHR ČR k tomu vydala následující tiskovou zprávu:
Hoteliéři se ptají politiků, jak chtějí po volbách pomoci podnikání.
AHR ČR zveřejnila předvolební anketu pro politické strany.

malých podniků a přináší neustálé zvyšování nákladů a administrativy.
V programových prohlášeních vlád je pak cestovní ruch a s ním spojené
obory zastoupen většinou pouze několika všeobecnými větami.
Václav Stárek, prezident AHR ČR k tomu uvedl: „Položili jsme politikům jasné otázky, jak chtějí podpořit podnikání v pohostinství, co
plánují udělat se školstvím a nedostatkem pracovníků. Hotely, penziony a restaurace byly prvními, kdo přešly na elektronickou evidenci
tržeb. Po zefektivnění výběru daní logicky podnikatelé očekávají, že by
se politici měli zamyslet nad strukturou a výší DPH, která u nás patří
mezi nejvyšší v rámci EU. Stejně tak je tomu u odvodů za zaměstnance. Odpovědi budou sloužit všem občanům, kteří jsou s oborem nějak
spjati, aby se mohli lépe orientovat, kterou stranu podpoří.“ Anketa
byla rozeslána všem současným parlamentním stranám, pokud by ale
jakákoli z jiných stran chtěla na otázky odpovědět a zveřejnit je, pak je
asociace kdykoli připravena tak učinit.

V Praze 18. září 2017
Asociace hotelů a restaurací České republiky oslovila předsedy všech
parlamentních stran s předvolební anketou. Odpovědi na otázky, týkající se podpory podnikání, zaměstnanosti a rovných podmínek v podnikání, nyní zveřejní a poskytne všem provozovatelům ubytovacích
a stravovacích zařízení. Dokument bude sloužit k lepší orientaci voličů
před volbami, ale také ke kontrole plnění předvolebních slibů v nadcházejících čtyřech letech.
Cestovní ruch je politiky neustále vnímán jako okrajový obor, přestože
poskytuje práci 230 tisícům zaměstnanců, z čehož 130 tisíc je zaměstnáno jen v sektoru hotelnictví a gastronomie. Cestovní ruch je významným zdrojem příjmů státu, kdy stát získává na odvodech přibližně 41 Kč
z každé stokoruny utracené turistou. Přes výše uvedené se na provozovatele pohostinství pouze uvalují další regulace, které se dotýkají zvláště Otázky i odpovědi jsou k dispozici na webu AHR ČR www.ahrcr.cz.
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V poslední době se stále častěji setkáváme s otázkou, kdy můžeme například pokrm nebo
nápoj, popřípadě surovinu označit jako „domácí, čerstvé“ apod. Proto jsme se rozhodli také
tomuto tématu věnovat, byť zatím stále není zcela jasné ani samotným kontrolním orgánům. Regulace v této oblasti značení potravin představují opatření, která by měla zamezit
klamání zákazníků. V první řadě je nutno konstatovat, že rozumná pravidla pro předcházení tzv. „klamání zákazníků“ jsou jistě v zájmu nejen zákazníků samotných, ale také našeho
oboru a budování jeho dobrého jména.
Na druhou stranu, obor pohostinství a gastronomie je jedním z nejregulovanějších oborů
nejen u nás, ale v Evropě všeobecně. Vezmeme-li pak v úvahu, že stravovací zařízení z přibližně 80 % reprezentují v Evropě mikro-podniky a malé podniky, které jsou velmi často reprezentovány rodinnými firmami nebo firmami s několika málo zaměstnanci, pak je jasné,
že další přibývající regulace jsou mnohdy již mimo reálnou kapacitu provozovatelů těchto
zařízení. Tím vzniká situace, kdy některé podniky končí svou činnost nebo zjednodušují
nabídku tak, aby regulacím co nejjednodušeji vyhověly. To je také jedním z argumentů
HOTREC na evropské úrovni, který dlouhodobě upozorňuje na dopady těchto opatření
nejen do ekonomiky podnikání v pohostinství, ale také na skutečnost, že mnohá regulační
opatření vedou dlouhodobě k zjednodušení nabídky v restauracích ve snaze zjednodušit
také naplnění konkrétní regulační povinnosti.
Jako jeden z typických příkladů v oblasti značení pokrmů bychom uvedli nedávno zavedenou povinnost označování alergenů v pokrmech. Ta byla nadbytečná z několika důvodů. Za
prvé zákazník měl již před touto regulací právo získat informaci na dotaz přímo od obsluhy.
Pokud se zeptal na konkrétní alergenní látku (například celer), kuchař mu byl schopen říci,
zda daný pokrm tuto látku obsahuje. Nezaznamenali jsme jediný zásadní problém, který by
si vyžadoval zavedení nové, administrativně náročnější a přísnější normy.
Navíc velký mediální zájem o tuto regulaci vyvolal panickou hrůzu před alergeny a to
i u zákazníků, kteří nejsou alergičtí. Hosté si pod alergeny mnohdy představují nezdravé
látky, které do pokrmů nepatří, aniž by si uvědomili, že například ryba je také na seznamu
alergenů. Každá regulace se pak nutně musí také promítnout do konečných cen pro spotřebitele, protože procesy se zajištěním konkrétní regulace s sebou nesou další náklady, včetně
personálních. Stejně tak je to v případě zbytečně složitého opatření v oblasti názvů pokrmů.
Pravidla označování pokrmů v gastronomii byla v minulosti poměrně volná, na rozdíl od
potravinářských výrobků. Počínaje platností Nařízení 1169/2011 začala být řešena
i pravidla označování pokrmů. Tehdy šlo o správný název, který vypovídá o skutečných
vlastnostech a obsahu pokrmu, společně s informací o alergenech prostřednictvím obsluhy.
Navazující národní předpisy, zákon 110/1997 Sb. novelizován 180/2016, povinnosti rozšířil
o další požadavky. Zpřesnění značení pokrmů je definováno prováděcí vyhláškou 417/2016,
Sb., podle které může být, mimo jiné, posouzeno jako zavádějící označení pokrmů nebo
jeho složek jako „vhodné pro děti“, „domácí“, „čerstvá“, „živá“, „čistá“, „přírodní“ nebo
„pravá“.
Tento nový požadavek je poměrně tvrdý a pro gastronomii minimálně nezvyklý. Sjednocování požadavků na značení průmyslově vyráběných potravin a pokrmů v gastronomii
však takovéto situace často navozuje bez ohledu na charakter těchto provozů. Zmíněný
požadavek dále zpřesňuje a zároveň zmirňuje §2 odstavec (4) písmeno b) uvedené vyhlášky.
Doslovně „údaj podle odstavce 1 písm. a) součástí popisné informace, a prvků, vztahujících
se ke způsobu prezentace potraviny jako celku, která jeho použití prokazatelně odůvodňuje
a neuvádí spotřebitele v omyl“. Tedy lidsky řečeno, když gastronomický provoz zdůvodní,
proč je pokrm „vhodný pro děti“, „domácí“, „čerstvý“, „živý“, „čistý“, „přírodní“ nebo „pravý“, může v takovém případě slova při prezentování pokrmu použít.
Jakou formu by uvedené zdůvodnění mělo mít, respektive jaká forma bude uznávána jako
dostatečná, je zatím otázka, o které momentálně jedná Asociace hotelů a restaurací s dozorovými orgány.
V praxi to znamená u nejpoužívanějších slov „domácí“ a „čerstvý“, následující použití:
 „Domácí limonáda“ je nebalená limonáda, vyrobená z čerstvých surovin v gastronomickém provozu. Použití nápojového koncentrátu z průmyslové potravinářské výroby
s použitím přídatných látek (konzervanty, barviva, aromata) není přípustné. Pokud jsou
sirup nebo jiná surovina k výrobě limonády připravené v bezprostředním okolí restaurace
(bez přídatných látek), je označení „domácí limonáda“ odůvodnitelné.
 „Domácí štrúdl“ nebo další pekařské výrobky:
 Jsou vyrobeny a upečeny přímo v gastronomickém provozu.
 Jsou vyrobeny i jinde, ale podle místního receptu, rodinného receptu, bez 		
přídatných látek, které prodlužují trvanlivost.
 Slovo „čerstvý“ je snadněji uchopitelné. U zeleniny, bylinek nebo ovoce jde o sklizené
části rostlin, nezbytně dlouho skladované v prostředí, kde neztratí původní jakost. Mohou
být nakrájeny, nasekány nebo jinak mechanicky upraveny a podávány.
Odůvodnění použití výše uvedených slov, musí být uvedeno v dokumentaci gastronomického provozu pro každý případ použití. Tak se vyhneme pozdějším debatám s dozorovými
orgány o oprávněnosti jejich použití.

SMĚNÁRENSKÁ ČINNOST

V souvislosti s novelou zákona č.253/2008 Sb o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a v souvislosti se vznikem samostatného
Finančního analytického úřadu jsme pro naše členy
poskytující směnárenské služby vypracovali příslušné dokumenty. Jedná se o tzv. Systém vnitřních
zásad, který je nově rozšířen o povinnost zpracování
hodnocení rizik. Systém vnitřních zásad je vypracovaný k vašemu doplnění, samotné hodnocení rizik
však již navazuje na postupy a procesy zavedené
v jednotlivých hotelech.
Součástí vypracovaného systému vnitřních zásad je
však systematický návod i na tuto kapitolu. Zákon
již v minulosti umožňoval požádat si o vyjmutí
z povinných osob, na které se vztahuje. Pro udělení
výjimky je nutno splnit podmínky dle § 34 zákona
č. 253/2008 Sb. Obdržení výjimky z tohoto zákona
závisí na rozhodnutí a posouzení Finančního analytického úřadu. K žádosti není předepsaný formulář,
je nutné ji podat volným textem s přiložením všech
příloh (§ 34). Pokud jste výjimku v minulosti obdrželi a nebyla podle bodu 4) § 34 zákona udělena na
dobu určitou, je i podle nového zákona stále platná.
Zákon však také stanoví, že v době trvání výjimky
může dozorový orgán kontrolovat, zda nedochází
k jejímu zneužití. Materiály i případné potřebné
kontakty jsou k dispozici na sekretariátu.

PŘIPOMÍNKY AHR ČR
K NÁVRHU NA OMEZENÍ
AGENTURNÍCH
ZAMĚSTNANCŮ
AHR ČR obdržela k připomínkování návrh nařízení
vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009
Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce
nemůže formou dočasného přidělení k výkonu
práce u uživatele zprostředkovávat. Tento návrh
nejen opět zpřísňuje pravidla pro zaměstnávání
cizinců prostřednictvím agentur, ale navíc vypouští
některé obory, které až dosud mohly být agenturními zaměstnanci vykonávány. Tím tyto obory
zároveň znevýhodňuje. AHR ČR ve svých připomínkách požaduje zcela zrušit zpřísnění požadavků
na minimální vzdělání uchazečů ze středoškolského
na vysokoškolské a rozšíření možnosti zaměstnávání
na obory, které se v sektoru hotelnictví a gastronomie běžně zajišťují agenturními zaměstnanci. Počet
volných pracovních míst na úřadech práce dosáhl
188 tisíc, přičemž uklízeči a pomocníci v hotelech
jsou čtvrtou nejpoptávanější skupinou na úřadech
práce (6 759 volných míst). Mezi trvale poptávané
pozice, kde chybí zaměstnanci, patří také kuchaři
(5 535 volných míst), číšníci (3 057 volných míst).
Skutečnost, že se struktura nejvíce poptávaných
pozic téměř nemění, svědčí o tom, že naši občané
nemají o práci na těchto pozicích velký zájem. Tato
skutečnost omezuje možnost dalšího rozvoje firem
a spíše povede k tomu, že většina firem bude hledat
cesty, jak pracovní místa nahrazovat novými technologiemi. Jakékoli omezení možnosti obsadit dané
pracovní pozice, byť agenturními zaměstnanci, je
tedy přímo v rozporu s hospodářskými zájmy státu,
podnikatelů a v konečném dopadu všech občanů
České republiky. O podporu tohoto stanoviska jsme
zároveň požádali Hospodářskou komoru a Svaz
obchodu a cestovního ruchu.
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NOVÁ PRAVIDLA PRO ZNAČENÍ POKRMŮ
A OCHRANA ZÁKAZNÍKA

AKTUÁLNĚ

Dopis AHR ČR zaslaný Ministerstvu kultury:
Jednání s kolektivními správci autorských práv
Níže uvádíme znění dopisu, který 27. 8. 2017 zaslal Ing. Václav Stárek, prezident AHR ČR, JUDr. Petře
Smolíkové, náměstkyni pro řízení sekce legislativní a mezinárodních vztahů a JUDr. Pavlovi Zemanovi,
řediteli samostatného oddělení práva autorského na Ministerstvo kultury České republiky.
Věc: Informace o jednání s kolektivními správci autorských práv v roce 2017
a opakovaná informace o sazebnících kolektivních správců pro rok 2017
Vážená paní náměstkyně, Vážený pane řediteli,
v rámci probíhajícího jednání o podmínkách hromadné kolektivní
licenční smlouvy pro rok 2017 s INTERGRAM z.s., jakožto společným
zástupcem ostatních kolektivních správců bychom Vám rádi sdělili,
že si obě strany již vyměnily návrhy na podmínky uvedené smlouvy,
nicméně tyto podmínky jsou i s ohledem na změny nastalé v tomto
roce, jakož i na dřívější pozici AHR a kolektivních správců ohledně
výše odměn za přístroje umístěné v pokojích v ubytovacích zařízeních,
velmi nejasné. V dopise ze dne 20. 1. 2017 pod č.j. MK65508/2015OAP
jsme již informovali o vzájemných disputacích ohledně obsazenosti,
když tyto zřejmě měly vliv na to, že v roce 2017 se kolektivní správci
vrátili k zohledňování tzv. lineární obsazenosti, ačkoli stále aplikují 30%
minimální limit pro její aplikaci. Takto postupují bez toho, aby jakkoli
tuto míru i důvod onoho limitu vysvětlili či podložili. To je také jedna
z připomínek, které jsou v průběhu jednání o podmínkách a uzavření
hromadné kolektivní licenční smlouvy vznášeny.
Předkládáme nyní stručný přehled základních argumentů, které hovoří
pro nejasný postup stran uzavření smlouvy. Tyto argumenty jsou očíslovány, nicméně tím není nevyjádřena jejich váha.

