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jsme asi první, kdo Vám přejí krásný
advent a šťastné Vánoce plné pohody. Nejsme první ze soutěživosti, ale
z prostého důvodu, že zpravodaj, který jste právě otevřeli, je letos posledním vydáním. Proto tedy přijměte náš
předvánoční vzkaz a užijte si letošní
zimní sezonu, která se nezadržitelně
blíží.
V posledním úvodníku letošního roku
Vám chceme hlavně poděkovat za podporu a vše, co děláte pro dobré
jméno našeho oboru. Není to snadné a bez nadšení se v pohostinství
nedá pracovat, alespoň ne dlouho. Proto si vážíme toho, že můžeme
být v kontaktu s těmi, kteří rozumí svému řemeslu, umí jej a přes všechny překážky to nevzdávají. My se budeme i v příštím roce snažit být Vám
užiteční. Máme radost, že naši práci dovedete ocenit, jak to alespoň
potvrzuje náš říjnový průzkum. Získali jsme v něm mnoho cenných podnětů, které rádi využijeme.
Těšíme se na osobní setkání s mnohými z Vás na naší konferenci v první
prosincový den. Připravovali jsme ji pro Vás, jako každoročně, s velkým
nadšením a tak doufáme, že bude i toto setkání plné zážitků, poznání
a příjemných chvil strávených společně v Olomouci.
Když jsem u toho děkování, nemohu zapomenout poděkovat také našemu týmu za to, co pro naši asociaci v letošním roce udělal.
DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ČLENŮM ZA PODPORU!
Také díky Vám se povedlo zajistit, že je AHR ČR vnímána jako silná
organizace, snížit sazby DPH v restauracích, zlepšit postavení uživatelů
vůči autorským svazům, otevřít otázku nedostatku zaměstnanců, sdíleného ubytování a pomáhat potřebným!
Hodně štěstí a úspěchů v roce 2018 přeje tým AHR ČR!
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ZE SEKRETARIÁTU

Říjen 2017

 Jednání s PWC ve věci společné spolupráce na KODEXU GDPR pro hotelnictví a pohostinství – jednání o podobě smlouvy
o spolupráci.
 Vystoupení Václava Stárka na konferenci
k problematice hotelnictví a gastronomie,
konané v rámci veletrhu FOR GASTRO
v Letňanech – téma stravenky, sdílená ekonomika, EET, venkovské pohostinství a jeho
budoucnost
 Účast a vystoupení prezidenta AHR ČR na
veřejném slyšení v Senátu k iniciaci novelizace
tzv. „protikuřáckého zákona.“
 Účast na jednání GA HOTREC v Antverpách – další strategie HOTREC v oblasti
sdílené ekonomiky, potravinového práva
a směrnice pro zpřístupnění služeb. Příprava
společných postupů a stanovisek.
 Vystoupení na další konferenci Žofínského
fóra k problematice podpory cestovního ruchu
ve Středočeském kraji a spolupráce s Magistrátem hl. m. Prahy. Návrhy vzájemné spolupráce
AHR ČR a Centrály cestovního ruchu SČK.

Listopad 2017

 Účast a vystoupení na konferenci a Valné
hromadě slovenských hoteliérů ZHRSR – možnosti spolupráce a problematika sdílené ekonomiky, spolupráce v konfederaci HOTREC.
 Vystoupení prezidenta AHR ČR na
Bidfood Expo 2017 v Praze
 Vystoupení a účast na Fóru cestovního
ruchu, pořádaném agenturou CzechTourism
v Táboře
 Setkání se zástupci dodavatelů potravin
z UK na zastupitelství Velké Británie v Praze

VELETRH FOR GASTRO
V rámci veletrhu FOR GASTRO se 6. října
konala konference, jejíž součástí byla prezentace AHR ČR k rovným podmínkám podnikání.
Na téma Elektronická evidence tržeb a sdílená
ekonomika vystoupili Václav Stárek, prezident
AHR ČR a Alena Schillerová, náměstkyně
ministra financí.
AHR ČR a Ministerstvo financí se shodují na
nutnosti zajistit efektivní výběr daní z tzv. sdíleného ubytování, které již vykazuje známky
podnikání v ubytovacích službách.

BÝT ČLENEM SE VYPLATILO
V letošním roce jsme pro členy zajistili výhody, které spočívají nejen v úspoře času, ale také
v konkrétních finančních úsporách. V rámci nabídky poradenství s nákupem energií jsme
měli možnost využít jednak cennou radu, kde by ještě mohli ušetřit za energie, ale také
nabídku zajištění nákupu, u něhož se úspory pohybovaly mezi 10 – 30 %, navíc se smlouvami na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Čas a finance spoří členové také
díky metodikám, které pro ně AHR ČR připravila i letos. Jednalo se například o metodické
pokyny pro směnárny – šablonu systému vnitřních zásad a návod na hodnocení rizik, dále
změna režimu registrace cizinců, vnitřní předpis pro povinnosti zaměstnanců v souvislosti
s EET a doporučení k účinnosti „protikuřáckého zákona“.
Jako každoročně jsme zastupovali členy ve vypořádání autorských poplatků, letos jsme uzavřeli dohodu o narovnání za rok 2016. Z níže uvedené kalkulace je patrné, že i v této oblasti
se vyplatí společný postup v rámci hromadné kolektivní smlouvy.
Přehled úspor na poplatcích autorským svazům přes AHR ČR
HOTELOVÉ POKOJE ( TV s rozhlasem),
při průměrné obsazenosti 45 - 79 %

úspora / rok

5 pokojů

3 570,- Kč

10 pokojů

7 157,- Kč

25 pokojů

17 895,- Kč

50 pokojů

35 790,- Kč

70 pokojů

50 105,- Kč

100 pokojů

71 580,- Kč

200 pokojů

143 160,- Kč

VEŘEJNÉ PROSTORY - rádio a TV v restauracích,
lobby, salóncích atd ( dle velikosti obce)

úspora/rok

1 rádio

od 640,- Kč do 720,- Kč

1 TV do 128 cm uhlopříčka

od 1250,- Kč do 1400,- Kč

1 TV - 128 - 200 cm uhlopříčka

od 2500,- Kč - do 2650,- Kč

1 TV nad 200 cm

od 5300 ,- Kč do 6000,- Kč

1 ks reproduktoru / nad 2 ks /

od 130,- Kč - do 147,- Kč

Kalkulováno dle podmínek hromadné smlouvy AHR ČR 2016 a ceníků autorských svazů 2016

VALNÁ HROMADA HOTREC
Ve dnech 19. – 20. října se v belgických Antwerpách konala Valná hromada HOTREC. Velká část agendy dávala prostor evropkým politikům k představení vize směřování a postojů
evropských institucí k tématům digitálního trhu, pohostinství a problematiky nedostatku
pracovní síly v cestovním ruchu. Ve světle dalších regulací, které komise neustále vytváří,
navrhla AHR ČR, aby hoteliéři připravili společný dopis předsedovi Evropské komise J. C.
Junkerovi s tím, že sektor pohostinství je již přeregulován a podle nedávných výroků samotného pana předsedy komise bylo přislíbeno, že bude počet dalších regulací minimalizován. Až dosud tomu ale nic nenasvědčuje. Díky našemu členství v HOTREC se za poslední
dva roky podařilo mnoho směrnic a nařízení zmírnit, což si mnohdy ani naši podnikatelé
neuvědomují, protože se k nim dostávají až finální dokumenty na národní úrovni. Agenda
podzimní Valné hromady HOTREC obsahovala problematiku regulace akrylamidů, trans –
mastných kyselin, tzv. accesibility act, problematiku víz, DPH, sdílené ekonomiky a online
distribučních kanálů. HOTREC v letošním roce připravil brožuru pro minimalizaci plýtvání potravinami, kterou vydá také AHR ČR na národní úrovni, a studii k DPH o dopadech
na národní hospodářství a konkurenceschopnost podniků v jednotlivých členských zemích.
Také tento dokument bude upraven pro národní účely a využit naší asociací pro další debatu s politiky na téma daňové zátěže podnikatelů.