1. Včasnost předkládání sazebníků
k vyjádření
Kolektivní správci dostávají své povinnost předkládat sazebníky
k vyjádření jen částečně. Podle názoru AHR by měli předkládat již
návrhy takových sazebníků, nikoli až sazebníky přijaté interními orgány
správců, které jsou dle jejich vyjádření platné a čekají na účinnost. Jakékoli připomínky k takovým sazebníkům mohou být velice těžko vzaty
v potaz, pokud by tak již bylo činěno, tak pouze změnou v průběhu
již takovým sazebníkem upraveného období. Sazebníky jsou změněny
někdy i v průběhu příslušného období bez toho, aby bylo patrné, na jaké
období mají být změny aplikovány, jak je postupováno vůči uživatelům,
kteří uzavřeli smlouvy za trvání jiné verze sazebníků apod. Na připomínky AHR není obvykle žádná reakce.
Konkrétně pro rok 2017, INTERGRAM zveřejnil svůj souhrnný sazebník odměn pro rok 2017 pro nositele práv zastoupené kolektivními
správci INTERGRAM, OAZA a OOA-S již v prosinci 2016, přičemž
tento sazebník měl vstoupit v platnost dne 1. 1. 2017. Tento sazebník byl
následně změněn, přičemž tato změna, resp. nové znění mělo platit pro
celé licenční období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a mělo tedy retroaktivně upravit část roku 2017. K původnímu sazebníku se AHR vyjádřila
dopisem ze dne 20. 1. 2017, v něm se mimo jiné vyjadřovala k včasnosti
předkládání sazebníků, možnosti efektivní reakce na takto předložené
sazebníky zvyšování sazeb ohledně společných prostor a rovněž sazeb
za přístroje umístěné v hotelových pokojích a rovněž zaujala stanovisko ke slevám za provozovny. V závěru dopisu rovněž požadovala, aby
byla informována s jejich připomínkami uvedenými v tomto dopise ve
vztahu k předmětnému sazebníku naloženo. Následně se dopisem ze
dne 17. 5. 2017 sdělila svůj postoj ke změně souhrnného sazebníku pro
rok 2017, přičemž zejména rozporovala postup, který byl zvolen a který
opětovně nerespektoval oprávnění AHR se včasně a efektivně vyjádřit
k návrhu sazebníku. AHR na tyto dopisy neobdržela žádnou relevantní
odpověď, ani informaci o tom, jak s jejími námitky bylo naloženo.
Hovoříme-li o sazebnících kolektivního správce OSA a Dilia, pak
i ve vztahu k těmto kolektivním správcům se AHR vyslovila již v roce
2016, kdy mimo jiné došlo k vyjádření ohledně nejasné mezinárodní
komparace sazebníků OSA, dále k rozporování tvrzení o přiměřené výši
sazeb pro období využití od 1. 1. 2017 a zároveň došlo k odeslání dopisu
ze dne 17. 5. 2017, a to konkrétně ve vztahu ke změně pojetí obsazenosti
a procesního postupu kolektivního správce OSA týkající se změny
sazebníku. Na tyto připomínky nebylo AHR ze strany OSA reagováno.

2. Změny v sazebníku INTERGRAM
a OSA pro rok 2017 oproti roku 2016
– navýšení odměn
Souhrnné sazebníky INTERGRAM byly zveřejněny před dnem nabytí
účinnosti zákona č. 102/2017 Sb. a zároveň mají být platné pro období
po nabytí jeho účinnosti, to jest konkrétně pro rok 2017, resp. jeho část.
Z porovnání sazebníku pro rok 2016 a rok 2017, jak rovněž uvedeno již
v dopise AHR ze dne 20. 1. 2017, došlo ke zvýšení odměn, a to efektivně
zhruba o 16 % u společných prostor, a to přesto že v roce 2016 činila
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AHR nemá informace o tom, že takový souhlas byl či nebyl udělen.
S ohledem na poslední větu uvedeného bodu 8 článku II autorskoprávní
novely pak vycházíme z toho, že v případě absence takového souhlasu
by bylo možno vycházet pouze ze sazeb z roku 2016 příslušně navýšených, a to za předpokladu že uvedené sazby z roku 2016 byly sazbami
zákonnými a přiměřenými.

3. Dědictví ust. § 23 autorského zákona
Ze sazebníku INTERGRAM, jakož i ostatních sazebníků kolektivních
správců vyplývá, že již nejméně v roce 2016 došlo k překročení limitu,
který dle autorského zákona účinného v citovaném období činil za
všechny kolektivní správce 90 Kč za pokoj a přístroj (viz dopis
z 20. 1. 2017).
Nejvyšší možná sazba za pokoje v roce 2016:
 OSA sazba A + INTERGRAM = 94,17 Kč
 OSA sazba B + INTERGRAM = 112,62 Kč
Sazba aplikovaná v roce 2017
 OSA 65,44 + INTERGRAM 62,46 = 127,90 Kč
Z porovnání nejvyšší možné (dle ust. § 23 AZ) výše sazby, tedy 90 Kč
a sazby uplatňované v roce 2017 vyplývá navýšení o 42 %. Pro další
argumentaci platí již citované u veřejných prostor.
Z uvedeného důvodu AHR považovalo sazebníky týkající se této části
ubytovacích pokojů za neplatné, neboť protizákonné, kdy je nutno vycházet ze sazeb, které jsou primárně stanoveny, a nikoliv za konkrétních
okolností vybírány po možné, nikoli nárokové aplikaci různě poskytovaných slev. AHR vychází z předpokladu, že v případě, že sazebník je
v některé části v rozporu se zákonem, tato část nemůže být aplikována
a nemůže být využita ani jako základ pro zvyšovaní sazeb dle autorskoprávní novely účinné v roce 2017, neboť by to znamenalo, že z důvodu
nezákonnosti takovéhoto sazebníku by pak musely být za nezákonné
považovány rovněž sazby, které jsou stanoveny s jeho využitím.
Zde platí zásada, že z bezpráví právo vzejít nemůže.
Aktuálně AHR sdělila INTERGRAMu výše uvedené námitky a očekává
precizaci návrhu a vysvětlení uvedených pochybností. S ohledem na to,
že Ministerstvo kultury bylo hlavním protagonistou přípravy a přijetí
novely autorského zákona účinné od dubna tohoto roku, je podle názoru AHR nutné znát jeho názor na uvedené kroky vedoucí k přechodu
na nový systém vyjednávání sazebníků obsažený v autorském zákoně
nyní účinném.
S pozdravem, Ing. Václav Stárek, prezident AHR ČR
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míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen pouze 0,7 %.
Nicméně je třeba poukázat, že řada položek zaznamenala ještě větší
nárůst, například:
 rádio za rok 2016 ve snížené sazbě za typ veřejné produkce A v roce
2016 v místě s méně než 1.000 obyvateli bylo zpoplatněno částkou
133 Kč, za rok 2017 155,70 Kč, tj. nárůst u rádia o cca 17 %
 u lokace mezi 1.000 a 100.000, resp. 80.000 obyvateli došlo ke zvýšení
ceny ze 150,90 Kč na 187,70 Kč, tj. nárůst o 24 % a
 u lokace s počtem obyvatel větších než 100.000, resp. 80.000 došlo ke
zvýšení ceny ze 167,30 Kč na 219,70 Kč, tj. nárůst o 31 %.
V této souvislosti je rovněž potřeba uvést že mezi lety 2016 a 2017 došlo
ke změnám ve struktuře sazebníku, přičemž tyto změny nebyly nijak
blíže vysvětleny a jsou důvodem pro zhoršenou orientaci v sazebníku
a rovněž ve výši jednotlivých sazeb a jejich meziročním srovnání. Konkrétně došlo například v roce 2017 ke zrušení zohlednění velikosti úhlopříčky zvukově-obrazových zařízení s TV tunerem, přičemž v současné
době to znamená, že došlo ke zdražení takových zařízení, která mají
menší úhlopříčku než 128 cm, došlo ke zrušení snížených sazeb, přičemž to mimo jiné vede k efektivnímu zvýšení sazeb, přestože základní
sazba mohla dojít k lehkému snížení ve srovnání s rokem 2016.
Pokud jde o samotný typ veřejné produkce uváděný pod písmenem
M, kdy se jedná o užití zvukových a zvukově obrazových záznamů na
pokojích v ubytovacích zařízených, pak zde je mimo jiné uvedeno, jak
nastíněno shora, že výše sazeb se v tomto roce snižuje v závislosti na
procentu průměrné pokojové obsazenosti v předcházejícím roce, a to
až o 70 % (to jest pro 30% obsazenost). AHR má za to, že pro tuto limitaci není uveden žádný důvod, neboť mezi členy jsou rovněž ubytovací
zařízení, které ve srovnání celého ročního období dosahují i nižší než
30% obsazenosti, a přesto v rozporu s tím, co tvrdí kolektivní správci
o možnosti ekonomického fungování při takové obsazenosti, tato
členská zařízení fungují. Pokud tedy tato členská zařízení nemohou
efektivně využívat průměrné pokojové obsazenosti podle svých reálně
dosažených výsledků pak to znamená, že jsou oproti jiným ubytovacím
zařízením, která tyto podmínky mohou využívat při obsazenosti vyšší
než 30 %, znevýhodněna. Ve svém důsledku tak platí argumentace
ohledně těchto zařízení, která byla použita při rozporovaní pásmové
obsazenosti aplikované v minulosti ze strany kolektivních správců.
Z porovnání sazebníku OSA pro rok 2016 a rok 2017 vychází zvýšení
u řady položek, například:
 rádio v roce 2016 v místě s méně než 1.000 obyvateli bylo zpoplatněno částkou 148,80 Kč, za rok 2017 195,30 Kč, tj. nárůst u rádia
o cca 31 %
 u lokace mezi 1.000 a 100.000, resp. 80.000 obyvateli došlo ke zvýšení
ceny ze 167,40 Kč na 237,15 Kč, tj. nárůst o 42 % a
 u lokace s počtem obyvatel větších než 100.000, resp. 80.000 došlo ke
zvýšení ceny ze 186,- Kč na 279 Kč, tj. nárůst o 50 %
 TV v roce 2016 v místě s méně než 1.000 obyvateli bylo zpoplatněno
částkou 256,55 Kč, za rok 2017 313,15 Kč, tj. nárůst u rádia o cca 22 %
 u lokace mezi 1.000 a 100.000, resp. 80.000 obyvateli došlo ke zvýšení
ceny ze 288,62 Kč na 380,26 Kč, tj. nárůst o 32 % a
 u lokace s počtem obyvatel větších než 100.000, resp. 80.000 došlo
ke zvýšení ceny ze 320,69 Kč na 447,36 Kč, tj. nárůst o 40 %.
Jak z výše uvedeného vyplývá, v porovnání roku 2016 a 2017 došlo k výraznému nárůstu výše sazeb, což bylo v lednu tohoto roku AHR sdělováno a rozporováno, zejména pak výše sazeb překročila oproti roku
2016, tj. oproti období, pro něž platil předchozí poslední sazebník, míru
odpovídající trojnásobku inflace za období 3 úplných kalendářních let
předcházející období, pro něž má platit nová výše odměn. V roce 2014
činila průměrná roční míra inflace 0,4 %, v roce 2015 činila 0,3 %
a v roce 2016, jak uvedeno již výše, činila 0,7 %. Je jasné, že sazebníky
uvedenou míru překračují a že tedy je kolektivní správce povinen získat
pro období roku 2016 souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
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Nadační kemp AHR 2017 ve znamení parníku,
Sushi a hotelů
Léto je za námi a stejně tak i letní nadační kemp, který jsme uspořádali pro děti z dětských
domovů. Celkem jsme přivítali 22 dětí a 5 vychovatelů z dětských domovů v Potštejně,
Hranicích, Dubé-Deštné a z České Lípy.
z pražského hotelu Perla a Václav Stárek. Děti se mohly dozvědět řadu
zajímavých zážitků, od profesních začátků těchto hoteliérů na brigádách
až po setkávání se s významnými osobnostmi. Besedu zakončila Ivana
Němcová, která děti seznámila s činností Nadace AHR ČR.
Poté následovaly sportovní aktivity, kterých se jako vedoucí ujal Jiří
Synecký ze společnosti UniConsulting. Hry se konaly v prostředí nádherného Klánovického lesa. Velký úspěch sklidila vybíjená a nebo hra
s molekulami. Děti se také učily kuchařské recepty za pomoci hledání
barevných lístečků, které byly ukryty například pod listím nebo zaházeny klacky. Celý den byl zakončen opékáním buřtů, které doprovázelo
hraní na kytaru.
Hodnocení našeho setkání ponecháme na dětech samotných, za nás
bychom chtěli jen říci, že to bylo velmi milé a přátelské setkání, plné
aktivit a poznávání zajímavého světa hotelnictví. A naši malí hosté byli
úžasní.
Věříme, že se s některými z dětí budeme setkávat i v budoucnu a přesvědčili jsme je, že práce v našem oboru jim dává nové, zajímavé příležitosti k jejich startu do života dospělých. Chtěli bychom poděkovat
všem, kteří se participovali na dětském letním nadačním kempu. Naše
poděkování patří: J. Královi a jeho kolegům, T. Startlovi, J. Bárovi,
M. Procházkovi, M. Specking, J. Schuschu, J. Syneckému
a R. Vojtovi ze společnosti Prague Boats a Prague City Tourism.

TEXT: MICHAELA PEŠKOVÁ, FOTO: ARCHIV

A co jsme si pro děti letos připravili? Na čtvrtek byl plánovaný příjezd
a ubytování dětí ve Střední škole hotelnictví a gastronomie v Klánovicích.
Páteční den jsme začali plavbou parníkem po Vltavě, která trvala dvě
hodiny. Po dopoledním programu všem vyhládlo, a tak jsme se přesunuli do hotelu Penta, kde nás přivítal pan ředitel Johaness Schuschu. Po
výtečném obědě následovala prohlídka hotelu Hilton, kde si děti mohly
ozdobit cupcakes podle svých představ a následně sníst. Každé z dětí
také dostalo kartičku s otázkami, kde měly za úkol vyplnit správné
odpovědi po skončení prohlídky hotelu. Jednou z otázek byla například,
odkud pochází ředitel hotelu Michael Specking. Děti byly z návštěvy
hotelu nadšené, po jeho prohlídce následovala poslední zastávka na
Staroměstké radnici. Navštívili jsme například i podzemí, kde jsme se
něco dozvěděli o popravách nebo vězních, kteří do zdi vyryli své vzkazy,
které jsou ještě dnes čitelné.
Sobota ráno se nesla v duchu vaření. Jiří Král z restaurace Aureole spolu
se svými dvěma kolegy připravili pro děti kurz Sushi. Děti si mohly
vyzkoušet, jak toto chutné japonské jídlo vytvořit. Pro děti to byla úplně
nová zkušenost, Sushi jedly totiž úplně poprvé. Po skončení děti obdržely certifikát o úspěšném absolvování kurzu Sushi a thajské polévky
Tom – Yam. Po obědě následovala beseda s hoteliéry. O své životní zkušenosti se přišli podělit hoteliéři Josef Bára z EuroAgentur, Tomáš Startl
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Každý člověk by měl žít v harmonii s ostatními
Na loňské konferenci AHR ČR převzal Ing. Miroslav Bukva, MBA, ředitel Clarion Congress
Hotel Prague, cenu Odpovědný hotel za rok 2015. Náš rozhovor osciloval především okolo
tématu společenské odpovědnosti.

Jaký máte vy osobně vztah k odpovědnému hotelnictví?
Každý člověk by měl žít v harmonii s ostatními. V realitě života často
potkáváme lidi s opačnými názory či škarohlídy, ale to by nás nemělo
odradit. Pro náš radostnější život je mnohem lepší pozitivní náhled na
svět, respekt k ostatním, vzájemná tolerance i umění radovat se i z malých drobností. To platí zcela obecně a tedy i v hotelnictví. Mnohokrát
jsem již zmínil, že hotelnictví je založeno na práci lidí pro lidi. Dobré
vztahy a vzájemná komunikace jsou tím nejdůležitějším. Hosté i toho
nejkrásnějšího hotelu nebudou spokojeni, pokud nebudou mít pocit, že
jsou u vás vítáni a hotelový personál nebude vstřícný. K pohodě hostů
je nezbytný spokojený personál a k tomu patří i celková pohoda a vzájemná harmonie s okolím. Recepční by se sotva mohl usmívat, kdyby se
musel každou chvíli dohadovat s lidmi ze sousedství, že jim například
zase stojí před domem autobus s turisty. K celkové pohodě pak patří
i pěkné prostředí, upravené okolí hotelu a samozřejmě i respekt k přírodě a její ochrana.
Co byste poradil hotelu, který by se také chtěl začít chovat odpovědně? Kde začít?
Každý z nás by měl začít především u sebe. Pokud máte kladný přístup
k životu, je normální, že se snažíte obklopovat lidmi, kteří mají podobně
pozitivní přístup. A jít sám příkladem, to je naprostý základ. Úplně na
začátku jsem v našem hotelu začal navrhovat různé společné akce, kterých se vždy rád účastním. Jednou z prvních akcí byla společná brigáda,
kdy jsme s kolegy vymalovali dětem mateřskou školičku. Byla to určitě
prospěšná činnost, ale pro nás to byla vlastně zábava a velice to semklo
náš kolektiv. Kolegové pak sami začali navrhovat další aktivity.
Které projekty považujete v této souvislosti za nejpovedenější?
Našich projektů a aktivit v rámci společenské odpovědnosti je opravdu
mnoho. Nechci některé aktivity vyzdvihovat nad ostatními. Každá akce
má svůj přínos. Při naší velikosti má u nás i pouhé třídění odpadů, boj
proti „obalománii“ anebo úsilí šetřit energii velmi pozitivní dopady.
Již mnoho let pořádáme velice zajímavou akci Equal Pay Day, která se
věnuje genderové problematice, rovnosti platů mužů a žen. Akce se
postupně stále více rozrůstá a každým rokem se jí účastní více žen, ale
také mužů. Často se mne také lidé ptají na naše včelíny, které máme na
střeše. Je to aktivita kolegů, kteří se včelám ve svém volnu věnují.
Já sám velice podporuji spolupráci se školičkou Smíšek, která se stará
o děti z rodin s domácím násilím. Každého musí ohromit, když na
vlastní oči uvidí, jak trpí malinké děti, které opravdu nemohou za to,
že jejich rodiče propadli alkoholu nebo drogám.
Již několik let pomáháme pořádat Dětský den a rozlučku dětí se školkou

v nedaleké mateřské školce Kovářská. Dětem tak umožníme radostné
zážitky, které by si asi školka nemohla dovolit. Skutečná a nehraná velká
radost dětí je pro nás všechny velkou odměnou.
Samozřejmě nesmím zapomenout na naše zaměstnance, pro které
máme kromě vypracovaného programu benefitů „Cafeteria“ ještě řadu
dalších výhod a společných aktivit.
Daří se vám lehce zapojit do těchto aktivit vaše zaměstnance?
Začíná to osvětou. Zaměstnancům vysvětlujeme potřebu vstřícnosti
a respektu k ostatním lidem. Účastníme se projektu Human Friendly
Places, v rámci kterého zaměstnance učíme obsluhovat postižené nebo
slepé klienty. Kolegové smysl tohoto konání chápou a většina našich
aktivit právě vzniká díky iniciativě zaměstnanců. Samozřejmě už vědí,
co rád podpořím. Zde bych například zmínil Zábavné odpolední
setkání s pejsky, které ve spolupráci s Městkou částí Praha 9 budeme pro
pejskaře z okolí hotelu i z řad zaměstnanců pořádat již třetím rokem.
Obdobně, jako mnoho jiných akcí, i tato vznikla jen tak z nápadu se
společně sejít a pobavit se. Mám psy rád a tak mne ten nápad zaujal.
Dojednal jsem potřebné s úřady a kolegové pak sami nadšeně vymýšleli
soutěže a program „psího“ odpoledne. Těší nás, když lidé ze sousedství
posílají do hotelu poděkování a dotazy na příští ročník.
Je už trend odpovědného podnikání u nás vnímán jako
samozřejmost?
Já odpovědné podnikání vnímám nejen, jako samozřejmost, ale téměř
jako naši povinnost. Nemohu hovořit za všechny zaměstnance, ale jsem
přesvědčen, že vedoucí pracovníci hotelu, se kterými jsem v každodenním kontaktu, se se mnou názorově shodují. U řadových zaměstnanců
to je samozřejmě záležitostí soustavné osvěty a vysvětlování smyslu
našich aktivit.
Chystáte něco nového v rámci odpovědnosti v nejbližší době?
V průběhu roku za mnou chodí zaměstnanci s různými nápady.
Dlouhodobých aktivit a opakujících se akcí máme již mnoho. Hlavním
naším úkolem tak zůstává nepolevovat a naopak naše aktivity vylepšovat. Přesto máme několik nových nápadů, které začínáme připravovat.
Nechci rozkrývat detaily, ale snad mohu prozradit, že se angažujeme při
přípravě soutěže pro děti a jejich rodiče, která má za cíl dostat děti od
počítačů do přírody.

ING. MIROSLAV BUKVA, MBA
V cestovním ruchu pracuje od roku 1990, má zkušenosti z hotelů Hilton, Intercontinental, Leading
Hotels Of The World a dalších. Začínal na recepci,
postupně poznal práci banketového úseku a obchodního oddělení. Kromě řady vzdělávacích programů v mezinárodních řetězcích absolvoval obor
Management cestovního ruchu americké univerzity
LIGS a získal diplom MBA. Hovoří anglicky, rusky, španělsky
a německy. Od začátku roku 2009 řídí Clarion Congress hotel Prague. Z řady ocenění, která s hotelem získal, se pyšní titulem The Best
Clarion Hotel Central Europe udělenou společnosti Choice hotels.
Především si ale váží ceny AHR ČR Hoteliér roku 2014 v kategorii
řetězcových hotelů a ceny Odpovědný hotel za rok 2015.
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Získal jste ocenění Odpovědný hotel roku 2015. V čem se se projevuje odpovědnost vašeho hotelu?
Clarion Congress Hotel Prague patří k největším kongresovým hotelům
v České republice. Právě jeho velikost nás zavazuje a máme téměř povinnost věnovat se tématu společenské odpovědnosti. Provoz každého
hotelu bezpochyby ovlivňuje nejbližší okolí. Někdy stačí pár rozjařených
hotelových hostů, zásobování hotelu nebo odvoz odpadků. To jsou
zdánlivé banality, které mohou rušit obyvatele v sousedství hotelu. Na
druhou stranu hotel poskytuje práci mnoha lidem, ekonomicky přispívá
městu, pečuje o své okolí a vykonává řadu „bohulibých“ činností. Naším
cílem je, aby pozitivní dopady provozu našeho hotelu na okolí výrazně
převyšovaly nad vlivy negativními.

PROFIL

Značka: „Poděbradská hotelovka“
Vaše škola získala ocenění AHR ČR Škola roku 2016.
Měla jste radost?
Příprava pro budoucí profesi je základní prioritou našeho vzdělávacího
programu. Pokud Asociace hotelů a restaurací udělila naší škole ocenění
za dlouhodobě kvalitní odbornou přípravu mladé generace, znamená to
pro nás potvrzení, že se nám daří naši prioritu naplňovat. Je pravdou, že
naši absolventi opravdu nikdy nefigurovali na seznamech Úřadů práce a
všichni bez problémů nacházejí uplatnění. Zároveň je třeba říci, že sami
studenti v závěrečném dotazníku na konci čtvrtého ročníku uvádějí
každoročně téměř všichni, že si na naší škole nejvíce cení právě kvality
praxí u našich partnerských hotelů.

prospěch v osmé a deváté třídě a výsledky jednotných přijímacích testů
z češtiny a matematiky, které od loňska centrálně zadává stát. Nicméně na Dnech otevřených dveří i na všech možných přehlídkách škol
prezentujeme naše interní pravidla a podmínky. Takže když žák deváté
třídy vyjádří zájem o naši školu, zároveň s podanou přihláškou vlastně
už akceptuje souhlas například s konzervativním standardním účesem,
dress codem stanoveným u nás pro teoretickou výuku, se svým vzhledem bez piercingu a bez tetování. Budoucí manažer pětihvězdičkového
hotelu u nás velmi brzy musí zvládnout slušnou a přívětivou komunikaci s hostem, ke které samozřejmě patří i komunikace mimoslovní –
upravený vnější vzhled a celkové vystupování.

Škola je pojmem už od roku 1968. Jaký je o studium zájem
v současné době?
Ano, v roce 2018 oslaví poděbradská hotelová škola padesáté narozeniny. Jedním z dárků bude rozšíření vzdělávací nabídky o nově
koncipované zaměření. Od příštího školního roku bychom rádi nabízeli
uchazečům trojici spřízněných oborů: management hotelů, management cestovního ruchu a nově tzv. event management, tedy příprava a
pořádání společenských, gastronomických a kulturních akcí. Věříme, že
díky každoročnímu vysokému zájmu o studium u nás se podaří i tento
nový obor naplnit.

Jsou podmínky studia náročné?
Tak trochu jsem je možná naznačila v předchozím povídání. Nejde ani
tolik o požadavky na znalosti a fakta. Jde o přístupy. O snahu přijmout
a respektovat pokyny, vstřícně splnit požadavky. Odvést práci. Naši absolventi, kteří tyto naše „podmínky studia“ zvládnou, jsou neuvěřitelně
úspěšní u všech možných zaměstnavatelů v Česku i v zahraničí.

Často se teď mluví o nedostatku „kvalitních“ mladých lidí – personálu restaurací a hotelů. Čím si to vysvětlujete a jaká je vaše zkušenost?
Je to skutečně tak špatné?
Bohužel se obávám, že v některých školách i rodinách vítězí „pohodlí“
na všech stranách: pro mnoho rodičů i učitelů je pohodlné mít co nejV čem jste jiní než ostatní, podobně zaměřené školy?
méně požadavků a nepřidělávat si práci kontrolováním, stanovováním
Značka „Poděbradská hotelovka“ má už mnoho let stejná pravidla,
založená především na slušnosti a respektu. Aby škola dobře fungovala, „opatření“ při špatném fungování, důsledném hlídání pravidel… Takže
musí v ní všichni dodržovat daná pravidla a odvádět svoji práci co nej- pohodlné děti a žáčci nic nedělají, nic nemusí a nic se jim nechce, poholépe. Nevyjmenováváme si důvody, proč něco nejde, učíme se nacházet dlní učitelé a pohodlní rodiče je nechávají a nic moc po nich nepožadují. Výsledkem jsou mladí lidé nepoužitelní prakticky nikde. Nevím, proč
způsoby, jak svoji práci co nejlépe zvládnout. Nevím, jak je tomu na
ostatních školách. Myslím, že u nás existují mezi studenty a jejich učiteli tomu tak je. U nás ve škole pořád ještě převažují ty přístupy a návyky,
o kterých jsem mluvila před chvilkou. Dá nám to možná trošku víc
velmi dobré vztahy. Že zkrátka studenti většinou rychle pochopí, že
nám, učitelům, na nich záleží. Záleží nám na tom, aby zvládli požadav- práce… Ale výsledky za to stojí!
ky státní maturity i požadavky profesního uplatnění. A máme radost
Mohou si studenti během studia vyzkoušet své znalosti a dovednosti
z toho, když můžeme sledovat jejich odborný profesní, ale zejména
v praxi? Třeba i v zahraničí?
jejich osobnostní lidský růst.
Zahraniční zkušenost je druhou zásadní prioritou našeho vzdělávacího
programu. Každý zletilý žák má možnost absolvovat nejméně jednu
Podle jakých kritérií si studenty vybíráte?
několikaměsíční stáž v zemi, kterou si vybere podle svého preferovaKritéria pro přijímání studentů jsou stanovena školským zákonem:
ného cizího jazyka. Díky členství v Asociaci evropských hotelových
škol máme řadu partnerů mezi evropskými školami a hotely, u nichž
často realizujeme nejrůznější projekty mobilit a stáží. Asi největší oblibě
PHDR. JANA PODOLÁKOVÁ
se těší dlouholetá spolupráce se švýcarskou školou Swiss Hospitality
V roce 1988 absolvovala učitelství češtiny a němčiAcademy, díky níž si studenti čtyři měsíce osvojují profesní zkušenosti
ny pro druhý a třetí stupeň na Filozofické fakultě
v turisticky nejrozvinutější zemi Evropy. Následují tradiční mnohaletí
Univerzity Palackého v Olomouci a nastoupila
partneři v Irsku, Řecku a Německu, v posledním roce láká naše studenty
jako učitelka na tehdejší Střední hotelovou školu
také Island nebo Kypr. Máme radost, když se mnoho studentů po matuve Velkém Meziříčí. Od počátku své profesní dráhy
ritě na svoje zahraniční působiště vrací a čím dál víc se jich rozhoduje
působila vždy jen v hotelovém odborném školství.
také pro studium zahraničních vysokých škol.
Od roku 1995 pracovala jako učitelka němčiny

na Hotelové škole v Poděbradech, kde se od svého nástupu starala
o zahraniční praxe a stáže v Německu a Švýcarsku, o spolupráci
v rámci Asociace evropských škol hotelnictví a turismu a o projekty
a programy financované z fondů Evropské unie. V roce 2005 se stala
ředitelkou školy a v témže roce absolvovala studium školského managementu Funkční studium II pro řídící pracovníky ve školství na
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Úspěchy a priority své školy
prezentuje čas od času na stránkách časopisu Řízení školy nebo jako
lektorka vzdělávacích kurzů pořádaných Vzdělávacím institutem
Středočeského kraje a Národním ústavem vzdělávání.
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Kde nacházejí uplatnění vaši absolventi?
Všude, kde si usmyslí. Od amerických zaoceánských výletních lodí přes
londýnské exkluzivní bary až po studium managementu na dánských
nebo britských vysokých školách. Čím dál víc jich působí ve Švýcarsku, v Irsku, v Londýně. V České republice pracují naši absolventi na
pozicích manažerů prestižních pražských hotelů, které jsou našimi
mnohaletými partnery. Jako naši bývalí studenti tady pomáhají profesně
formovat naše studenty současné. Propojenost a sounáležitost studentů
a absolventů poděbradské hotelové školy je skutečně velmi silná.

TEXT: MICHAELA ŠULCOVÁ, FOTO: ARCHIV

Ocenění Škola roku 2015 získala Hotelová škola Poděbrady. Nejen o škole jsme si povídali
s její ředitelkou PhDr. Janou Podolákovou.