MEDIA MANAGEMENT EUROPE
– DALŠÍ POPLATKY ZA TV?
Někteří z našich členů jsou nyní kontaktováni polskou společností Media Management
Europe s požadavkem na uzavření licenční smlouvy na přenos zpravodajských, sportovních
či zábavních kanálů (BBC, CNN, Sky News, RTL, Euronews, Pro7 atd.). AHR vyzvala společnost Media Management Europe k doplnění některých informací. Podklady, které jsme
od nich následně obdrželi, nepovažujeme za dostatečné. AHR informovala MME o zastupování členů v této věci a do vyjasnění postavení této společnosti a jejich tvrzených nároků
budeme za členy komunikovat. Všeobecně jsou práva vysílatelů chráněna autorským
zákonem a za jejich šíření mají nárok na uzavření licence k užití. Na vysílatele zahraničních
kanálů se na území České republiky nevztahuje kolektivní správa. To znamená, že mohou
pověřit i několik distributorů licencí nebo mohou být jejich práva na užití již promítnutá
do smluv, které můžete mít uzavřené např. s provozovateli kabelových televizí. Ve zmocněních, které nám MME dalo k dispozici, jsou uváděni pouze jako jedni z distributorů licencí.
Z autorizačních dopisů nelze poznat, zda byly vystaveny oprávněnou osobou, a některá
zmocnění jsou datována pouze do října 2017 nebo konce roku.
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NEDOSTATEK
ZAMĚSTNANCŮ

Year to Date - September 2017 vs September 2016
Occ %
2017

ADR
2016

2017

RevPAR
2016

2017

2016

Prague

79,5

76,2

87,37

81,19

69,44

61,84

Vienna

74,6

72,6

95,72

94,49

71,39

68,64

Budapest

78,3

74,9

86,28

75,40

67,56

56,46

Barcelona

81,1

78,5

149,15

133,83

120,96

105,05

Berlin

77,4

76,7

96,56

94,62

74,76

72,57

Paris

73,0

69,3

238,39

230,76

173,94

159,87

London

81,7

80,7

169,79

174,10

138,75

140,46

Warsaw

79,1

76,9

74,35

66,96

58,80

51,52

ČEMU SE CHCEME VĚNOVAT V ROCE 2018
Budeme se zabývat otázkou nedostatku pracovníků na trhu a to ve spolupráci se SOCR ČR
a HK ČR. Je třeba se zaměřit na otevření trhu pro zahraniční pracovníky a agenturní zaměstnávání, stejně jako na větší flexibilitu žen na mateřské dovolené a seniorů. Současně bychom
se chtěli věnovat odbornému školství a rozšíření odborné praxe pro studenty a jejich pedagogy. V příštím roce otevřeme opět otázku daňového zatížení podnikatelů, DPH a odvodů za
zaměstnance, které patří mezi nejvyšší v Evropě. S daněmi souvisí také problematika sdíleného
ubytování. Je třeba prosadit nástroje, které zajistí, aby každý, kdo poskytuje ubytovací službu, odváděl daně a plnil zákonné povinnosti z tohoto podnikání vyplývající. Nadále budeme podporovat projekt přímých rezervací pod značkou BookDirect. Smyslem je snižování
distribučních nákladů a jako hlavní cíl si klademe dosáhnout zákazu smluvní parity cen u OTA
a zvyšování podílu přímých rezervací. Chceme dlouhodobě vyřešit otázku autorských poplatků
a také dalších nákladů na umístění TV přístrojů v restauracích, hotelových pokojích a veřejných
prostorách. Primárně nám půjde o zajištění co nejlepších podmínek pro naše členy. K tomuto
cíli se vztahuje další metodická podpora členů, poradenská činnost a organizace společných
setkání k řešení konkrétních změn v legislativě. Chceme se zpočátku věnovat hlavně ochraně
dat (GDPR), potravinovému právu, ale také projektům, jako je Cestujeme s AHR ČR. Akademie AHR ČR přinese nové kurzy, kvalitní vzdělávání, které má přímé dopady do efektivity
provozů, ale také úspory nákladů za rozvoj zaměstnanců v porovnání s komerčním vzděláváním. Naše vzdělávací sekce opět otevře otázku odborného školství a to i na úrovni politické.
Chceme, aby se problematika odborného školství stala součástí programového prohlášení
vlády. Klasifikace Hotelstars Union je již pevnou součástí naší strategie. Stejně jako letos i
v příštím roce se budeme věnovat hlavně zvyšování povědomí o „hotelových hvězdičkách“ ve
vztahu k veřejnosti. Budeme i nadále pokračovat v projektech odpovědného podnikání, spolu
s Nadací AHR ČR podporovat děti a dětské domovy, zvyšovat prestiž oboru v projektech jako
je Noc Hotelů nebo Hodina Země a spolupracovat bychom chtěli také na GDS Indexu, podpoře
Etického kodexu WTO a dalších aktivitách. Pokud hovoříme o spolupráci, pak budeme i nadále
monitorovat, lobbovat a připomínkovat legislativní opatření na úrovni EU i národní a to ve spolupráci s HOTREC, HK ČR a SOCR ČR. Budete mít příležitost se s námi setkávat na minimálně
šesti Roadshow po celé republice, konferenci AHR ČR, ale také na konferencích pořádaných
ostatními organizacemi a institucemi. I nadále budeme členům poskytovat kompletní informační servis – prostřednictvím zpravodaje, newsletteru, sociálních sítí, ale také přímé elektronické
komunikace. Naším hlavním zájemem je nejen pokračovat v rozšiřování členské základny, ale
také přesvědčit stávající členy, že jim členství přináší konkrétní výhody a možnost ovlivňovat
rozvoj podnikání v hotelnictví a cestovním ruchu.
INZERCE

Dlouhodobá kritická situace s nedostatkem zaměstnanců a hledání cest k jejímu řešení byla
a zůstává jednou z prioritních aktivit AHR ČR.
V rámci představenstva HK, kde máme jedno
místo, se podařilo prosadit tuto problematiku
do agendy komory a v povolebním období se
bude jednat o jedno z nosných témat komory.
HK uspořádala setkání s představiteli vedení
politických stran, kde jsme požadovali, aby se
problematice politici začali intenzivně věnovat.
Jedním z úkolů je otevření trhu práce občanům
mimo členské země EU. AHR ČR a SOCR ČR
spolupracovaly s Ministerstvem zahraničních
věcí na projektech Ukrajina A a Ukrajina B.
Cílem je navýšení počtu pracovních víz pro
ukrajinské zájemce o pracovní příležitosti a to
jak na řadové pozice, tak pro oblast středního
managementu. Součástí komunikace s politiky byl také tlak v médiích a na veřejných
vystoupeních asociace na revizi současného
odvodového zatížení zaměstnanců, které je
nejvyšší v EU.
Tato problematika se také objevila v programech některých politických stran a věříme, že
se v letošním roce podařilo připravit prostředí
pro otevření této otázky v nadcházejícím
volebním období. AHR ČR se během roku také
zabývala možností vytvoření programu – platformy pro získávání talentovaných studentů ze
středních škol, na národní, případně i mezinárodní úrovni. V současné době se hledá model
financování podobného projektu a zvažujeme
možnosti vytvoření mezinárodního projektu
ve spolupráci s některou partnerskou asociací
v zahraničí.