Chef Works
Oblečení, které dobylo svět.
Značka Chef Works patří mezi nejexkluzivnější výrobce
pracovního oblečení pro gastro zařízení na globálním trhu.
Náš úspěšný příběh se začal psát v roce 1960, kdy pan
Joseph Gross otevřel malou dílnu na výrobu pracovního
oblečení v Jihoafrické republice. Během několika desetiletí
značka vyrostla na globálního lídra a momentálně se prodává
ve více než 80 zemích na světě.
Od začátku jsme se snažili odlišit od konkurence, a to hlavně
z pohledu přístupu k zákazníkovi i jedinečnou módou
a stylem. Naším hlavním krédem je poskytovat zákazníkovi
inovativní a kvalitní výrobky, jejichž design je nezaměnitelný.
Snažíme se pro každého zákazníka vytvořit řešení pracovní
uniformy, které doplňuje vzhled provozu, přináší pohodlí pro
zaměstnance a poutá pozornost zákazníků.
Ve společnosti Chef Works pomáháme našim klientům zvládnout jejich potřeby v oblasti pracovních uniforem a to prostřednictvím efektivního a bezproblémového outsourcingu,
což jim umožňuje šetřit čas a peníze. Poskytujeme 100%
servis velkým nadnárodním firmám i malým lokálním zákazníkům. Naše portfolio výrobků nabízí kompletní sortiment pracovního oblečení pro hotely, restaurace, bary, kavárny, pivnice
i cateringové společnosti.V roce 2017 jsme se stali partnerem
AHR ČR a kromě nezaměnitelné módy nabízíme všem členům
garantovanou slevu 10 % na celý náš sortiment.
Celou naši kolekci, jakož i kontakty na naše zástupce pro
Českou republiku, najdete na stránce www.chefworks.cz.
Těšíme se na další spolupráci se všemi členy AHR ČR.

INZERCE

Do českých restaurací a hotelů
vtrhly nové stravenky,
nabízí nezvyklé benefity
Na český trh se stravenkami vstoupil nový hráč a hned od začátku
pořádně zamíchal kartami. „Naše stravenka“, jak se novinka jmenuje,
nabízí bezkonkurenčně nejvýhodnější podmínky jak spolupracujícím
podnikům, tak zaměstnavatelům, kteří je chtějí pro své lidi. A mnohé
restauratéry potěší sběrná místa po celé zemi.
Naše stravenka vzbudila hned po uvedení na trh veliký zájem. Veřejnost upoutalo, že platí i v řetězcích LIDL a Kauﬂand, jež
dosud žádné stravenky neakceptovaly. Firmy
pak zaujal fakt, že na rozdíl od ostatních
stravenek mohou „Naši stravenku“ získat
zcela zdarma, bez jakékoliv provize. Počet
zaměstnanců, kteří tuto novinku dostávají
v rámci ﬁremních beneﬁtů, proto strmě roste.
Uplatnit ji mohou nejen ve zmíněných
supermarketech, ale také u spolupracujících restaurací, hotelů a jídelen. I jejich síť
se stále rozrůstá. Integrace „Naší stravenky“ je totiž velice snadná. S ohledem na jednoduchost stanovil vydavatel pro všechny

své partnery jednotnou provizi. Je ve
výši 2,5 %, tedy značně výhodnější,
než je běžné u konkurence. I uzavření
smlouvy je co nejméně komplikované.
Všechny potřebné informace jsou na webu
w w w. n a s e s t r a v e n k a . c z / s m l o u v a .
A každý, kdo se rozhodne stát partnerem, zde
může během pěti minut vyřídit vše potřebné.
Kdykoliv, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
Nezvykle jednoduché je i proplácení
stravenek. Vybrané prodejny Kaufland
po celé zemi budou připraveny stravenky
od restauratérů přijmout a zajistit vyplacení
peněz na účet. Odpadá tedy složité posílání
cenných balíků nebo dlouhé cesty do Prahy.

Všichni spolupracující partneři mohou
těžit z intenzivní kampaně, která uvedení
„Naší stravenky“ doprovází. Díky ní roste zájem zaměstnanců i zaměstnavatelů a „Naše
stravenka“ je stále rozšířenější. Všichni pak
dostanou k dispozici seznam spolupracujících restaurací, jídelen a hotelů. Najdou
mezi nimi i váš podnik?

www.nasestravenka.cz

HOTEL / PENZION

Noc hotelů již podruhé
AHR ČR připravuje druhý ročník úspěšné CSR akce Noc hotelů. Tato akce má za cíl ukázat
nejen ekonomický přínos turismu pro obyvatele měst, ale i přiblížení hotelnictví rezidentům.

Termín a místo akce
Akce Noc hotelů bude probíhat v jednotném termínu. Pro tento ročník
je stanoven termín 26. 1. 2018. Jak již bylo zmíněno, Noc hotelů bude
probíhat hlavně v Praze, Brně, Olomouci a Karlových Varech.

Cena ubytování

Jak je možné si rezervovat svůj pobyt?
K projektu je připravena webová stránka www.NocHotelu.cz se všemi
informacemi, včetně seznamu a propagace zapojených hotelů. Na stránce bude na výběr Praha, Brno, Olomouc, Karlovy Vary a Ostatní.
Každý host si pak klikne na své město, kde budou veškeré informace
o Noci hotelů. Poté klikne na záložku seznam hotelů, kde se mu již
ukáží veškerá ubytovací zařízení. Rezervace pokojů bude probíhat
napřímo s hotelem. Na www.NocHotelu.cz budou u profilů členských
hotelů AHR ČR zveřejněny proklikové odkazy na webové stránky
hotelu, kde návštěvník bude moci napřímo pokoj rezervovat. Po zadání
daného promokódu, host obdrží výše uvedenou cenu.Hotel si sám bude
regulovat, kolik pokojů poskytne. Po jejich vyčerpání bude kontaktovat
sekretariát AHR, jehož pracovníci zadají na www.NocHotelu.cz k danému zařízení informaci o vyčerpání dostupné kapacity.

Pro všechny hotely ve kterémkoli městě jsou stanoveny symbolické ceny Kdy bude možné rezervovat svůj pobyt?
ve třech kategoriích. Každé zařízení má možnost zvolit si svou cenovou Rezervace budou spuštěny od 1. 11. 2017 na webových stránkách Noci
kategorii, za kterou nabídne své ubytování. Tyto symbolické ceny jsou
hotelů. Bude možné zakoupit i dárkové vouchery.
pro letošní rok 777 Kč, 999 Kč a 1.111 Kč. Každá cena obsahuje jednu
noc se snídaní pro dvě osoby.
Spolupráce partnerů
Projekt je podporován Magistrátem hl. města Prahy, Prague City Tourism, Správou Pražského hradu, Národní galerií i Národním muzeem.
Doprovodný program
Správa Pražského hradu a ostatní partneři zároveň umožní otevření
V tomto ročníku budou hotely povinně nabízet doprovodný program.
některých památek za zvýhodněné vstupné. Hotely předají při příjezdu
Každý hotel bude mít pro své hosty připravenou prohlídku hotelu, aby
měl každý možnost vidět hotel takzvaně ze zákulisí. Prohlídky si každý hostům kartičku opatřenou razítkem daného hotelu. Při předložení této
kartičky ve vybraných kulturních památkám bude poskytnuta zvýhodhotel určí ve svých časech a intervalech. V některých zařízeních bude
něná cena na vstupné. Kartičky budou hotelům zaslány. Ve spolupráci
nutná rezervace na daný čas, protože prohlídky budou mít omezenou
s Prague City Tourism se bude připravovat rozsáhlá propagační kampaň
kapacitu. Hotely budou mít možnost pořádat i další doprovodné procelého projektu, zahrnující online i off-line propagaci.
gramy jako například slevy na další služby.

TEXT: KRISTÝNA VYSKOČILOVÁ, FOTO: ARCHIV

Oproti prvnímu ročníku, který proběhl
27. 1. 2017 v Praze, bude akce rozšířena
i do dalších měst. K druhému ročníku se připojí Brno, Olomouc
a Karlovy Vary. Ale nemusí být smutní ani obyvatelé ostatních měst.
Vzhledem k tomu, že každé město nedokáže do projektu zapojit tolik
hotelů, bude zřízena tzv. sekce Ostatní, do které se může zapojit hotel
odkudkoli z České republiky a může nabídnout svou ubytovací kapacitu
za symbolickou cenu pro své místní obyvatele.

Něco málo z recenzí pražské
Noci Hotelů 2017:
Akce byla skvěle zorganizovaná a měla
velmi dobrou propagaci. Ubytování bylo
báječné, moc jsme si to užili.

Velice děkujeme
za prohlídku hotelu
a práci s přípravou.

Nikdy jsme v hotelu v Praze
nespali, perfektní zážitek.
C

M

Noc Hotelů hodnotíme velice kladně. Pro
Pražany je to možnost dopřát si krásný hotel,
seznámit se s kvalitou pražských hotelů a na
základě osobního zážitku doporučit jednotlivé
hotely známým z ciziny, pokud by
chtěli zažít noc v luxusu.

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Wow, konečně akce pro mě! Super
program a nezapomenutelný zážitek.
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Who is who
ŠTĚPÁN MALÝ
Nastoupil v červnu na post obchodního ředitele hotelů Courtyard by Marriott. V rámci své pozice bude zodpovědný za obchodní výsledky Courtyardů na pražském letišti, v Plzni a v Brně. Má za sebou bohatou hotelovou praxi. Jeho kariéra začala
v hotelu Stamford Marriott v Connecticutu. Poté působil na různých manažerských pozicích v oblasti obchodu a eventu v hotelech Marriott v Praze, na Mallorce a v Londýně. Naposledy působil jako Director of Groups, Conference and Event Sales
v hotelu Waldorf Hilton. Ve volném čase hraje tenis a zajímá se o nové trendy v hotelnictví a gastronomii.

SANJEEV WADEHRA
Svoji kariéru začal v Indii v roce 1982. Pracoval jako F&B manažer v několika hotelech skupiny Taj Hotels. Své zkušenosti
dále sbíral tím, že při příjezdu do České Republiky v roce 1996 otevřel jednu z prvních indických restaurací v Praze na lukrativním místě v Pařížské ulici. Nesla jméno Jewel of India. Své zkušenosti uplatnil i při vedení dvou špičkových hotelů v Praze.
I přesto, že kvůli povodním byl nucen z Pařížské ulice odejít a svůj restaurant uzavřít, podařilo se mu najít vhodné prostory
a nyní působí v restauraci Indian Jewel na neméně krásném místě, ve dvoře “Ungelt”. Tam můžete ochutnat autentické
severo-indické pokrmy i nápoje.
TEXT: MICHAELA PEŠKOVÁ, FOTO:ARCHIV

TOMÁŠ MÁČALA
Novým generálním ředitelem hotelu Best Western Premier International Brno je Tomáš Máčala, který působí v oblasti
cestovního ruchu a hotelnictví již 28 let. Hotelovou praxi započal hned po studiích a ve své dosavadní kariéře prošel v zahraničí i doma celou řadou pozic v klíčových úsecích nadnárodních hotelových řetězců, především společnosti Penta Hotels
& Resorts, Vienna International, Austria Hotels International, InterContinental Hotels Group a Hilton. Kromě řady senior
management postů dominoval jeho profesní prezentaci Revenue Management a implementace této strategické disciplíny
v Hotelu InterContinental Praha. Značku IHG pak dále reprezentoval na postu General Managera při otevření hotelu Crowne
Plaza Prague Castle a následně působil na pozici General Managera hotelu Crowne Plaza Prague, současně též v pozici Managing
Directora společnosti Austria Hotels International. Od roku 2015 řídil Hotel DoubleTree by Hilton Košice společnosti Hilton.
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Čerstvé přírodní nápoje
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nejmodernější výčepní zařízení
stálá kvalita nápojů
zásobování a servisní podpora 24/7
splnění hygienických norem – HACCP

Kompletní nápojový servis
včetně kávy a čaje
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Hotelstars – ty pravé hvězdy pro vás

Ano, recenze hotelových hostů mají
jistě své zaručené postavení při rozhodování hostů o místě, kde stráví svoji
dovolenou. Nicméně počet hvězdiček
je stále významným a prvotním kritériem při určování úrovně hotelů
a je stále nejznámějším a mezinárodně platným vodítkem. Ačkoli se
kritéria pro přidělování hvězd v jednotlivých zemích liší, evropské
hotely se vydaly společnou cestou. Vytvořily systém Hotelstars, kde
již 17 evropských zemí a 30 000 hotelů sdílí stejná kritéria.
U nás je to systém dobrovolný, rozlišující ty, kteří se vydají společnou
a transparentní cestou od těch, kteří se na fasádě pyšní určitým počtem
hvězdiček, ale už negarantují, podle jakého systému se označují. Stává
se u nás na trhu, že tzv. 4* hotel má vybavenost a rozsah služeb sotva
na úrovni 3*, a tím dochází k neinformovanosti a nesprávné interpretaci hodnocení ubytovacích zařízení. Označení prostřednictvím hvězd tak
není spojováno s jasnými pravidly pro jejich udělení, hosté stále nevědí,
jak klasifikace funguje a co garantuje, což v důsledku vede ke zvyšování
nespokojenosti a počtu stížností na neodpovídající úroveň ubytovacích
zařízení, často právě v návaznosti na neoprávněné počty hvězd. V průběhu letních měsíců jste se mohli setkat s citylight bannery a plakáty po
Praze, Brně, Ostravě a Karlových Varech. V červenci byla spuštěna též
online reklamní kampaň na sociálních sítích a webech, která je zacílena na české uživatele Facebooku a Instagramu se zájmem o cestování
INZERCE

a o hotely a penziony, gastronomii. Byla též spuštěna prokliková reklama, která je cílená na uživatele vyhledavačů Seznam a Google, pomocí
klíčových slov a aktivního vyhledávání informací. Byla vytvořena i landing page Hotelstars (http://www.hotelstars.cz/poznejte-hotelstars/),
byl upraven web www.hsukatalog.cz...
Jsme rádi za veškeré komentáře veřejnosti, které se k naší kampani na
internetu neustále objevují, a z níž je citelný zvýšený zájem o téma hotelových hvězdiček. Zvýšil se i počet sledovatelů na našich facebookových
stránkách a počet prokliků na naše weby. Je vidět, že veřejnost se tématu
věnuje a přináší to tak očekávané zvyšování povědomí o hvězdičkách.
Letáky, se kterými se mohli setkat turisté po celé léto na 40 výdejních
místech v Praze, jsou nyní distribuovány i do vybraných informačních
center, další promo najdete v tisku. Je to kladná výzva i pro vás, již
certifikované hotely a penziony k tomu, abyste si zažádaly o informační
letáky pro hosty, a tím i na vašich recepcích přímo podpořily tuto kampaň. Sdílejte s námi i vaše fotky, příběhy a zpětnou vazbu vašich klientů.
Podělte se s ostatními o tom, jak jste úspěšní. Klasifikace se vydává na
období pěti let. Kromě propagace HSU hotelů a penzionů na řadě
spolupracujících online rezervačních nebo cestovatelských portálech,
je seznam uveřejněn na www.hsukatalog.cz a zároveň nově sdílen
s ostatními evropskými hotely na www.hotelstars.eu. Připravili jsem
pro vás i znaky Hotelstars, z jejichž nových formátů si můžete vybrat.
V případě dotazů se obracejte na Kláru Hájkovou: hajkova@ahrcr.cz
PROJEKT BYL REALIZOVÁN ZA PŘISPĚNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO
ROZPOČTU ČR Z PROGRAMU MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

TEXT: KLÁRA HÁJKOVÁ, FOTO: ARCHIV

Jak jste si možná již stačili všimnout, stále běží naše kampaň Hotelstars, jejímž cílem je zvýšit
povědomí o Hotelstars směrem k veřejnosti, motivovat hosty k ubytování v certifikovaných
hotelech a penzionech, a díky tomu i motivovat hotely a penziony k certifikaci svých zařízení.