TEXT: KLÁRA STÁREK ZACHARIÁŠOVÁ, FOTO: ARCHIV

VÝKONY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ: ZÁŘÍ 2017

AKTUÁLNĚ

Sdílená ekonomika z pohledu AHR ČR
Současné problémy, které se často i mediálně řeší, však nevznikají ze
skutečnosti změny trendů a obliby sdílení zvláště mezi mladými lidmi.
Primární problém vzniká tím, že legislativa není na tento fenomén
dostatečně připravena a to hlavně v oblasti vymáhání dodržování již
stávajících zákonů. Hlavním zdrojem problémů je ale skutečnost, že
se tzv. „sdílená“ ekonomika již dávno pohybuje mimo hranice sdílení
a jedná se spíše o skryté podnikání.
Také v ubytovacích službách, kdy se pronajímatelé bytů domnívají, že
mohou podnikat, aniž by dodržovali základní podmínky pro tuto činnost a řádně z ní odváděli daně. Není to fenomén, který by řešila pouze
Česká republika, ale jedná se o problém celosvětový.
AHR ČR nevnímá službu ubytování v soukromí jako přímou konkurenci, ale jako prostor pro růst šedé ekonomiky, která vytváří nerovné podmínky na trhu. Je to nejen otázka, zda jsou tyto služby řádně daněny, ale
také nebezpečí postupného úbytku stálých obyvatel centra Prahy, které
se plíživě mění na jeden velký hotel bez jasných pravidel podnikání,
ochrany zákazníků a místních obyvatel. Problematické je také dodržování zákona o registraci cizinců, které je v tomto případě minimálně
nekontrolovatelné. Česká republika je přitom až dosud považována za
bezpečnou destinaci a je zájmem všech občanů, aby jí i nadále zůstala.
V současné době jsou největšími zprostředkovateli nabídky ubytování
v soukromí, která se chce tvářit jako sdílené ubytování, pravděpodobně
společnosti Airbnb a Booking.
AHR ČR neustále upozorňuje na skutečnost, že osoby nabízející krátkodobé ubytování v bytech za úplatu jsou poskytovateli ubytovací služby
a to už jen tehdy, pokud je součástí ubytování například úklid. V současné době se jen v Praze odhaduje počet bytů využívaných k poskytování krátkodobého ubytování turistů na 18 tisíc. Současným trendem je,
že ubytovatel nesdílí ubytování s hostem, ale pronajímá celou bytovou
jednotku a navíc v mnoha případech takto pronajímá více než jeden
byt. Někde jsou to celé bytové bloky. To jednoznačně prokázala studie,
kterou nechal zpracovat v letošním roce Úřad vlády ČR.
AHR ČR se zapojila do veřejné diskuse na téma tzv. sdíleného ubytování již od počátku jejího vzniku a naše tvrzení a argumenty se postupem
času potvrzují. Jak z toho ven? Není třeba tuto službu zakazovat ani
se snažit ji zlikvidovat. Je třeba dosáhnout situace, kdy budou ti, kdo
podnikají v ubytování v soukromí, nuceni dodržovat stejná základní
pravidla. AHR ČR jedná v této záležitosti ve spolupráci s Hospodářskou
komorou a Svazem obchodu a cestovního ruchu se všemi dotčenými

orgány veřejné správy. Problematikou se zabýváme na úrovni vlády,
ministerstev, ale také municipality.
Co konkrétně je třeba udělat? Město by mohlo zavést povinnou registraci všech, kdo pronajímají byty na krátkodobé ubytování, zároveň lze
tyto pronájmy a jejich četnost časově vymezit. To vše by bylo nejrychlejší provést vyhláškou. Vláda a příslušná ministerstva by měla nastavit
kontrolní nástroje tak, aby bylo možné efektivně kontrolovat, že daný
subjekt využívá byty k podnikání v oblasti ubytovací služby a řádně plní
své povinnosti. Konkrétně, že odvádí daně, má živnostenské oprávnění,
odvádí místní poplatky a zajišťuje hlášení cizinců na území ČR.
První kroky již byly učiněny. AHR ČR vítá metodiku Finanční správy,
která upřesňuje přístup k ubytování v soukromí, tzv. sdílenému ubytování. Metodika označuje tzv. sdílené ubytování za ubytovací službu, ze
které je povinnost odvádět daň a tržby evidovat v rámci EET.
Neprosazujeme nadměrné regulace ubytování v soukromí, ale efektivní
nástroje pro kontrolu dodržování daňových povinností, které již dnes
musí splňovat každé ubytovací zařízení, ale kterým se prodejci služeb
ubytování v soukromí mnohdy vyhýbají.
Podobně je tomu u výběru místních poplatků. AHR ČR vždy prosazovala rovné podmínky pro všechny hráče na trhu. Jsme přesvědčeni,
že povinnost odvádět řádně daně za realizované tržby, je minimálním
a zcela legitimním požadavkem. Metodiku Finanční správy tedy jednoznačně vítáme. Velmi důležitá je rovněž důsledná kontrola, která je
v případě nabídky služeb online poměrně dobře proveditelná.
Stejně tak Cizinecká policie již řeší otázku kontroly dodržování povinností o hlášení cizinců. Hlavní město Praha zatím trochu přešlapuje
v konkrétních krocích, ale je v zájmu obyvatel Prahy, ne hoteliérů, aby
se situace skutečně řešila. Jedná se totiž také o to, zda bude centrum
města místem pro trvalé bydlení nebo spíše turistickou atrakcí bez
běžného života.
Výhodnou pro případná další opatření je skutečnost, že online svět není
zcela anonymní a v případě plateb převodem nebo kreditními kartami
existuje jasná elektronická stopa, která umožňuje kontrolním orgánům
minimálně kontrolovat daňovou disciplínu subjektů, poskytujících
službu za úplatu.
V případě „sdíleného ubytování“ tedy jsou k dispozici nástroje pro narovnání prostředí ve prospěch férového podnikání a minimalizace šedé
ekonomiky. O to by mělo jít právě hlavně zástupcům veřejné správy,
neboť to je jedním z důležitých důvodů jejich existence.
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Sdílená ekonomika se dotýká stále více oblastí lidského podnikání. Její úspěch spočívá hlavně
v technologických změnách posledních let a možnosti velmi efektivní online komunikace.

Z činnosti AHR ČR : Co se podařilo v roce 2017?
Nejlepší vizitkou každé profesní organizace je stav a vývoj členské základny. Asociace hotelů
a restaurací České republiky roste.
V roce 2017 zvýšila počet svých členů o 182 nových. Během roku 2017
své členství ukončilo 49 členů, a to převážně z důvodů ukončení své činnosti nebo změny provozovatele. Co se týká ubytovací kapacity 65 000
pokojů, představuje již více než polovinu kapacity hotelů v ČR. Snažíme
se získat více restaurací, kde vidíme velký potenciál růstu.
V oblasti legislativy se v letošním roce projevila změna režimu DPH
pro restaurace, kterou považujeme za klíčovou. Podařilo se dosáhnout
pozitivních změn v případě autorského zákona, zákona o registraci
cizinců, projednání přípravy změny zákona o místních poplatcích.
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K protikuřáckému zákonu máme zásadní připomínky, hlavně v oblasti
prodeje alkoholu. Podařilo se dosáhnout toho, že je zákon momentálně
u Ústavního soudu a také jsme podpořili veřejné slyšení k petici za novelizaci tohoto zákona v nadcházejícím volebním období. Během roku
jsme na evropské úrovni pracovali s návrhy na regulaci akrylamidů,
trans-mastných kyselin, návrhu na směrnici k zpřístupnění služeb
a dalších. Smyslem bylo hlavně dosáhnout zmírnění směrnic tak, aby
byly v praxi co nejmenší překážkou v podnikání. Zahájili jsme metodickou podporu členům pro zavedení režimu ochrany dat (GDPR),



Asociace vytvořila a administruje: www.ahrcr.cz; www.akademieahr.
cz; www.nocHotelu.cz + mutace; www.hotelstars.cz; www.hsukatalog.
cz ; www.cenyahrcr.cz; www.konferenceahr.cz; www.akceahrcr.cz
a spravuje FB profily AHR, Noc Hotelu, Linkedin Akademie, Instagram,
Hotelstars Pinterest, blogy a online chaty.
Byly vytvořeny nové promo materiály AHR. Téměř trojnásobně se
zvýšila návštěvnost online katalogu Hotelstars. Registrujeme 7000
odběratelů Newsletteru.
Spolu s Nadací AHR ČR jsme pokračovali v projektu Start do života
a podporovali děti z dětských domovů. V srpnu byl uspořádán Letní
Camp Nadace AHR ČR, kterého se zúčastnilo 22 dětí a 5 vychovatelů
s dětských domovů v Potštejně, Hranicích, Dubé – Deštné a z České
Lípy. Součástí programu byl kurz vaření, exkurze do hotelů Penta a Hilton Prague, setkání s hoteliéry i sportovní aktivity.
Podařilo se obnovit činnost všech krajských sekcí, nově byli zvoleni
předsedové sekce Liberecké, Plzeňské a kraje Vysočina. Pro příští rok
bude nezbytné zkoordinovat činnosti KS tak, aby se věnovaly úzce spolupráci s krajskými úřady a řešily systematicky a ke spokojenosti svých
členů problematiku, která je v daných regionech aktuální.
AHR ČR získala své křeslo v představenstvu Hospodářské komory,
kde její zájmy zastupuje prezident AHR ČR, Václav Stárek. Díky této
aktivitě se daří více propojit společné prosazování zájmů členů AHR ČR
s ostatními organizacemi. Dochází tak k uzavření synergetické spolupráce hlavně v oblasti legislativy a to společně se SOCR ČR, kde vedeme
Komoru cestovního ruchu a v rámci Hospodářské komory, kde jsme
rovněž zastoupeni v nejvyšších výkonných orgánech.
Detailní výčet našich aktivit mají všichni členové k dispozici ve Zprávě
o činnosti Ještě jednou děkujeme všem, kdo se během uplynulého roku
na naší činnosti podíleli a nemalý díky nás všech patří všem členům
týmu sekretariátu AHR ČR.