VZDĚLÁVÁNÍ

„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem
předstihuje. Tak se od něho učím.“
(Ralph Waldo Emerson )
Můžete vybírat z oblíbených témat jako je kurz „Já šéfem – má nová
role“ v pátek 20. 9., „Znáte dobře vaše nové legislativní povinnosti
v oblasti gastro provozu“ v úterý 24. 10., „Senior – host budoucnosti“
v pátek 27. 10., „Budgeting a kalkulace“ v pátek 3.10., „Housekeeping
– modul I“ v úterý 21.10. či dvoudenní kurz „Revenue management“
ve čtvrtek a pátek 7. a 8. 12.
Připravili jsme však i témata nová jako je kurz „Připravte se na řešení
krizových situací v hotelovém provozu“ ve středu 4. 10. Toto školení
je zaměřeno na různé krizové situace, se kterými se mohou účastníci setkat u nás i ve světě. Účastníci si osvojí základní znalosti v dané
problematice a budou se více orientovat ve světové situaci i v případném
ohrožení. Naučí se, jak postupovat v různých situacích. Vzhledem
k neklidné mezinárodní atmosféře je toto téma pro zástupce oboru
hotelnictví a gastronomie jistě potřebné.
Kurz „Polední menu – jak být lepší než konkurence“ v pátek 24. 11.
seznámí své účastníky s tím, jak si ujasnit cílovou skupiny hostů, s tím,
co host očekává a kolik hodlá utratit, jak sestavit menu, co je food cost
a profitabilita, jaké použít distribuční kanály. Neopomeneme i nutnost
spokojených zaměstnanců, jak rozmazlovat hosty, kdo vlastně je spoko-

jený host. Vše samozřejmě doplníme příklady z praxe. Dalším z nových
témat je kurz „Úvod do revenue managementu“ ve čtvrtek 26. 10.,
který je připraven pro personál hotelu, jenž má zájem o oblast revenue
managementu a rád by pochopil jeho principy. Obzvláště vhodný je pro
zaměstnance pracující na rezervacích nebo talenty na recepci, taktéž
bude jistě užitečný právě začínajícímu revenue manažerovi. Tento kurz
přiblíží zájemcům základní souvislosti produktu, klienta, času a ceny
a naučí je přemýšlet v tomto rámci.
Nevynechali jsme ani další témata jako je asertivita, základy etikety pro
hotely a restaurace, skvělý a efektivní tým, jak získat, udržet a motivovat
dobré zaměstnance a další. Neopomeňme i velmi zajímavý kurz na téma
krizových situací v provozu ve spojení s psychologickou podporou. Zde
se seznámíte s pojmem akutní krize, krizová intervence, s průběhem
akutní reakce na stres a s tím, jakou psychologickou podporu je možné
účastníkům krizové situace poskytnout. Prakticky se seznámíte s technikami přímé podpory účastníků krizové situace (defusing, debriefing,
práce s panikou, dechová cvičení, grounding, centering). Zmíníme
téma pracovního vyhoření a jeho prevenci. Sledujte aktuální informace
o kurzech a datech na našem webu: www.akademieahr.cz.

TEXT: JANA ŠTURMOVÁ

S podzimem k vám přichází i nabídka podzimních kurzů Akademie AHR. Máte možnost setkat
se s osvědčenými i novými tématy, která jsou pro vás připravená.

Školíte ve firmě? Chcete výkonnější tým?
Přijďte na kurzy Akademie AHR vedené
lektorem Alešem Procházkou
Víte, že cca 80 % věcí, které se na školení naučíte, do druhého dne zapo- výrazně více věcí za kratší dobu. Posilují krátkodobou i dlouhodobou
menete? A že tak vlastně cca 80 % vynaložených nákladů jde do koše?
paměť. Jsou dobře využitelné při učení cizích jazyků, studiu, produktové znalosti pro obchodníky, pamatování jmen, tréninku, zaškolování
zaměstnanců atd. Pozitivním efektem je, že vám paměťové techniky
Čím to je a co se s tím dá dělat?
zvyšují kreativitu, kterou využijete při řešení projektů. Dále zlepšují
Příčin je více. Mnohdy si ani neklademe otázku „Jak to udělat, abych
koncentraci, která je velmi důležitá v boji s prokrastinací.
měl lepší výsledky za kratší dobu s menším úsilím.“ Manažeři neznají
pravidla a principy fungování paměti a efektivního a snadnějšího učení,  3) Upravte si procesy vzdělávání ve firmě. Úspěšné firmy vždy hledání cesty, jak být o krok lepší. V době silné konkurence se optimalizují
protože nás to ve škole nikdo neučil.
procesy, investujte se do vývoje a výzkumu.
Další příčinou je, že firmy mnohdy nesledují, v jaké míře se znalosti ze
- Pomozte sobě i svému týmu vytěžit ze školení a rozvoje maximum.
školení uplatní v praxi. Zaměstnanci často nevidí ve školení smyl nebo
nevěří v dobrý výsledek. Tak se stává, že jsou na slovo „školení“ alergičtí - Využijte poznatky o mozku a využijte paměťové techniky.
- Naučte své vedoucí a interní lektory, jak lépe školit zaměstnance.
nebo to berou jako nutné zlo.
- Pracujte s kompetenčními modely a rozvojovými plány.
- Využívejte silné stránky pracovníků a lepší synergie.
Jak to tedy řešit?
- Pracujte s vyšším smyslem práce a vizí firmy – spouští vnitřní motiva 1) Poznejte, jak funguje lidská paměť a jak se dá učit snadněji
ci a chuť se učit.
a rychleji. Např. německý psycholog Herman Ebbinghaus ve svém
- Budujte hrdost a sounáležitost k firmě – spouští vnitřní motivaci
výzkumu zjistil, jak rychle naše paměť zapomíná. Míru zapomínání
a chuť se učit.
ukazuje tzv. Ebbinghausova křivka. Např. za 20 min. od začátku
– zapomeneme ca 40 % obsahu! Za 1 h – zapomeneme ca 55 % obsahu! - Budujte firemní kulturu – vede k sounáležitosti s firmou, loajalitu
a sílu překonat těžká období, budujte důvěru.
 2) Naučte se paměťové techniky – mnemotechniky a praktikujte
Více se dozvíte na našich kurzech. Těšíme se na viděnou.
mozkový jogging. Paměťové techniky jsou postupy, jak si zapamatovat
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TEXT: ALEŠ PROCHÁZKA, JANA ŠTURMOVÁ

Nabízíme kurzy „Jak rychle a efektivně zaškolit a školit zaměstnance: efektivní adaptační
proces a „Work – life balance: aktivní mozek a paměť“

DEN S...

DEN S...

...Danielem Bukowskim

Je lepší vše důkladně probrat,
než něco podcenit
S šéfkuchařem hotelu NH Prague City Hotel Danielem Bukowskim jsme se se sešli počátkem
září, v době, kdy hotelová sezona jela na plné obrátky. Jak vypadá den člověka, který se stará
o gastronomické blaho hostů?

14

 Pracovní den končí krátce po 17.00. „Pokud nejsou v hotelu speciální akce, které vyžadují moji přítomnost, končím obvykle v tuto dobu.
Mám malou 2,5 letou dceru, tak se snažím trávit večery s rodinou,“ říká.
Když má čas zahraje si rád tenis nebo fotbal. Dneska si jede s kamarádem zahrát tenis do Vestce.

4 otázky pro Daniela Bukowskiho
1. Moje nejoblíbenější jídlo?
Nemám jedno jídlo, kterému bych zcela podlehl. Dneska jsem
si pochutnal na houbách, mám radost když si můžu dát něco
zajímavého, sezonního, nového. Mám rád pestrost chutí.
2. Dárek, na který nezapomenu?
Nechci nikoho urazit, ale takový jsem ještě nedostal:-)
Ale největším darem pro mě je moje dcera.
3. Vaše nejkrásnější dovolená?
I když jsem letos dovolenou ještě nečerpal, prožil jsem několik
úžasných dní s rodinou v Krkonoších. Čekám, až bude dcera větší
a všichni vyrazíme někam dál. Myslím, že ta nejkrásnější dovolená
nás teprve čeká.
4. Jaká hudba vás oslovuje?
Moje oblíbená kapela je Kryštof. Nikdy si nenechám ujít Kryštof
Camp.

TEXT: MICHAELA ŠULCOVÁ, FOTO: ARCHIV

 „Můj pracovní den je každý jiný,“ vítá nás s úsměvem v 7.00
v hotelové recepci Daniel Bukowski. Pravidelným rituálem je pouze to,
že vstává ráno v 6.00, aby kolem 7.00 byl už v hotelu.
Nejprve kontroluje tzv. fasovací listy pro všechna střediska kuchyní.
V hotelu je separátní studená kuchyně, cukrárna, teplá kuchyně
v hlavní budově a v restauraci Ill Giardino, do které hosté jezdí lanovkou do horní části hotelu. Fasovací listy pak předává kolegovi, který
zajistí distribuci surovin do jednotlivých kuchyní. Mezitím se podávají
snídaně a začíná běžný provoz v kuchyních. Daniel ještě kontroluje průběh snídaní v horní i spodní budově hotelu a dohlíží na zavážky ranních
coffee breaků na konference.
 V 8.00 jdeme s Danielem na poradu s vedoucími jednotlivých
úseků, se šéfcukrářkou, sous chefem a šéfy všech kuchyní. Procházejí
společně denní plán, provozní záležitosti související s tím, co se bude
připravovat v restauracích, jaké jsou dnešní konference a akce. Probírají
aktuální změny, které se týkají například změny počtu osob. Jednoduše
řečeno diskutují o všem, co se dnes bude v jednotlivých úsecích dělat.
 V 9.00 přichází dodávka čerstvých surovin z centrálních skladů.
„Přebírám suroviny, až když je jasné, kolik čeho potřebujeme. Chci vše
čerstvé,“ říká Daniel Bukowski. A pak už začíná se vařit...
Na Daniela ale teď čeká práce v kanceláři. Prohlíží maily z předchozího
večera a časného rána, odpovídá na různé objednávky.
 V 10.00 se přesouváme na poradu s F&B týmem. Daniel s kolegy
opět probírá, co se dnes v hotelu koná za akce, kde se budou podávat
obědy, zda jsou nějaké rezervace, jestli jsou v hotelu ubytovaní „speciální“ hosté. Řeší také zavážky jídla na pokoj pro VIP hosty. Vzhledem
k tomu, že na zítra se chystá koktejl pro 200 hostů, porada se protahuje.
 V 11.30 přichází čas na obchůzku jednotlivých středisek. Daniel
jde do horní části budovy, kde s sous chefem a personálem konzultuje
dnešní akce. „Je lepší vše důkladně probrat, než něco podcenit,“ říká.
Blíží se doba oběda a tak nás zajímá, na čem si pochutná šéfkuchař
hotelu. „Nesnídám, a tak vlastně spojuji pravidelně snídani s obědem.
„Přechutnávám“ pokrmy, které se připravují na oběd pro hosty.
Dneska kolegové připravují filátka z čerstvých dorád, srnčí a taky jsme
ráno přebírali houby. Jsem sám zvědavý, co z nich sous chef vykouzlí,“
popisuje Daniel.
 Ve 13.00 ho čeká práce v kanceláři. Opět maily, telefonáty... Také
začíná pracovat na zimním menu pro restauraci Ill Giardino. Na menu
a la carte se jezdí inspirovat do Toskánska, kde sbírají s kolegy gastronomické zkušenosti a také nakupují zajímavé suroviny.
 Od 15.00 do 17.00 se koná prezentace nového toskánského menu ze
surovin, které dovezli z Toskánska při nedávné cestě. Připravují se toskánské speciality - Pappa al Pomodoro con Frutti di Mare, což je polévka zahuštěná chlebem a Osso Bucco z plemene Chianina s bramborovými noky a pečenou kořenovou zeleninou. „Osso Bucco jsme přivezli
od jednoho chovatele z malé toskánské vesničky. Plemeno Chianina je
zajímavý druh bílé krávy,“ vysvětluje Daniel Bukowski.

AKCE

Počasí vyšlo a golfový turnaj je za námi
Máme za sebou každoroční golfový turnaj. BIDFOOD HOTELIER GOLF CUP AHR ČR 2017
se letos opět konal v prostorách resortu Cihelny v Karlových Varech.
Počáteční obavy z deštivého počasí, kterým nás strašily předpovědi po
celý týden, nakonec vystřídalo krásné slunečné počasí a příjemných 18
stupňů. Výherci obdrželi krásné skleněné poháry a hodnotné dary od
našich partnerů. A jak to tedy všechno dopadlo?

Výsledková listina
Kategorie 0 - 13,0
1. místo: NEUMANNOVÁ Linda
2. místo: RŮŽIČKA Marek
3. místo: BALEK Zdeněk

Kategorie 37 - 54
1. místo: SVOBODA Josef
2. místo: SŮVOVÁ Simona

Vložené soutěže:
Longest drive ženy:
NEUMANNOVÁ Linda
Longest drive muži:
ZVÁRA David
Nearest to the pin: společný:
MOTTL Milan

TEXT: MICHAELA PEŠKOVÁ, FOTO: ARCHIV

Kategorie 13,1 – 36
1. místo: RIKATO Marko
2. místo: LHOTÁK Richard
3. místo: MARINIČ Tomislav

Poděkování patří: Jiřímu Milskému – řediteli turnaje, Milanovi Mottlovi – tvůrci pohárů, generálnímu partnerovi Staropramen, exkluzivnímu
partnerovi Bidfood, partnerům AHR, golf resortu Cihelny, partnerům
golfového turnaje - Nektar Natura, Mattoni, GGE, La Lorraine, Cruise
Plus. Největší díky patří vám, účastníkům. Doufáme, že jste si golfový
den patřičně užili a budeme se těšit na příští rok. Fotografie z proběhlé
akce naleznete na našich facebookových stránkách.

Letošní konference AHR na téma,
které trápí všechny: „Nejsou lidi“
Hlavním mottem konference je „nedostatek personálu“. Široké téma, které lze uchopit z několika úhlů.
cenu 3400 Kč za konfereční pas. Zároveň zvýhodňujeme týmy, tak,
abyste mohli vzít i Vaše kolegy – 3+1 zdarma. Cena konferečního
pasu je 3800 Kč a obsahuje GTG party 30. 11., účast na odborné části
konference, účast na slavnostní Galavečeři. Máme i cenu za doprovod –
Kde a kdy?
2500 Kč, která obsahuje účast doprovodu na GTG party + Galavečeře.
30. 11. a 1. 12. v NH Collection Congress Hotelu Olomouc a Clarion
Máte zájem pouze o Galavečer s předáváním cen? Pak je nabídka za
Congress Hotelu Olomouc.
2000 Kč určena právě Vám! Vstupenka obsahuje: welcome drink, menu,
Koho uvidíte?
doprovodný program, závěrečné předání Výročních cen.
Naše pozvání přijala řada zajímavých osobností, které z pohledu odbor- Kde se ubytovat?
Ubytovat se můžete v Hotelu NH Collection Olomouc Congress ****
nosti mají k této problematice co říci – Rostya Gordon Smith oceněná
mezi 50 nejlepšími personalisty světa, P. Horáková – HR manager Man- Superior a Clarion Congress Hotelu Olomouc****Superior. Jejich nadarin Oriantal Prague či K. Gábová – personální ředitelka úspěšného
bídky jsou Vám k dispozici na www.konferenceahr.cz včetně kontaktů
start up projektu Kiwi.com. Naším hostem bude také Radek Kašpárek,
a promokodu. Podrobnější informace o programu akce a přednášejících
držitel michelinské hvězdy, a mnoho dalších, kteří budou diskutovat
naleznete v letáku, který přikládáme.
v panelu o konceptech nové generace. Věříme, že si každý z Vás vybere. Registrujte se na: www.konferenceahr.cz
Proč se účastnit?
Těšíme se na setkání s Vámi v historické Olomouci.
Inspirativní program s řadou zajímavých řečníků, setkání s kolegy,
sdílení zkušeností, čas na zábavu i významnou společenskou událost,
nejpřijatelnější cena na trhu za akci tohoto formátu. Jeden a půl dne,
který stojí za to investovat.
Cenové balíčky:
Využijte cenové nabídky Early Birds registarací do 1. 10. za exkluzivní
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TEXT: MICHAELA PEŠKOVÁ, FOTO: ARCHIV

My jsme se zaměřili na aktuální situaci na trhu práce – nové koncepty
náboru, kde brát zaměstnance a jak být první, kdo je uloví, jak pracovat
s různými generacemi, jaký význam hraje firemní kultura...

Exklusivní

cajové speciality

pro nejvyšší

gastronomii!

www.darboven.cz

INZERCE

PROFESIONÁLNÍ
ŘEŠENÍ
PRO HOTELY

IDEÁLNÍ TELEVIZE PRO HOTELY
Chytré displeje zásadně zjednodušují život a posunují komunikaci na zcela jinou
úroveň. Vzdálený přístup, dynamický obsah a speciální úprava pro hotelový
provoz umožňují několikrát za den měnit nabídku a zároveň přinášet klientům
relevantní informace v ten správný čas. Od momentu, kdy zákazník vstoupí do
hotelového lobby, až po pohodlí svého hotelového pokoje.
Více info: www.chytredispleje.cz / e-mail: tfrimmel@edsystem.cz

• Upravené speciáně pro hotelový provoz
• Vzdálená správa obsahu
• Nová úroveň komunikace
• Vždy aktuální informace dle vašich potřeb

GASTRONOMIE

Finger food: Chuťovky do ruky
Jeden z moderních gastronomických trendů, který nejen chutná, ale je i zábavný, doputoval do Čech
před několika lety. Finger food jsou ozdobou večírků, rautů a hosté tato malá sousta milují...
Dalo by se nadneseně říci, že za vznik finger food může prohibice.
V roce 1920 schválil Kongres USA prodej “opojných nápojů“, které
obsahovaly více než 0,5 % alkoholu. Samozřejmě že všude na světě se
najdou cestičky, jak zákony obejít, a tak se tehdy Američané toužící po
alkoholu scházeli v tzv. „speakeasies“, která vznikala v mnoha městech.
Jednalo se o ilegální tajné bary a taverny.
Přesný termín „speakeasies“ není doslova přeložitelný, ale znamenal
něco v tom duchu jako „šeptanda“. Když chtěl někdo do baru nenápadným malým otvorem vejít, musel uvést jméno osoby, která mu dala
na bar tip. Tehdy vznikl nespočet takových barů a salonků. Některé
byly fádní, provizorní, nacházely se v suterénech domů nebo v bytech
v omšelých městských čtvrtích. Některé byly „vyhlášené“, jako například
The 21 Club v New Yorku, který provozoval v podzemí dva bary a tajný
vinný sklep. Podnikaví majitelé „speakeasies“ brzy zjistili, že jejich hostům v těchto „doupatech“ něco chybí. Jednoduše měli hlad, ale netoužili
po těžkých velkých jídlech, spíše po něčem malém k zakousnutí mezi
drinky.
V té době se staly módní také koktejlové večírky, které vedly ke vzniku
a popularizaci stále širšího vějíře nejrůznějších chuťovek. Hostitelé se
předbíhali v přípravě co rafinovanějších finger food, tedy malých soust,
na která nebyly potřeba příbory. Hosté je prostě uchopili mezi prsty
a snědli. Kousky toustu s humrem, kaviárem, plněné ančovičky, krevetové placičky, růže z ředkviček, slané sýrové kuličky, ovocné minipohárky
nebo marshmallows, to všechno byly počátky v současné době tolik
oblíbených a vyhledávaných finger food.

Jídlo mezi prsty
K nám připutovalo fingerfood před pár lety. Název pochází z anglického slova finger food a znamená něco jako „jídlo mezi prsty“. Velikostí
odpovídá pokrm jednomu až dvěma soustům. Typ jídla, ke kterému
hosté neusedají ani nepotřebují příbory, se stal oblíbenou součástí
cateringu, rautů i jiných oslav. Finger food je totiž zábavné a hosté ho
mají rádi. Mohou procházet, konverzovat, bavit se, popíjet a kdykoli si
zobnout něčeho dobrého a nevšedního.
Už sama forma finger food, které je barevné, nápadité, vtipné, i způsob
servírování na drobném porcelánovém nádobí, kovových lžících neb
o v malých skleněných pohárcích, zaručují, že se hosté nebudou nudit
a zároveň si pochutnají.
Malá “jídla mezi prsty” se dají připravovat ze všech možných surovin
masa, ryb, mořských plodů, sýrů, uzenin, zeleniny i ovoce. Mohou být
studená, ale i teplá, slaná či sladká.
Oblíbené jsou také polévky na jeden hlt. Kreativitě se tu meze nekladou. Jídla mohou být vytvořena jako miniatury velkých jídel nebo
být laděna v rytmu jedné konkrétní kuchyně. Na italském večeru tak
můžete nabídnout mimo jiné mini-pizzy, rýžové kuličky arancini, malé
tiramisu, panna cottu, trubičky plněné ricottou nebo malé bruschetty
s nasekanými rajčaty a bazalkou.
Ryze česká variace finger food může překvapit klasickým vepřo-knedlozelem, svíčkovou, gulášem či lívanečky s ovocem v miniaturním podání.
I minitlačenka či jitrničky mohou zahraniční hosty, kteří chtějí českou
kuchyni alespoň ochutnat, potěšit a zaujmout.



INZERCE

POZVÁNKA NA KONFERENCI

„STANDARDY V RÁMCI STRAVOVACÍCH SLUŽEB EU A CZ“
Je nám potěšením vás pozvat na naši konferenci věnovanou standardům
v rámci stravovacích služeb. Letos se uskuteční již 12. ročník, který vám
přinese jistě neméně zajímavá témata jako v předchozích letech.
Pro koho je konference určena: management úseku stravování
v hotelech, lázeňských zařízeních a v restauracích, dále ve
zdravotnických zařízeních, domovech pro seniory a školních
jídelnách, ale také pro všechny, kdo mají o tuto problematiku
zájem. Každý účastník dostane certiﬁkační osvědčení
o absolvování konference. Česká asociace sester souhlasí
s přiznáním 4 kreditních bodů dle vyhlášky č.321/2008 Sb.
Termín konání: 25. října 2017 od 9:30 (prezence od 9:00)
Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc,
Jeremenkova 36 (kongresový sál)
Program:
9:30 –9:40
9:45 –10:30

Úvodní slovo pořadatele
Aktuální legislativa z pohledu MZe
oddělení potravinového práva a kvality potravin)

Správná výrobní praxe – praktické příklady
Ing. Zuzana Svojanovská (HASAP Consulting)

11:45–12:30

Správná sanitace
Oběd

Kontakt: HASAP Consulting, s.r.o.
Vranská 620/18, 142 00 Praha 4 - Kamýk
tel.: +420 261 220 532
e-mail: hasap@hasap.cz

14:25–15:10

Firemní „Well-being“ jako zdroj zdravého
motivujícího prostředí mezi lidmi: Jak vytvářet
vstřícné postoje a komunikaci mezi zaměstnanci

Monika Milisderferová (Abasto)

Dušan Sameliak (Krauthammer Czech Republic)

15:25–16:10

Slosování vyplněných anketních lístků o ceny

Změna programu vyhrazena.
Cena: 950 Kč/os. platbou předem na účet
750 Kč/os. pro členy AHR ČR a AKC ČR

Pro variabilní symbol si volejte na tel.: 261 220 540
(pí Hauková), abychom platbu bez problémů identiﬁkovali.
V případě zrušení přihlášky po 17. 10. 2017 Vám bude účtován
storno poplatek 30 % z ceny vstupného.
Cena vstupného zahrnuje náklady na materiály, oběd
a občerstvení.
Na konferenci je nutné se přihlásit. Přihláška je ke
stažení na našich www stránkách: www.hasap.cz

Pavel Solař (Ecolab Hygiene)

12:30–13:30

Kvalitativní požadavky na čerstvé ovoce
a čerstvou zeleninu

Úhrada poplatku účastníka: nejpozději do 23. 10. 2017
na účet 197173510/0300.

Ing. Martin Štěpánek (Ministerstvo zemědělství,

10:45–11:30

13:30–14:15

CONGRESS HOTEL
OLOMOUC

GASTRONOMIE

Malá sousta, nekonečné možnosti
Finger food otevírá dveře dokořán kuchařské kreativitě a umu. Právě
u těchto pokrmů hodně záleží nejen na chuti, ale i na vzhledu. I zde bychom se však měli řídit několika kulinářskými pravidly, a to kombinujme dvě, maximálně tři suroviny, a berme v úvahu sezonnost. Například
zvěřina patří k zimě, stejně jako třeba lanýž, rajčata se hodí více v létě.
Velkou výhodou finger food je, že hosté mohou v malých porcích
ochutnat téměř vše.

Inspirace - tipy na finger food















Řízečky na bramborovém salátě
Chřest nebo švestky pečené ve slanině
Pečené papričky plněné sýrem
Tatarák z lososa na toustu
Sherry rajče s mozzarellou a bazalkou
Roládky se špenátem, šunkou
Šunková rolka s křenem
Plněné malé žampiony
Miništrúdle
Minisushi
Ovocné špízky
Košíčky s ovocem nebo krémem
Tiramisu
Panna cota

TEXT: MICHAELA ŠULCOVÁ FOTO: ARCHIV

Stejně tak jako s přípravou samotného finger food si můžete pohrát
i s jeho servírováním. Vzhledem k tomu, že se nepoužívá příbor, musíme myslet na to, aby si host neumazal od jídla ruce. Proto se jednotlivé
porce podávají například v ulitách, mušlích, napíchané na malých
špízech nebo ve speciálním nádobí na finger food, kam patří různé
porcelánové lžíce, miniskleničky, skleněné misky, pohárky, bambusové
listy. Nic nezkazíte ani použitím jednorázového nádobí, které se pro tyto
účely používá i v luxusnějším prostředí. Jedná se o plastové vícehranné,
zkosené, černé, bílé nebo průhledné misky a skleničky. Finger food
může průběžně hostům nabízet obsluha na tácu, nebo se prezentuje na
podlouhlých podnosech na vyšších stolcích.

Severská kuchyně,
to je jednoduchost a čerstvost
Skandinávská kuchyně prožívá renesanci. V současné době je velmi vyhledávaná a postupně se
zabydluje v mnoha restauracích nejen po celém světě, ale i u nás. V čem spočívá příčina úspěchu?
V návratu ke kořenům, v jednoduchosti a v používání lokálních surovin.
Ryby, kam se podíváš
Jeden Seveřan sní v průměru až 20 kg ryb za rok, takže není divu,
že ty nejlepší místní speciality jsou založeny na rybách, ať už to jsou
makrely, slanečci, platýzi, tresky, lososi, sledi, rejnoci, kambaly nebo
mořské plody. Např. lososa Skandinávci upravují na mnoho způsobů,
asi nejznámější je marinovaný losos gravad lax. Velmi oblíbená je také
úprava sleďů, které se připravují pečené, vařené i zapékané a podávají se
s různými omáčkami, jejichž základ většinou tvoří zakysaná smetana.
Sledi se také nakládají do soli, tak se vyrábí v celém světě velmi populární slaneček. Hojně se využívají plodiny, které se dají pěstovat v chladnějším podnebí – brambory, červená řepa, bobulové plody, listová zelenina,
žito, ječmen. Jinak Skandinávci mají podobný základ kuchyně jako my,
hodně připravují brambory, kaše, zelí, omáčky masa… Na jídelních
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lístcích najdete na různo upravené hovězí, vepřové, telecí, kuřecí, losí
nebo jelení maso. Za zmínku určitě stojí i u nás známé kuličky z mletého masa, podávané s brusinkovou omáčkou. V tradičních receptech se
v současné době začíná objevovat stále více zeleniny, na své si přijdou
milovníci křenu a kopru. Skandinávci s koprem opravdu nešetří.
A konečně vyhlášené obložené chleby smørrebrød, bohatě obložené
kvalitními čerstvými surovinami – vejci, zeleninou, masem či rybami.



GASTRONOMIE
Sladkou tečku na závěr tvoří dezerty vyrobené většinou z mléka a jogurtů, doplněné lesními plody – brusinkami, borůvkami či morušemi.

Nové vlivy
Do 80. let minulého století byla skandinávská kuchyně obyčejná,
skromná, málo nápaditá, nicméně zdravá. Začala se ale pozvolna měnit.
Nové vlivy přiváželi Seveřané cestující do ciziny, zahraniční šéfkuchaři
i rostoucí komunity přistěhovalců. Na trhu se začaly objevovat exotické
suroviny, zrodila se fusion cuisine – kuchyně na bázi sloučení prvků
dvou či více národních gastronomií, a poté kuchyně molekulární, ve
které se propojují chemické a fyzikální poznatky společně se znalostmi
přípravy pokrmů. Severští kuchaři se nechali inspirovat francouzskou
„nouvelle cuisine“, znovuobjevovali vlastní stravovací kulturu. Podle
švédského šéfkuchaře Larssona Seveřané své kontinentální protějšky
předčí v otevřenosti vůči novým nápadům. Kus pravdy v tom určitě
bude, Skandinávci přišli na nové způsoby přípravy losa a soba, lososa i
sleďů, získali tolik důležitou mezinárodní zkušenost, vrátili se do vlasti a
začali postupně budovat úžasné restaurace.

jeden ze skandinávských signatářů Manifestu nové severské kuchyně.
Smyslem je nabízet lidem to, co se vařívalo před sto lety, objevovat nové
ingredience, používat ty, které končily doposud v korýtkách některých
domácích zvířat (např. tuřín), to vše ruku v ruce s ochranou životního
prostředí.