Poděkování
Partnerům AHR ČR
Vážení kolegové, milí partneři AHR ČR,
v říjnu skončila úspěšně naše poslední Roadshow v letošním roce
a až budete číst tyto řádky, budeme se chystat na naši poslední akci
tohoto roku, kterou je 12. konference AHR. Dovolte mi, abych Vám
poděkoval za skvělou spolupráci na našich cestách. Chtěl bych Vás
ujistit, že si této spolupráce a Vaší podpory velice vážíme Pokud by
bylo cokoli, co mohu já nebo moji kolegové udělat proto, aby se naše
partnerství i nadále úspěšně rozvíjelo, prosím neváhejte mi dát vědět.
Během našich Roadshow jsme oslovili 450 účastníků z řad provozovatelů ubytovacích a stravovacích zařízení. Fotografie a výstupy
jsme pravidelně zveřejňovali na našem FB účtu. Pokud byste měli
o fotografie zájem, rádi Vám je zašleme, kontaktujte prosím kolegyni
Michaelu Peškovou - peskova@ahrcr.cz. Budeme velmi rádi, pokud
budete s námi jako partneři pokračovat i v nadcházejícím roce.
Ještě jednou děkujeme za spolupráci, těšíme se na další setkání
a přejeme Vám hodně úspěchů.
Srdečně zdraví
Ing. Václav Stárek, prezident AHR ČR
Generální partner:

Exkluzivní partner:

Partneři: NEKTAR NATURA s.r.o., PAPILLONS a.s., J.J. Darboven s.r.o., Winterhalter, Gastronom s.r.o.,
eD´system Czech, a.s., UNAR s.r.o., ARDO Mochov s.r.o., Bookassist Czech Republic s.r.o., Robot Coupe
S.N.C., Juvitex, s.r.o., Lidl stravenky v.o.s., SatisPoll s.r.o., OnSite Power Holding a.s., LSI Software s.r.o.,
Gast Properties s.r.o., ESCO Fond GGE s.r.o., eCENTRE, a.s., MONTYCON gastro, s.r.o., Zámecké
vinařství Třebívlice s.r.o., Karlovarské minerální vody, a. s.

5

TEXT: VÁCLAV STÁREK FOTO: ARCHIV

kde připravujeme také oborový Kodex.
Sdílené ubytování bylo jedním ze stěžejních témat. Zúčastnili jsme se
mnoha konferencí s danou tématikou a mediálně jsme tuto problematiku komunikovali. Výsledem je skutečnost, že se problematikou zabývá
Úřad vlády ČR a GFŘ vydalo metodiku, která jasně definuje, že se jedná
o ubytovací službu, která podléhá daňovým povinnostem a EET. To
považujeme za klíčové rozhodnutí.
Se SOCR a HK jsme se věnovali problematice nedostatku pracovníků.
Tato problematika se v letošním roce dostala do podvědomí našich
politiků a v rámci předvolební ankety a trvalým mediálním tlakem
bude zcela jistě dále řešena v následujícím roce. Spolu se SOCR ČR
jsme podpořili projekty Ukrajina A a B, které vyhlásilo Ministerstvo
zahraničních věcí za účelem přílivu pracovních sil ze zahraničí. Tuto
problematiku, ale považujeme za otevřenou a budeme se jí věnovat
intenzivně v příštím roce.
Zahájili jsme tlak na snižování nepřiměřených sazeb autorských poplatků, provizí za stravenky a jednali s odbory o kolektivní smlouvě
vyššího stupně, která by měla být do konce roku podepsána v kompromisní formě. Chceme, aby odbory podpořily otevření trhu práce.
Důležitým krokem byla předvolební anketa pro politické strany, kde
jsme získali odpovědi na zásadní otázky podpory podnikání v našem
oboru. Odpovědi, budou sloužit k dalšímu tlaku na politiky, aby splnili
své sliby v oblasti školství, trhu práce, snížení daňové zátěže podnikatelů
a řešení sdílené ekonomiky.
Akademie AHR ČR realizovala školení pro více než 750 osob s vynikající zpětnou vazbou. Uskutečnili jsme i 14 školení pro zahraniční
pracovníky. Na půdě VŠH v Praze jsme uskutečnili vzdělávací konferenci. Zabývali jsme se návrhy na změny v odborném školství. Bohužel
v této oblasti se nedaří nalézt jednoznačné řešení, hlavně proto, že
otázka školství je velmi komplexní a vyžaduje revizi školství napříč
obory, stejně jako revizi už základního školního vzdělávaní. AHR ČR
proto rozhodla, že bude pokračovat v podpoře vzdělávání odborných
pedagogů, pomoci při zajištění praxe pro studenty a nově se zaměří na
propagaci oboru pohostinství na základních školách.
V letošním roce byla připravena marketingová kampaň ubytovacích
zařízení HOTELSTARS, zaměřená na veřejnost, tedy potenciální zákazníky. Cílem bylo zvýšení povědomí o značce HSU a výhodách, které
poskytuje zákazníkům. Asociace získala neinvestiční dotaci ze státního
rozpočtu z programu MMR ve výši 627 190 Kč s podmínkou min.
samofinancování ve výši 268 796 Kč. Letos proběhla úspěšně první
Noc Hotelů v Praze a spustili jsme kampaň na leden 2018, do které se
zapojilo i Brno, Karlovy Vary, Olomouc a Středočeský kraj. Zajistili jsme
slevu na autorských poplatcích za rok 2016, která činila až 60 % z původních sazebníků a nyní jednáme o poplatcích na rok 2017. Cílem je
zajištění co nejvýhodnějších podmínek a co nejlépe dokončit výběr ještě
letos. Spustili jsme služby bezplatného poradenství v oblasti energií
a v potravinovém právu a hygieně provozu restaurací. Před spuštěním
je projekt Cestujeme s AHR ČR, pro který bylo vytvořeno nové webové
prostředí na portálu CzechAdvisor. Vydali jsme několik metodických
dokumentů zaměřených na novou nebo novelizovanou legislativu.
Zabývali jsme se GDPR, směnárenskou činností, registrací cizinců,
změnami v potravinovém právu a další.
Během roku jsme se pravidelně vyjadřovali v médiích k problematice
nově připravované legislativy, stejně jako k otázkám cestovního ruchu,
řešeným veřejností. Zavedli jsme pravidelný monitoring tisku pro
členy. Mezi média, se kterými AHR ČR nejčastěji spolupracovala, patří
ČT24, Český rozhlas, Lidovky, IDnes, Zpravodajství Seznam.cz, ČTK,
Hospodářské noviny, E15, ale také regionální rozhlasové a televizní stanice a mnohé další. Nemalá část marketingových aktivit byla věnována
propagaci výročních cen, které byly letos podpořeny promo vizuály
Mladého manažera a novými widgety. Webové stránky www.cenyahr.
cz byly letos redesignované. Do hlasování o držiteli Výročních cen se
zapojilo téměř 900 osob.
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AKTUÁLNĚ

Spokojenost členů AHR ČR v roce 2017:
Výsledky průzkumu potřeb
83,19%

82,74%

78,95%

76,65%
Každým rokem před Valnou
hromadou probíhá průzkum spokojenosti členů s činností AHR ČR
spolu s hlasováním o přijatelnosti stanovisek AHR ČR pro členy v klíčových legislativních otázkách.

Zcela
Část
Nepř
Neví
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Do ankety se v roce 2017 zapojilo téměř 300 členů asociace. Členové
Uvedené směry a stanoviska
vnímají aktivity AHR jako servisní organizace - zajišťující poradenství, AHR ČR jsou pro mě?
metodiky, vzdělávání a poskytující informační servis jako nejvýznamZcela přijatelná
nější důvod k jejich členství. Druhým výrazným důvodem jsou aktivity
Částečně přijatelná
AHR v oblasti legislativní a možnosti uspořit finanční prostředky.
Nepřijatelná
Nevím
Tyto výše uvedené důvody ke členství jsou z pohledu členské základny
aktivitami, kterým by měla AHR ČR dát prioritu v roce 2018.
0,9
Vzhledem k tomu, že členská základna dlouhodobě cení informační
83,19%
82,74%
servis jako jeden z nejdůležitějších benefitů, zaměřili jsme průzkum
78,95%
0,8
76,65%
i na tuto oblast. 91 % respondentů uvedlo, že mají dostatečné informace
70,22%
o tom, které zákony a opatření AHR připomínkuje. 83 % členů uvedlo,
16,89%
0,7
14,47%
že zasílané
informace
jsou
pro
ně
využitelné
a
pro
94
%
respondentů
12,83%
10,67%
jsou zcela nebo většinou8,85%
včasné a aktuální.
7,93%
0,6
Pouze 37 % respondentů má zájem aktivně se zapojit do činnosti AHR,
2,65%
1,33%
ostatní preferují
pouze získávat informace. Je to dlouhodobý0,88%
trend,
0,5
který se nemění. Součástí průzkumu bylo také
posouzení
názorů
členů
0,00%
a tom, aby byl zaveden ve všech oborech podnikání
na stanoviska AHR ČR k jednotlivým zákonům či opatřením – viz grafy
0,4
níže. Názory členů k jednotlivým stanoviskům budou promítnuté do
kroků, které budeme v příštím roce veřejně jménem AHR ČR prosa0,3
zovat. Jako hlavní informační zdroje využívají naši členové v sestupném pořadí – e-mail, zpravodaj, webové stránky, newsletter AHR ČR,
0,2
16,89%
kontakt se sekretariátem a ostatní ( sociální sítě, kontakty s předsedy
14,47%
12,83%
krajských sekcí, tištěné promo atd). Oproti loňskému roku narostl
10,67%
8,85%
0,1
7,93%
o trojnásobek počet členů, kteří preferují přímý kontakt se sekretariá2,65%
1,33%
tem a dvojnásobek těch, kteří hledají informace na webových stránkách
0,88%
0
0,00%
AHR. S nárůstem agendy v oblasti legislativní i projektové
a
s
růstem
AHR nesouhlasí se zrušením EET a trvá na tom, aby byl zaveden ve všech oborech podnikání
členské základny, která v současné době činí téměř 1490 členů, je kladen
AHR
AHR podporuje AHR navrhuje
AHR bude
AHR podpoří
nesouhlasí se
tvorbu nástrojů zřízení povinné i nadále usilovat změnu zákona
ještě větší důraz na efektivitu sekretariátu AHR, jehož tým je dlouhozrušením EET a
pro kontrolu registrace prona- o zákaz paritních
o místních
době stabilní a je zajišťován šesti lidmi. 87 % respondentů ohodnotilo
trvá na tom, aby
dodržování
jímatelů bytů ke ustanovení ve
poplatcích
byl zaveden ve
zákonných
krátkodobému smlouvách s OTA
činnost týmu AHR v otázce schopnosti analyzovat informace a předávat
všech oborech
povinností v
ubytování
srozumitelné výstupy známkou 1 a 2. Stejným výstupem byla ohodnopodnikání
oblasti sdílené
cena i schopnost sekretariátu zajistit požadavky našich členů.
ekonomiky

Zvyšme flexibilitu pracovního trhu
Zoufalý nedostatek pracovní síly je v současné době největší brzdou české ekonomiky a je nezbytné,
aby nová vláda podnikla konkrétní kroky k nápravě.
Ve svém usnesení se na tom shodlo představenstvo Hospodářské komory ČR, jehož členem je také AHR ČR. Nedostatek pracovní síly způsobuje ztrátu zakázek a ohrožuje samotnou existenci tuzemských firem.
Česká ekonomika se tak dostává na limity svého růstu, jehož motorem
je právě soukromý sektor. Politici by se po volbách měli podle usnesení
zaměřit na problematiku flexibility trhu práce. Například mateřská
dovolená patří v ČR k nejdelším na světě a matky na rodičovské nejsou
k návratu do zaměstnání dostatečně a efektivně motivovány.
V tomto směru Komora prosazuje větší vládní podporu částečných
úvazků, které by kromě matek s malými dětmi motivovaly také lidi
v důchodovém věku v době, kdy zaměstnavatelé trpí akutním nedostatkem pracovních sil. Je to navíc právě bobtnající státní správa, která
v posledních čtyřech letech zřízením více než 30 tisíc nových úřednických míst doslova vysála další zaměstnance ze soukromého sektoru.
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Představenstvo HK ČR apeluje na politiky také v otázce vysoké odvodové zátěže v České republice, která dlouhodobě patří k nejvyšším
mezi zeměmi OECD. Snížení odvodů by přitom na jedné straně ulevilo
zaměstnavatelům a na straně druhé obohatilo peněženky jejich zaměstnanců. Budoucí vláda by také měla přehodnotit svoji sociální politiku
nebo zvyšování úrovně minimální mzdy. „Umělý tlak na růst mzdové
hladiny spojený s novými a novými sociálními dávkami dal během
mandátu současné vlády podnikatelům signál, že jejich zájmy politici
opomíjejí. A to se musí změnit,“ říká prezident Hospodářské komory
ČR Vladimír Dlouhý. Hospodářská komora ČR aktivně podporuje
a vítá projekty, které zajišťují nábor zaměstnanců z jiných zemí. Firmy
potřebují především středně a nízko kvalifikované zaměstnance, a proto
Komora považuje za nezbytné celý proces zrychlit. V současnosti totiž
celé řízení trvá v průměru sedm měsíců.

TEXT: MIROSLAV BENEŠ, TZ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
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Dobrý manažer musí dodržet slovo
Výroční cenu AHR ČR 2016 v kategorii Zvláštní cena JUDr. Vladimíra Štětiny Za celoživotní
přínos českému hotelnictví a gastronomii převzal zkušený hoteliér Jan Filip.

Vím, že jste úspěšně vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze.
Ale do hotelového světa jste zcela na začátku vstoupil jako kuchař.
Zúročil jste nějakým způsobem tuto svoji dovednost také na řídících
hotelových postech?
Díky tehdejšímu režimu a mým předkům jsem neměl možnost dostat se
na jakoukoliv střední školu a ze zúženého výběru možností jsem skončil
v učebním oboru kuchař. V konečném bilancování vidím vyučení kuchařem jako výhodu. Pomohlo mi v pochopení problematiky kuchyně
a vždy jsem dokázal mnohem lépe vnímat potřeby a požadavky náročné
práce kuchařů. A hlavně jsem dovedl i názorně předvést své nároky.
S potěšením vzpomínám na všechny šéfkuchaře, se kterými jsem po
celou svou kariéru rád spolupracoval.