Cíle Manifestu nové severské kuchyně
Za změnou severské kuchyně stojí NOMA The New Nordic Food z roku 2004:
V roce 2004 otevřeli René Redzepi, který šéfoval v nejslavnějších kuchyních světa, a Claus Meyer, podnikatel se širokým záběrem v oblasti
gastronomie, lektor molekulární gastronomie, restauraci NOMA, dnes
ověnčenou dvěma michelinskými hvězdičkami. Na svých cestách po severských zemích pak ochutnávali tradiční pokrmy a suroviny, aby znovu
objevili kouzlo svých kořenů a od základu změnili pohled na severskou
kuchyni. Ve spolupráci s významnými skandinávskými kuchaři pak
sepsali deset bodů Manifestu nové severské kuchyně The New Nordic
Food, který vyzývá k návratu tradičních a regionálních potravin ruku
v ruce s řemeslnou výrobou. „Nepotřebuješ překročit řeku, abys nalezl
to, co ti leží u nohou,“ říká islandský kuchař Gunnar Karl Gíslason,

 důraz na čerstvost, opravdovost a jednoduchost
 maximální využití sezonních surovin
 domácí ingredience
 zdravé a dobře chutnající jídlo
 propagace severských produktů a šíření povědomí o nich
 správné zacházení se zvířaty, a to jak v mořích, na farmách,
tak ve volné přírodě
 hledání nových způsobů využití tradičních severských produktů
 inspirace historií i zahraničím
 kombinace lokálních produktů s produkty vysoké kvality
v rámci regionů
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• Jedná se o tzv. „super potravinu“, zeleninová směs inspirovaná Asii
• Raﬁnovaná chuť omáčky obsahuje zázvor, kari a pórek
Předvařená quinoa, kapusta a sójové boby dodávají směsi moderní vzhled
•P
Ohřejte v pánvi nebo v mikrovlnné troubě
•O
Podává se jako příloha k rybám nebo masu, nebo jako chutné vegetariánské jídlo
•P
Složení: rajčata, kapusta, sójové boby, červená cibule, pórek, quinoa, hnědá rýže, kari, česnek a zázvor
Sl

www.ardo.cz
www.ardo.com
Navštivte ARDO TV na

 Spolupráce se spotřebiteli, s odborníky ze zemědělství, s rybáři,
řezníky a dalšími odborníky, kteří přispívají ke kvalitě severské gastronomie.
Dnes je nová severská kuchyně se spoustou znovuobjevených surovin,
jako jsou např. jehličí, šišky, větvičky, popel, zdánlivě nejedlé bylinky a bobule, inspirací i pro některé české restaurace, např. karlínská
restaurace Eska se vzhlédla v popelu či fermentaci různých surovin, a to
rozličnými způsoby (mimochodem právě fermentování je cesta, po které se chtějí v Esce pustit ještě dále), v loňském roce prestižní michelinskou hvězdou oceněný podnik Field zase na svém jídelním lístku nabízí
morek, čistec či potočnici.

Zeptali jsme se…

Už od začátku jsou našimi bestsellery brambory v popelu a fermentovaná červená pšenice.

Martina Štangla, šéfkuchaře pražské restaurace Eska
Skandinávská kuchyně dnes „letí“. Proč slaví takový úspěch?
Je založena na lokálních surovinách a původních receptech. Lidé už
jsou přesyceni univerzálními jídly, dostupnými ve všech restauracích.
Skandinávská kuchyně hravě a lehce spojuje moderní gastronomii
s tradičními surovinami.

Kde hledáte inspiraci pro tak odvážné kombinace?
Inspiraci čerpám od zahraničních kolegů, ale snažím se používat suroviny, jež máme kolem sebe. Moc rád používám divoké bylinky- vyrazím
do lesa a sbírám, co les zrovna sezónně nabízí. Hosté pak někdy bojují
s předsudky z neznámého, ale po ochutnání bývají nadšení.

Není to jen módní trend, který časem vyprchá?
Mnoho lidí se začíná zajímat i ekologický pohled na stravování, skandinávská kuchyně v sobě sama zahrnuje šetrný přístup k přírodě a surovinám, jež nám dává. Tento zatím jen trend se postupně stane standardní
součástí gastronomie.

Listí, jehličí, popel – suroviny, které se objevují v nových severských
receptech. Dají se přenést i do běžného domácího vaření?
Velmi často vnímáme tyto suroviny jako novou věc, ale ony do kuchyně
neodmyslitelně patří. Stačí zapátrat ve starých kuchařkách anebo se jen
zeptat našich babiček.

Na jídelním lístku restaurace Eska, kde vaříte, jsem objevila taková
jídla, jako pálená kedlubna, brambory v popelu, sušený žloutek,
kvašená červená pšenice, stroček, jehličí a jiná. Která patří mezi
hosty k těm nejoblíbenějším?

Dá se tento nový směr aplikovat i v české kuchyni?
Když pomineme moře a suroviny z něj, má Skandinávie velmi podobné
zdroje jako my. Je to jen na fantazii, nebát se lokálních zdrojů kolem
nás.
INZERCE

TEXT: STÁŇA KREJČOVÁ, FOTO: ARCHIV

GASTRONOMIE

RateGain v hotelových řetězcích i lázních

To je hodně rychlý růst. Jaké zákazníky jste primárně oslovili?
Především ty náročné, pro které je technologický pokrok a z něj vyplývající trvalý růst prioritou. Počátkem roku 2017 jsme se stali partnery
dvou řetězců, OREA Hotels & Resorts a Pytloun Hotel Group, jednorázově jsme tedy získali 23 poměrně velkých hotelů. Tyto skupiny si
silně uvědomují význam analýzy dat pro přesnou cenotvorbu a také
ví, že budoucnost leží právě v precizním a především rychlém pricingu
a distribuci, což je právě oblast, ve které je RateGain špičkou.
Orientujete se tedy zejména na městské a skupinové hotely, pro které
je dynamická cenotvorba nejdůležitější?
Určitě se neomezujeme jen na Vámi uvedené segmenty. Máme například i velmi zajímavého zákazníka z oblasti lázeňství - skupinu Imperial
Karlovy Vary. Tato společnost je velmi progresivní a vnímá, jak silnou
konkurenční výhodou je, když se přizpůsobí spotřebitelským trendům
a je schopna nabídnout dynamické nabídky založené na síle poptávky
napříč celým online trhem. Tím, že netrvá na rigidním cenovém
a slevovém systému a cenu vytváří a distribuuje dynamicky, je schopna
oslovit mnohem širší skupinu zákazníků.

Jaké jsou aktuální trendy v distribuci a pricingu?
Cenotvorba se hodně zrychlila, aktuální cenu na bázi velkého množství dat stanovujete a distribuujete dnes i několikrát denně. Abyste byli
ale schopni opravdu přesně cenově reagovat na poptávku, musíte mít
všechna data stále aktuální. Výrazným trendem je tedy automatické
propojení distribuční platformy neboli channel manageru s hotelovými informačními systémy (PMS). To zajišťuje, že do PMS už nemusí
rezervace jednotlivě zadávat se všemi parametry rezervační pracovník.
To často způsobovalo velká zpoždění, někdy i v řádu půl či jednoho dne.
Dnes nemůžete reagovat za půl dne, za tu dobu se polovina vstupů do
analýzy někam posune. Po aktivaci takového propojení jsou rezervace
vkládány se všemi parametry do PMS automaticky, téměř okamžitě po
jejich vytvoření klientem. Tak má revenue manager vždy aktuální data
o stavu obsazenosti hotelu na všechny dny dopředu a může je zohlednit
v analýze a pricingu. Jestli tedy lze jmenovat jeden silný trend, tak je to
výrazné zrychlení celého procesu tvorby a distribuce ceny. Vychází to
z požadavků trhu, zákazník nakupuje neustále a očekává aktuální nabídku. Pokud to nestíháte, přicházíte o obrat, realizujete nižší RevPAR.
A Vaše další plány?
Význam řešení, které nabízíme, bude dramaticky narůstat. S tím, jak
výrazně roste cestovní ruch v regionech ČR, přichází za námi hoteliéři,
kteří potřebují řešení pro dnešní internetovou rychlou dobu, které jim
umožní tlak poptávky efektivně směrovat a řídit tak, aby maximalizovali
svůj zisk. Kromě Slovenska, kam jsme úspěšně expandovali společně
s českým trhem, vstupujeme od září na velmi zajímavý trh v Maďarsku.
Zde pravděpodobně podepíšeme první skupinu hotelů do konce září.
INZERCE

TEXT: PETR ŠALDA

Pane Ibrahime, RateGain zastupovaný exklusivně společností
iQSales je na našem trhu o něco déle než jeden rok. Jak úspěšný
rok to byl?
Vzhledem k technické vyspělosti produktů RateGain a naší hodně těsné
spolupráci se zákazníky jsme se rychle stali významnou součástí trhu.
Dnes je tržní podíl produktů RateGain v segmentu revenue management & distribučních řešení pro hotely zhruba třetinový.
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Udáváme

takt
č e s k é
gastronomii

PRAHA PVA LETŇANY
15-16. 11. 2017
OLOMOUC FLORA
29-30. 11. 2017

Přihlaste se na: www.bidfood.cz/expo
Případně pište na: expo@bidfood.cz nebo volejte na tel.: 414 113 417 a 605 642 417 (pondělí až pátek 8:00 – 16:30 hod.)

ZE SVĚTA

Co hosté očekávají od pohostinství ?
Přichází nový model spotřebitelských služeb, který hraje evropskému pohostinství do karet! Tváří v tvář
rychle se měnícímu globálnímu konkurenčnímu prostředí se evropské odvětví pohostinství neustále nově
přetváří tak, aby se přizpůsobovalo přáním zákazníků.
Konfederace HOTREC pověřila TCI Research provedením rozsáhlého průzkumu, jenž mapuje služby a produkty, které budou cestovatelé v budoucnu
očekávat. To, že mají cestovatelé na výběr více možností a větší očekávání,
nutí hotely restaurace přicházet s novými faktory, které je odlišují od jejich
konkurentů. Průzkum ukazuje, že se sektoru pohostinství nabízí velmi
mnoho příležitostí, jak reagovat na rostoucí poptávku po bezproblémových
a překvapivých zážitcích a přitom zachovávat pocit skutečně autentické
pohostinnosti.

A co hosté ideálně očekávají od hotelů
a restaurací?

Průzkum definuje 5 klíčových pilířů:
 1. Global Satisfaction Index TRAVELSAT© hodnotí Evropu jako
silného hráče schopného plnit očekávání mezinárodních hostů. Konkurenceschopných výsledků Evropa dosahuje zejména z pohledu zákazníků
přijíždějících z Číny a Indie.
 2. Autentičnost, flexibilita a ryze přátelský personál – to jsou klíčové
charakteristiky hotelové DNA, spolu s prostředím, pro něž je charakteristické soukromí a bezpečí.

 4. Ohromte mě! Hosté z řad tzv. „mileniálů“ vyhledávají unikátní hotely, které jsou schopny naplnit jejich touhu po objevování, hotely s „cool“
designem, digitálními inovacemi a personalizovanými zážitky přinášejícími
uspokojení.
 5. Restaurace v méně známých destinacích, které nově nastupují na
scénu, v souhrnu uspokojují „foodie“ turisty. Návštěvníci předpokládají, že
jim restaurace zajistí maximální autentičnost typickou pro danou destinaci
včetně bezpečných pokrmů.
Evropským hotelům se dostává vynikajících hodnocení ze strany čínských
návštěvníků, což je v souvislosti s příchodem roku 2018, jenž se ponese
v duchu vztahů EU-Čína, mimořádně povzbudivé. I když hostům samozřejmě jde o soukromí a bezpečnost, průzkum poukazuje i na zásadní
význam ryze přátelského personálu a význam prostředí nabízejícího široké
spektrum služeb, které jsou kdykoliv k dispozici. Pokud se gastronomických zážitků týče, pak zkušenosti s místními chutěmi figurují vysoko na
žebříčku očekávání hostů

Souhrn průzkumu je k dispozici na www.ahrcr.cz
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 3. Hosté oceňují bezproblémové zážitky v oblasti pohostinství i pocit,
že se mohou cítit jako doma - a přitom být daleko od svého domova

LEGISLATIVA

Ještě ke spropitnému a jeho
daňovému režimu
Daňová správa rovněž zveřejnila nedávno svůj
odborný názor na problematiku zdaňování
spropitného. Ten vychází z důvodové zprávy
k zákonu o evidenci tržeb. V důvodové zprávě
se píše, že nechávat spropitné za dobré služby
je běžná kulturní norma. Spropitné je obecně
chápáno jako nepovinná platba obsluze, která
odráží míru spokojenosti zákazníka s poskytnutou obsluhou, s konkrétním zaměstnancem.
Zákazník ho poskytuje vždy dobrovolně a při
určení komu náleží se tak vychází z konkrétních zvyklostí zařízení. V případě, že provozovatel zařízení spropitné
obsluze ponechává, jedná se z pohledu daně z příjmů o příjem obsluhy
v souvislosti s výkonem závislé činnosti, tedy daňově je součástí mzdy
zaměstnance. Z vyplaceného spropitného svým zaměstnancům tak
zaměstnavatel odvede daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a následně i pojistné na sociální a zdravotní pojištění včetně pojistného,
které hradí zaměstnavatel. V případě, že by se provozovatel zařízení chtěl osvobodit od platby daně z příjmů fyzických osob ze závislé

činnosti a povinného pojistného a přesto ho personálu přiznat, mohl by
podle mého názoru spropitné překlopit na příspěvek zaměstnavatele na
penzijní připojištění či životní pojištění.
Tím by zaměstnancům spropitné zůstávalo a bylo by prosté od všech
daní a povinných odvodů. Správné řešení daňového režimu spropitného
z pohledu daně z přidané hodnoty musíme hledat v obecných ustanoveních příslušného zákona. V případě, že host bude hradit spropitné
dobrovolně bez vazby na vykonanou službu, bez smluvního prvku mezi
subjekty zúčastněnými na transakci, nebude podle mého názoru takové
spropitné z pohledu DPH předmětem daně. Zákazník poskytuje spropitné dobrovolně a nezávisle na výši ceny služby a je mírou spokojenosti
s obsluhou a tedy činností daného zaměstnance, který je v přímém
kontaktu se zákazníkem. Nejedná se tedy podle mého názoru o výkon
provozovatele, ten si však nesmí účtovat takovéto spropitné do svých
výnosů. V poslední době se lze setkat u provozovatelů restauračních
zařízení i s jakýmsi povinným spropitným účtovaným k ceně poskytnuté služby. V takovém případě se nejedná o výše vymezené dobrovolné
spropitné a tento příplatek k ceně služby je v běžném režimu DPH
a jedná se o výkon podnikatele účtovaný do výnosů.

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

Daňový režim spropitného bývá často dotazován podnikateli, diskuze se týkají obvykle spropitného,
které obdrží obsluha restauračního zařízení za útratu hrazenou platebními kartami.