Co všechno by měl umět úspěšný ředitel hotelu?
Měl by mít odpovídající vzdělání, vědomosti, jazykové znalosti, řídící
schopnosti, zájem o nové trendy a pozitivní vztah k lidem. Dobrý maV hotelnictví pracujete téměř půl století. Co se v oboru podle vás nej- nažer musí dodržet slovo, jen tak získá důvěru lidí. Musí si stát za svou
odpovědností a nedávat vinu jinému, když se něco nepovede. Musí stále
více změnilo za posledních dvacet let?
Prakticky všechno - klientela, pány středního a pokročilejšího věku vy- sledovat svůj cíl. Nesmí mít v sobě zášť, nebrat se příliš vážně. Umět
střídali mladí a ještě mladší, ambiciózní byznysmeni. Hotelový průmysl se sobě zasmát. Taky by měl umět si stanovit svoje hranice. Udržovat
spolupracovníky v tahu, ale nestresovat je. A umět si klást vysoké, ale
se zákonitě musel situaci přizpůsobit. Do byznysu se stále více zapojují
ženy a v každém dobrém hotelu jsou pro ně speciálně vybaveny pokoje. realistické cíle. Měl by být vstřícný, kritizovat pozitivně a neshazovat
V minulosti bylo nemyslitelné, že by vedoucí pracovníky hotelu, včetně před ostatními.
ředitele neznali opakovaní hosté. V současné době se speciálně u
Podle čeho si vybíráte hotel, kde se chcete ubytovat?
nadnárodních společností dělá spousta porad a tabulek a zdá se mi, že
se vytrácí kontakt vedoucích pracovníků s klientem. Nikdy se nesmí za- Záleží na cíli cesty, na tom, jak dlouho v dané destinaci budu a co
pomenout na osobní kontakt a na to, že kromě spokojeného hosta musí upřednostním. Pokud se jedná o krátkodobý pobyt na jednu noc,
zajímá mě nejvíc lokalita. Například v létě, když jsme byli na předstabýt spokojeni i pracovníci a následně samozřejmě i majitel.
vení Bisetovy Carmen v Bregenz na jezeře. Bylo pro nás nejdůležitější
spojení k jezeru a poloha. V takovém případě oželím i komfort. Na delší
Mnoho let jste působil v top manažerských pozicích známých
pobyty máme úplně jiné nároky. Přiznám se ale, že hotely většinou vybípražských hotelů Hotel Forum, Holiday Inn v Dejvicích, Holiday
rá moje žena Eva. Dá si s tím práci a navíc ji to baví. Vyhledává velmi
Inn Prague Congress Centre. Jaké vlastnosti by měl mít dobrý
pečlivě, a to podle lokality, charakteru hotelu. A také podle doporučení
manager hotelu?
Vlastnosti úspěšného manažera by měly být ideálně ve spojení přiroze- - ptá se často našich přátel, zda mají nějaké typy. Někdy podle hotené inteligence a patřičného vzdělání, z nichž vychází neformální auto- lových řetězců, hvězd, zda jde o velký nebo malý hotel, podle postelí,
rita, pozitivní vztah k lidem, samozřejmostí je znalost jazyků. Vše vede velikosti pokoje, podle toho, zda je tam sprcha nebo vana. Toto vše je
k tomu, aby dovedl rozdávat pozitivní naladění s nádechem velkorysosti pro nás hodně důležité. A když to vybere moje žena, tak mám zajištěný
klidný pobyt.
a nadhledu. Aby uměl motivovat lidi svým příkladem, zápalem
a přirozeností.
Dá se na první dojem poznat špatná restaurace? Jaké indicie napoví,
že je lépe raději včas odejít?
Určitě. Většinou první pohled o kvalitě restaurace mnohé napoví. DůleJUDr. JAN FILIP
žitý je samozřejmě jídelní lístek, který dá jasný signál k odchodu, pokud
je dlouhý a nebere konce. To hned svědčí o tom, že čerstvost surovin je
V oboru pracuje 47 let. Po vyučení v oboru kuchař,
mizivá. Toalety. Jednou jsme byli s kamarády v Los Angeles. Kamarádabsolvoval Hotelovou školu v Mariánských Lázka šla na toaletu a vrátila se s hrůzou v očích, že jsou hrozné. Bylo nás
ních. Po maturitě nastoupil do Interhotelu Praha
a na Letiště Praha, kde prošel na různých pozicích
osm. Všichni se zvedli od stolu a přestože byl večer a v jiné restauraci
celým provozem. Několik let působil jako ředitel
jsme neměli rezervaci, tak jsme restauraci opustili. O několik kroků dále
Interhotelu Olympik, v tu dobu začal studovat
jsme našli úžasnou restauraci a to, co jsme zažili na toaletách vyprávíme
na Právnické fakultě UK v Praze, kterou úspěšně
dodnes.
absolvoval. Řadu let pracoval na špičkových manažerských pozicích
Na pánském stál černoch ve sněhově bílé košili a motýlku a nabízel vše
známých pražských hotelů Hotel Forum, Holiday Inn v Dejvicích,
potřebné, včetně široké škály toaletních vod. Na dámském záchodě
Holiday Inn Prague Congress Centre.
měly dámy i vše potřebné k líčení a zušlechtění a všichni se chodili
Je spolumajitelem společnosti French-rest spol. s.r.o., která provo„provětrat“, jen proto, aby to viděli. To vše bylo za jeden dolar.
zuje v Obecním domě v Praze Francouzskou restauraci, Plzeňskou
Těch indicií je samozřejmě víc. Vůně, čistota, to vás taky hned bouchne
restauraci a přilehlý multifunkční sál, Americký bar a Café Epopej.
do očí. A rozhodně i to, jak vypadá personál.
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TEXT: MICHAELA ŠULCOVÁ, FOTO: ARCHIV

Tradiční otázka na úvod – máte z ocenění radost?
Z ocenění jsem měl a mám pochopitelně radost, kdo by neměl. Takovou cenu nedostává člověk každý týden. Pro mě má ještě trochu jiný
význam, protože se jedná o ocenění Vladimíra štětiny. Když jsem jako
absolvent hotelové školy v Mariánských Lázních nastoupil v roce 1968
na letiště Praha -Ruzyně, jako jednoho z prvních lidí jsem poznal Vladimíra Štetinu, tehdy zástupce ředitele, z kterého měli všichni obrovskou hrůzu. V té době dokončoval kurz kádrových rezerv v Čedoku ve
švýcarském Lausane. Přivedl tím do řízení zcela nové prvky a já jsem
měl tu výhodu a štěstí, že jsem byl u toho. Prakticky celá léta, která jsem
prožil v hotelovém oboru, jsem strávil ve spolupráci s Vladimírem Štětinou. Více než 40 let. A bylo to nejen pracovně, ale trávili jsme společně
volný čas na tenisových kurtech, kdy jsme hráli dvakrát až třikrát týdně.
V práci to nebyla vždy procházka rajskou zahradou, ale po občasném
skřípění zubů přinášela spolupráce většinou dobré výsledky.

PROFIL

Fandím provozovatelům rodinných penzionů
Mimořádnou cenu AHR ČR Za podporu cestovního ruchu a šíření dobrého jména České republiky
v zahraničí převzal na loňské konferenci Jiří Bartoška, herec a prezident karlovarského filmového festivalu.

Potěšilo vás ocenění? Kam jste si „Oskara“ dal?
Vážím si všech ocenění, která dostávám a většina z nich má místo v mé
festivalové kanceláři. Cenu od AHR ČR vnímám nejen jako své osobní
ocenění, ale také jako ohodnocení práce, kterou jsme s celým festivalovým týmem udělali. Jsem rád, že náš příspěvek k šíření dobrého jména
České republiky a české kultury je takto pozitivně vnímán.
Váže vás k Puppu nějaká vzpomínka, spojená třeba s filmovým
festivalem?
V Grandhotelu Pupp ubytováváme vždycky ty hlavní hvězdy festivalu.
Vzpomínám si na skvělý ročník, kdy byl hostem slavnostního zahájení
Robert Redford, bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová, prezident Václav Havel a vzápětí ohlásila příjezd Sharon Stoneová.
Potřebovali bychom tehdy hned několik prezidentských apartmá. Náš
guest servis se trochu zapotil, ale v Puppu se samozřejmě vše zvládlo ke
spokojenosti našich hostů. Na to se pak hezky vzpomíná.
Před několika lety jste společně s Miroslavem Donutilem natočili
cestovatelský seriál Na cestě. Cestujete rád? A kam byste se opakovaně rád podíval?
Nejvíce cestuji obrazně, právě s pořadem Na cestě, který už mnoho let
s Mirkem Donutilem namlouváme. Ale jednou za čas máme vždy možnost natočit nějaké díly skutečně na cestách – tak jsme se dostali třeba
na ostrov Reunion nebo nedávno na Zanzibar. Ale vysloveně vysněné
místo asi nemám.
S cestováním jsou spojené hotely, restaurace, jídlo a pití. Jaké nejbizarnější jídlo jste kdy ochutnal?
Na Seychelách jsem ochutnal netopýra, ale to jsem nevěděl, že je to
netopýr. Prozradili mi to, až po večeři.
A jaké opravdu nevšední ubytování jste zažil?
Maiselova 21 :)
Tuším, že během natáčení v Čechách a na Moravě býváte ubytovaný
v hotelech či penzionech. Jaká je podle vás kvalita služeb v českém
hotelnictví?
Protože jsem i v dobách před revolucí trávil hodně času na zájezdech
s divadly po celé republice, vidím, jak zcela radikálně se ta situace
změnila.
Silný zahraniční kapitál sem na jedné straně přinesl velké hotelové
řetězce, které musí držet kvalitu služeb. Na druhé straně vzniklo mnoho

malých, rodinných penzionů a hotelů s osobitou atmosférou. Velmi
fandím právě těmto malým podnikatelům a živnostníkům, pro jejich
zaujetí a odhodlání, které z provozu takového penzionu nebo malého
hotelu dělá více než podnikání.
Jako kuřáka se vás musím zeptat, co si myslíte o tzv. protikuřáckém
zákonu?
Je to zákon, takže je třeba jej dodržovat. Uvidíme, zda současné aktivity
v Senátu přinesou nějaký posun. Nicméně žádný zákon, podle mne,
nemůže odradit od kouření. Mě tedy určitě ne.
Jistě jste hrál ve filmech, které se točily v hotelovém nebo restauračním prostředí. Utkvělo vám nějaké natáčecí místo v paměti?
Film Líbáš jako ďábel jsme natáčeli v Maroku, jednu ze scén také ve velmi luxusním hotelu.
Utkvěly mi v mysli ty paradoxy – hotelový resort byl starostlivě opečovávaný a velmi krásně zařízený. Za touto oázou však začínalo místní
chudinské ghetto, přes které jsme vždycky do hotelu přijížděli. Kontrast
luxusu a chudoby byl opravdu nezměrný, ale natáčení samo o sobě bylo
příjemné.
Slyšela jsem, že aktuálně natáčíte nový film. Prozradíte víc?
V současné době natáčím seriál pro Českou televizi. Ale protože jsme
právě začali a hodně natáčecích dní nás ještě čeká, asi by zatím bylo
předčasné o něm prozrazovat více.
Co vás letos nejvíc potěšilo?
Každoročně s festivalovým týmem bilancujeme uplynulý ročník, a
pokud můžeme říci, že proběhl k naší spokojenosti a že ten příští se
budeme snažit udělat ještě lepší, tak to je věc, která mě umí opakovaně
potěšit.

JIŘÍ BARTOŠKA
V roce 1972 absolvoval brněnskou JAMU, krátce
působil v Divadle na Provázku v Brně, 1973 – 76
v Činoherním studiu v Ústí nad Labem a poté v
Městských divadlech pražských. V letech 1978
– 1991 byl členem Divadla Na zábradlí a 1991
– 94 Divadla Bez zábradlí.
Z divadelních rolí: Jakub v Příbězích Jakuba
Fatalisty a jeho Pána, Ivan v Bratrech Karamazových, Moliérův Don
Juan, Jindřich v Havlově Largu desolatu. Do jeho filmografie patří
například Helimadoe, Krvavý román, Všichni moji blízcí, Je třeba
zabít Sekala, Anděl Páně, Teorie tygra.
Od roku 1994 zastává funkci prezidenta jednoho z nejstarších
filmových festivalů na evropském kontinentu v Karlových Varech.
Společně s uměleckou ředitelkou festivalu a jednou z nejlepších
evropských filmových kritiček Evou Zaorálovou dokázali během
několika let dovést tento festival na světovou špičku a nyní je MFF
Karlovy Vary jedním z nejprestižnějších filmových festivalů na světě
se stále se zvyšujícím zájmem nejen české veřejnosti.
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TEXT: MICHAELA ŠULCOVÁ,, FOTO: ZDROJ: FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY

Cenu jste přebíral na slavnostní galavečeři v Grandhotelu Pupp
v Karlových Varech. Jaký vztah máte k tomuto městu?
Do Karlových Varů jsem dříve jezdíval s divadelními představeními
a vždycky tu bylo dobré publikum.
Poté, co jsem se stal prezidentem karlovarského festivalu, se náš „vztah“
s Karlovými Vary stal trochu manželstvím. Karlovy Vary a festival jsou
neoddělitelné, atmosféra celé akce je dána právě jejím spojením s městem, v němž divák jednoduše dokáže celý festival obsáhnout. Během
prvních červencových dní tu všude potkáte lidi, s nimiž můžete sedět
v kině, sdílet společné zážitky, povídat si o filmech.
Nezapírám, že v prvních letech k sobě festival s městem hledaly cestu,
ale jsem rád, že dnes už to všichni vnímají jako oboustranně prospěšný
vztah.

AKCE

PŘEHLED NOMINACÍ
VÝROČNÍCH CEN 2017
Hoteliér roku - řetězcové hotely

Hoteliér roku - nezávislé hotely

Tomáš ROUSEK NH Collection Olomouc Congress hotel
Beatrice VOJTKOVÁ Hotel Holiday Inn Brno
Petr NEŠPŮREK NH Prague City
Marek AUDES ACCOR HOTELS, IBIS Plzeň
Vratislav MINÁR Divize konferenčních a hotelových zařízení,
Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.
Mark AGNEW Panorama Hotel Prague / Corinthia Panorama, s.r.o.
Eduard BLÁHA Lázně Luhačovice, a.s., a Léčebné lázně Jáchymov a.s.

Petr BORÁK Wellness a spa hotel Augustiniánský
dům ****S, Luhačovice
Petr ČERMÁK Hotel Studánka ****
Irena LONSKÁ Hotel Lony Kozovazy
Mária ZÁBOJOVÁ Hotel a restaurace Stein
Jan PEŘINKA Hotel Peras
Šimon JELEŇÁK Zámecký hotel Třešť
Michaela JUCHELKOVÁ Theresian Hotel & Spa
Vladimír BUREŠ Hotel Port, Regata Čechy, a.s.
Vladimír NOVÁK Aquapalace Hotel Prague / REDVALE a.s.
Jan ŠKRLE Hotel Chvalská Tvrz s.r.o.
Miroslava FIALOVÁ Spa & wellness hotel Alexandria
/ Lázně Luhačovice a.s.
Martin ZÁBOJ Hotel a restaurace Stein
Jan STRNAD Victory Hotel Brno

Restauratér roku - samostatné restaurace
Bohumil RYDRYCH Restaurace U Majáku
Monika JIRKŮ Restaurace Pod Václavem
Jitka SIDOROVÁ Benedikt Most
František KOPECKÝ Radniční sklípek
Michal VEVERA Francouzská restaurace Art Nouveau

Mladý manažer roku
Restauratér roku - hotelové restaurace
Lukáš KOUBEK F&B Solutions s.r.o. / Divinis s.r.o.
/ Nextdoor Zlatnická s.r.o
Václav MÁCHA Restaurace Asmera
Zdeněk KŘÍŽEK Mandarin Oriental Prague / Karmelitská hotel s.r.o.
Marek HOLER COMO restaurant & cocktail bar

Odpovědný hotel / restaurace roku
Radim BENEŠ Clarion Congress Hotel Ostrava
Helena VALTROVÁ The Emblem Prague hotel
Sanjiv SURI Zátiší Group
Miroslav FOREJTEK Park Inn Hotel Prague

TOP 10 penzionů v anketě
Penzion roku 2017
Penzion Expanze (Jaroměř) www.penzionexpanze.cz
Penzion Integrity (Brno) www.penzionintegrity.eu
Penzion Jasmín (Liberec) www.penzion-jasmin.cz
Penzion Jelen (Vranov nad Dyjí) www.vranov.com
Penzion Kaiser (Kořenov) www.penzion-kaiser.cz
Penzion Kolovna (Staré Město pod Sněžníkem)
www.kolovna.com
Penzion Lesní Brána (Dolní Čermná) www.lesnibrana.cz
Pension Pstruží (Pstruží) www.pension-pstruzi.cz
Penzion Uko (Bedřichov) www.uko.cz
Penzion U Zámku Mělník (Mělník) www.uzamku-melnik.cz
Penziony uvedeny v abecedním pořadí
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Jan HAWELKA Lagarto
Jan BARTONÍK Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Koleje a menza
Jana KULIČOVÁ Hotel Ostrov**** / INSULO s.r.o.
Martina DVOŘÁKOVÁ Hotel Savannah, Trans World Hotels
& Entertainment
Prokop MILATA Hotel International Brno a.s.
Veronika VAVROŠOVÁ Park Inn by Radisson Hotel Ostrava
/ Orchard Hotel a.s.
Barbora RYSHKOV Restaurant Malé Versailles
Markéta FRIDRICHOVÁ Hotel NH Prague City
Jiří MILSKÝ Hotel Imperial, Karlovy Vary
Pavla KOPSKÁ Hotel Clement
Marek PĚNÍK Hotel NH Prague City
Filip ŠVAJDA Park Inn Hotel Prague
Vilém ČECHAN RC Sepetná
Jan KŘÍŽEK Orea Spa Hotel Palace Zvon, Mariánské Lázně
Lenka HLADKÁ Parkhotel Praha