Co přinesla novela zákona proti
„praní špinavých peněz“
Tato novela implementuje směrnici Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne
20. 5. 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování
terorismu.
Novela přináší řadu změn, například rozšíření
počtu povinných osob, doplnění některých
povinností takových osob a rozšíření definice
politicky exponované osoby.
Ke dni 31. 12. 2016 byl novelou AML zákona
zrušen Finanční analytický útvar jako odbor
Ministerstva financí a jeho úkoly a pravomoci přešly od 1. 1. 2017 na
samostatný Finanční analytický úřad (dále též „FAÚ“).
Jednou z velmi diskutovaných povinností je podle § 21a odst. 2 AML
zákona povinnost vypracovat písemně hodnocení rizik. Tato nová
povinnost se vztahuje na všechny povinné osoby, které mají povinnost
vypracovat písemný systém vnitřních zásad.
Jedná se tak nejen o banky ale i jiné finanční instituce, např. hotelové
směnárny. Hodnocení rizik by mělo zohlednit hlavně rizikové faktory,
jakými jsou typ klienta, účel, pravidelnost a délka trvání obchodního
vztahu, hodnota a způsob uskutečnění obchodu, nebo rizikovost určitých zeměpisných oblastí.
Hodnocení rizik by mělo přinejmenším zahrnovat rizikovou kategorizaci typů klientů s ohledem na rizikové faktory, dále rizikovou kategorizaci produktů a s nimi souvisejících služeb, které mohou být zneužity
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k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a příkladné znaky podezřelosti, které by mohly u jednotlivých typů klientů
nasvědčovat podezřelému chování, podezřelým transakčním vzorcům
apod.
Jeho součástí by měla být i přijatá opatření pro vnitřní kontrolu, kontrolu dodržování právních předpisů a prověřování zaměstnanců povinné
osoby. V hodnocení rizik je dále nutno uvést pravidelné intervaly,
v jakých bude povinná osoba hodnocení rizik aktualizovat.
Povinná osoba může při vytvoření vlastního interního hodnocení rizik
čerpat např. z veřejné části schválené Zprávy o prvním kole procesu
národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu
(veřejná část zprávy je umístěna na webových stránkách FAÚ), z vlastního rozboru již dříve podaných oznámení podezřelého obchodu,
a dále ze stránek www.fatf-gafi.org kde lze nalézt četné analýzy.
S ohledem na výše uvedené by povinné osoby měly provést revizi svých
interních pravidel a dokumentů, a upravit je v souladu s aktuálním
zněním AML zákona.
Zaměřit by se měly zejména na procesy spojené s identifikací a kontrolou klienta a na nastavení prevenčních a kontrolních opatření, včetně
vypracování hodnocení rizik.
Závěrem nutno konstatovat, že otázka boje proti praní špinavých peněz
a financování terorismu je v současné době velmi aktuálním tématem
a proto lze v dohledné době očekávat další novelizace unijních předpisů
a s tím související novelizace českého AML zákona a dalších souvisejících předpisů.

TEXT: JUDR. MICHAELA RYSLOVÁ, HOLUB&DAVID, ADVOKATNÍ KANCELÁŘ S.R.O.

Dne 1.1.2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“).
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Kongres ICCA je pro nás opravdová výhra
Co nám kongres ICCA přinese, kromě toho, že máme příležitost
ukázat se v příznivém světle?
Samozřejmě je to velká příležitost se prezentovat nejen asociacím, ale
i organizátorům kongresů, kteří nás mohou nabízet klientům. Od minulého kongresu v Malajsii totiž začala ICCA zvát i přímé klienty, kteří
nejsou členy asociace, z toho by pro nás do budoucna mohlo vzejít tak
patnáct dvacet kongresů.
Nechali jsme si od společnosti KPMG udělat modelový rozbor ekonomiky akce a z něj vyplývá, že přímá útrata v rámci tohoto kongresu
bude 57–60 milionů korun, v multiplikaci pak až 115–120 milionů.
Pro veřejné rozpočty zajistí kongres přibližně 23–27 milionů, z toho
1,15–1,3 milionu bude přímý přínos do rozpočtu Prahy. Kongres navíc
může v horizontu příštích deseti let generovat další spotřebu v rozmezí
630 milionů až 1 miliardy.
Kromě toho se o něm bude psát, a to pro nás bude dobrá propagace.
Z čeho mám ale největší radost, je, že se díky tomuto kongresu konečně
začalo rekonstruovat KCP. To je veliký přínos. Nemít nad sebou bič
pevného data, možná by se to tu ani nerozběhlo. I kvůli té rekonstrukci
jsme ten kongres tolik chtěli.

2011, kdy byl kongres v Lipsku, nekonal v Evropě. Tentokrát to tedy
účastníci budou mít blíž, a přijede jich proto více. Pracujeme na tom,
aby Praha patřila mezi TOP 3 nejlepší kongresy ICCA v celé její historii.

Jaký je program kongresu a bude tam nějaká příležitost
pro novináře?
Hned 12. listopadu bude tisková konference s prezidentkou ICCA
Ninou Freysen-Pretorius a výkonným ředitelem Martinem Sirkem,
na samotný kongres novináři (nečlenové ICCA) přístup mít bohužel
nebudou.
Kromě účasti na odborném vzdělávacím programu, který bude nabitý,
budou mít účastníci možnost se i trochu odreagovat a pobavit. Hned
v první den kongresu bude uvítací večeře na Žofíně, bude to český večer
– české pivo, české víno, české jídlo, druhý večer bude CAT night, tedy
večer sponzorovaný CAT Publications.
Ten se bude konat ve Fóru Karlín a bude to takový zábavný večer se
soutěžemi, a závěrečná večeře ve stylu „black and white“ se bude konat
v Průmyslovém paláci.
V rámci kongresu se bude také konat charitativní běh, v pondělí ráno se
poběží na Vyšehrad a výtěžek půjde SOS vesničkám a Jedličkovu ústavu.
My s Jedličkovým ústavem spolupracujeme na kongresu již delší dobu,
Kolik účastníků očekáváte?
například nám jeho studenti vytvořili samotné logo kongresu nebo
Tak kolem 1200, a to je nejvíc účastníků, co kdy kongres ICCA měl.
Kromě toho, že je Praha velice atraktivní, je to hlavně tím, že se od roku během zahajovacího ceremoniálu vystoupí kapela The Tap Tap.

TEXT: NAĎA RYBÁROVÁ, ZDROJ: TTG (CELÝ ROZHOVOR NAJDETE NA WWW.TTG.CZ)

Říká Lenka Žlebková, obchodní a marketingová ředitelka Kongresového centra Praha, se kterou jsme
v polovině srpna hovořili nejen o očekávaném kongresu, ale i o tom, jak se KCP mění k lepšímu.

INZERCE

ZVYŠTE SVOU ENERGETICKOU ÚČINNOST,
UŠETŘETE A SNIŽTE EKOLOGICKOU STOPU
POMOCÍ ŘEŠENÍ GGE
GGE patří mezi přední společnosti v oblasti energetických služeb v JV Evropě.
Pro hotely, obce a průmysl vyvíjíme řešení ke zvýšení energetické účinnosti,
které zajišťují úsporu peněz a snížení uhlíkové stopy.
Spolupracovali jsme s více než 60 zákazníky a uskutečnili více než 150
projektů. Náš tým odborníků na 6 trzích vyvíjí komplexní řešení pro naše
klienty.
Zabezpečujeme plánování i realizaci projektů, ﬁnancování a také pozdější
správu a údržbu. Společně s projektem rovněž přebíráme veškerá technická
rizika a zodpovědnost za dosažení smluvně sjednaných úspor.
Prostřednictvím obchodního modelu ESCO jsme schopni poskytnout také
ﬁnancování, což zákazníkům umožňuje realizaci projektu bez vlastního
vkladu, jelikož se investice vrátí ve formě dosažených úspor energie.

Vaš partner
v energetické
účinnosti

Výhody modelu ESCO:
• smluvně zaručené úspory energie,
• poskytnutá záruka,
• realizace projektu bez okamžité
vlastní investice,
• částečné nebo 100% ﬁnancování
investice,
• kompletní realizace energetického
projektu ("na klíč").

www.esco-fond.cz

HOTEL IMPERIAL V KARLOVÝCH VARECH HRDÝM PARTNEREM
KOREJSKÉHO TV SERIÁLU „ARE YOU HUMAN TOO?“
být u zrodu TV seriálu „Are you Human too?“ z korejské produkce. Naplňuje se tak naše snaha o podporu Karlových Varů a celého regionu jako
oblíbené filmové lokace. O tom svědčí nejen toto natáčení, ale i několik
dalších, které u nás v hotelu probíhaly v loňském roce. Doufáme, že tento
trend bude i nadále pokračovat.“ Jsme rádi, že můžeme být součástí projektu takového rozměru a štábu přejeme klidný průběh natáčení!

ZDROJ: TISKOVÁ ZPRÁVA

OSTRAVSKÝ CLARION OŽIL
MÍTINKEM ZLATÁ TRETRA,
ROZLOUČIL SE STYLOVĚ
S NEJRYCHLEJŠÍM MUŽEM SVĚTA

OREA HOTEL VORONĚŽ OTEVÍRÁ
NEJMODERNĚJŠÍ KONGRESOVÝ
SÁL V BRNĚ
Hotelová síť Orea Hotels & Resorts prochází modernizací. Jedním
z nejvýznamnějších počinů letošního roku je kompletní rekonstrukce kongresového sálu v brněnském Orea Hotelu Voroněž,
která přinesla Brnu jeden z nejmodernějších sálů v republice.
Zrekonstruovaný sál je otevřen od 1. září 2017 a nabízí firmám
a návštěvníkům prostory doslova nabité designem a technikou
budoucnosti.
Dvouměsíční rekonstrukce probíhala od 1. července do 31. srpna
a byla navržena architektonickým ateliérem Ortogonal. „Sál s kapacitou až pro 700 osob prošel celkovou přeměnou a stal se jedním
z nejmodernějších v České republice. Z původního sálu zůstaly
zachovány pouze obvodové stěny. Zbrusu nový kongresový sál tak
bude disponovat novou audio a video technikou, osvětlením, designovým nábytkem i vzduchotechnikou,“ informoval ředitel Orea
Hotels & Resorts Gorjan Lazarov.

Clarion Congress Hotel Ostrava
se opět po roce stal domovem
nejlepších atletů světa, již
tradičně byl hlavním ubytovacím partnerem pro sportovce,
organizátory i realizační týmy
atletického mítinku Zlatá tretra.
Letošní 56. ročník světového atletického mítinku IIAAF World
Challenge Tour soustředil svou
pozornost na hlavní hvězdu
závodu, jamajského sprintera
Usaina Bolta, který svou devátou
vítěznou účastí v řadě potěšil
ostravské publikum a rozloučil
se s mítinkem před plánovaným koncem profesionální kariéry.

INZERCE

ZDROJ: TISKOVÁ ZPRÁVA

Hotel Imperial na přelomu srpna a září 2017 hostil stočlenný natáčecí
štáb korejské televizní stanice KBS. Ta do Karlových Varů přijela s cílem
natočit díly k televiznímu seriálu „Are you human too?“. Hotel Imperial je zároveň lokací, která celý natáčecí program zahájila. Natáčelo se
v interiérech i exteriérech hotelu. Ing. Petr Milský, ředitel obchodního
oddělení, se k projektu vyjádřil: „Jsme potěšeni, že hotel Imperial může

ZDROJ:
WWW.SPA-HOTEL-IMPERIAL.CZ

Z REGIONŮ

ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ

Four Seasons Hotel Prague a Bazaar
Charity uspořádaly charitativní večeři
za účasti Manolo Blahnika

Součástí večera byla i tichá dražba nejen uměleckých objektů či oblečení
z kolekcí současných českých návrhářů, ale také originálního made to
measure páru bot od samotného Blahnika, jenž se večeře rovněž zúčastnil. Dary do dražby poskytl i hotel Four Seasons, a to včetně pobytu ve
své sesterské pobočce v Miláně a Petrohradě či ošetření v AVA Spa.
Výtěžek ze vstupu na gala akci i tiché dražby poputuje na konto nadace,
která jej rozdělí mezi čtyři příjemce: paní Veroniku, která se po těžké

dopravní nehodě a následném předčasném porodu vrací znovu do života; 10letou Valentýnku s autoimunním onemocněním s těžkým zánětlivým procesem v mozku; a paní Janu a Ivetu, které obě prodělaly cévní
mozkou příhodu a nyní se s pomocí rehabilitace snaží snižovat svoji
závislost na cizí péči, a to hlavně proto, aby se mohly jako samoživitelky
plnohodnotně postarat o své malé děti. Získaná částka bude u všech
příjemců financovat převážně pobyt v respektovaných rehabilitačních
zařízeních v České republice a na Slovensku.
„Jsme hotelovým partnerem výstavy, a proto se zapojujeme i do dalších
aktivit, které jsou s přítomností pana Blahnika v Praze spojené. Jméno
Blahnik je ve světě módy známým pojmem, a tudíž nám přišlo zcela
přirozené, že jsme se spojili právě s Nadačním fondem Bazaar Charity

a připravili pro něj koncept charitativní večeře. Pomoc konkrétním
lidem je plně v souladu s činostmi hotelu v oblasti společenské odpovědnosti,“ řekl René Beauchamp, generální ředitel, Four Seasons Hotel
Prague. Účastníci večeře mohli také dražit např. šperk Roberto Coin,
šaty od Táni Kovaříkové či Kláry Nademlýnské, vstup do luxusního
golfového resortu na Slapech, kabelku Dolce Gabbana nebo obraz Jiřího
Dokoupila, Jana Saudka či Pasty Onera. Celková částka, která poputuje
na konto nadace a bude 100% využita na pomoc výše zmíněným, je
1 017 000 Kč. „Nadační fond Bazaar Charity navazuje na moje filantropické aktivity v neziskové organizaci Etincelle. Z celou dobu se nám při
nejrůznějších příležitostech povedlo vybrat již více než 8 200 000 Kč,
které byly ve své plné výši využity na podporu dlouhodobě nemocných či jinak znevýhodněných lidí a jejich rodin. Přispíváme na léčbu,
rehabilitaci, na koupi zdravotnických pomůcek a materiálu,“ vysvětluje
zakladatelka Nadačního fondu Bazaar Charity Barbara Nesvadbová,
„pro nás je zásadní být s daným člověkem v kontaktu, znát jeho příběh
a potřeby. Když vidíte, že peníze, které jste pomáhali získat, danému
člověku opravdu pomohou, máte neskutečně dobrý pocit, že to neděláte
zbytečně.“ Více informací zde: http://www.bazaarcharity.cz/
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Nadační fond Bazaar Charity a hotel Four Seasons Hotel Prague uspořádaly charitativní večeři
u příležitosti výstavy slavného návrháře Manolo Blahnika The Art of Shoes, která byla v pražském
Museu Kampa zahájena 11. 8. a potrvá až do 12. 11. Při tiché dražbě se vybralo 1 017 000 Kč
pro léčbu lidí s postižením nervového a pohybového aparátu.

Nejpoužívanější
hotelový systém v ČR

H OT E L O V Ý S Y S T É M
BOOKING ENGINE
CHANNEL MANAGER
MOBILNÍ APLIKACE
REPORTY
...

http://www.seeklogo.net

A VÍCE NEŽ
200 DALŠÍCH
REZERVAČNÍCH
KANÁLŮ

ON-LINE REZERVACE
Řešení pro distribuci a správu
vašich online kapacit

HORESPLUS.CZ