Škola roku
Vlasta BUKAČOVÁ Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o.
Stanislava SAJDLOVÁ Střední odborné učiliště a Střední odborná
škola SČMSD, Žatec, s.r.o
Václav BÁČA Vysoká škola polytechnická Jihlava
Miroslav ŠIROKÝ Hotelová Škola, Plzeň
Vanda PALOWSKÁ Albrechtova střední škola
Ivo HERMAN Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm,
příspěvková organizace
Jana MARKOVÁ SŠ Brno, Charbulova, p. o.
Ivana MATULOVÁ Střední škola společného stravování,
Ostrava-Hrabůvka
Jaromír PECINA Hotelová škola Bohemia s.r.o.
Jaroslava ČELECHOVSKÁ Hotelová škola a Obchodní akademie
Havířov s.r.o.

HOTEL / PENZION
Distributor hotelového
a restauračního zařízení

Jídelní lístky
Stolní nabídkové tabule
Popisovací nástěnné
tabule
Nabídkové tabule
před obchod
Křídové popisovače
Světelné informační
tabule
LED nabídkové tabule
Zábranové systémy

Tabule
od

1 852 Kč

Křídové
popisovače
od

36 Kč

Jídelní
lístky
od

118 Kč

Dekorační panely
Popelníky

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

+420 274 002 316, obchod@nobleclass.cz

Noble Class a.s., Pivovarská 4,

www.nobleclass.cz

Bořanovice, 250 65 Praha-východ
INZERCE

JAK VYBRAT KVALITNÍ HOTELOVÝ TEXTIL,
ABY SE HOST RÁD VRACEL
Přemýšlíte o nákupu nového hotelového prádla? Pokud ano, připravili jsme pro vás pár užitečných rad.
1. Host chce být hýčkán
Při výběru ložního prádla upřednostněte
materiál ze 100% bavlny. Požadujte
pouze zboží z kvalitních bavlněných přízí,
které zajistí vysoký lesk a dlouhou
životnost prádla. Právě příze z kvalitní
bavlny, kterou používá česká společnost
VEBA a.s., je velmi příjemná na dotek,
zároveň povlečení působí v interiéru
pokoje luxusně. A právě kvalitní spánek
a příjemné probuzení v komfortním
ložním prádle je jedním z důvodů, proč
se k vám budou hosté vracet.
2. Výjimečný design s vytkaným
logem hotelu
Dokonalost služeb pro klienta se skládá
z detailů. Každý host se chce cítit
v hotelu výjimečně a stejně by se měl
prezentovat i hotel. Pokud kladete důraz
na estetický vzhled, který podpoří jméno
vašeho hotelu a vkusně doplní interiér,
doporučujeme vytkat vaše logo přímo na
povlečení. Obraťte se s dotazem na
českého výrobce VEBA, který poskytuje
tyto služby i zahraničním hotelům.

3. Náklady na prvním místě
Hotelový textil musí působit kvalitně, aby
dal hostovi pocit luxusu, zároveň však
musí vycházet ekonomicky v nákladech
na jeho pořízení a provoz. Na životnost
a kresbu má především vliv hustota
tkaniny. Proto požadujte prádlo
z jemných přízí a s vysokou hustotou.
Tato kombinace vám zajistí, že hmotnost
prádla nebude vysoká (lehkost a pevnost
také utváří pocit luxusního materiálu
u hostů). V případě, že platíte za kila
odepraného prádla, nebo máte vlastní
prádelnu, výrazně vám klesnou výdaje
za údržbu. Nezapomeňte si „pohlídat“

i správné konfekční zpracování. To má
vliv na mandlování, a hlavně na snadnou
výměnu ložního prádla. Damašek, tedy
vytkávané ložní povlečení z od společnosti
VEBA, má zároveň jednu z nejdelších
životností materiálu v sortimentu na trhu.
4. Koupel má být pro hosta zážitkem
U koupelnového prádla platí stejně jako
u ložního kladení důrazu na použitý
materiál. Kvalitní bavlněná příze
v kombinaci s vhodnou konstrukcí vám
zajistí vysokou savost a zároveň snadnou
údržbu. Doporučujeme vám prádlo ze
skané příze s nízkou smyčkou. U nízké
smyčky totiž nedochází při používání
k mechanickému poškození, neboli
tzv. zatržení smyček. U hmotnosti je
nutné vyvážit požadavek na pohodlí
klienta (vysoká hmotnost = výborná
savost) a náklady za údržbu.
Ing. Šárka Nadrchalová, VEBA a.s.
Tel.: +420 491 502 200
info@veba-ht.cz
e-shop: b2b.vebaht.cz
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VZDĚLÁVÁNÍ

„Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe“
(Gaius Titus Petronius)

V čem vnímáte vaše školení jako přínosné?
Sám jsem v několika provozech bojoval doslova o každého obědového hosta. V okolní konkurenci je velmi
složité hosta trvale zaujmout. Vždy to byla výzva a
povedlo se. Je důležité přistupovat k hostům jinak než
konkurence. Tzn. vytvořit příjemné prostředí, složit
menu, které hosté očekávají, umět jídla odprezentovat, a především
přistupovat k hostovi osobně a přirozeně, to počínaje obsluhou, až po
denní přítomnost manažera. A věřte, že to funguje!!! Zároveň si umět
vše spočítat. Chci se o mé praktické zkušenosti podělit.
Jaká tři motta byste vybral k definici vašeho školení?
Vyhodnotit a vybrat správnou cílovou skupinu.
Nebát se dělat věci jinak, být výjimečný.
Osobní přístup k hostovi, rozmazlování hosta.
Co nám popřejete k blížícím se vánočním svátkům?
Spoustu pozitivní energie a úsměvů. Nejen Vánoce budou díky tomu
krásné. Dělejte věci, které vás budou bavit.

Srovnání cen
kurzy Akademie versus
vzdělávací agentury
V následujícím srovnání najdete ceny kurzů
vzdělávacích agentur versus ceny kurzů
pro členy AHR.
Věříme, že kromě získání velmi potřebných a cenných praktických
informací od našich lektorů, kteří jsou odborníci z oblasti hotelnictví či gastronomie s dlouholetou praxí, dokážeme konkurovat
i samotnou cenou kurzů.
Jako příklad jsme vybrali kurz měkkých dovedností: Asertivita
Kurz Akademie AHR ČR: 2 900 Kč za osobu, 09:00 – 16:00
Kurz společnosti Top Vision: 5 900 Kč + DPH za osobu,
09:00 – 17:00
Kurz společnosti Edu city: 7 990 Kč + DPH, 2 dny 09:00 – 17:00
(3 995 Kč + DPH za den)
Kurz školícího střediska Altus: 3 500 Kč + DPH, 09:00 – 17:00
Více informací a aktuálně vypsané kurzy najdete zde:
http://www.akademieahr.cz/vypsane-kurzy/

TEXT: JANA ŠTURMOVÁ, FOTO: ARCHIV

TEXT: JANA ŠTURMOVÁ, FOTO: ARCHIV

V tomto vydání bychom vám rádi blíže představili
lektora Jiřího Horáka, který s námi nově vede
gastronomické semináře a připravuje pro vás nový
kurz na téma „Polední menu – aneb jak být lepší
než konkurence“.
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...Teresou Mattos

Líbí se mi, že každý den je jiný
S Teresou Mattos, ředitelkou prestižního hotelu Boscolo Prague, jsme se sešli koncem října.
Zajímalo nás, jak vypadá jeden pracovní den ženy, která je ředitelkou tohoto luxusního hotelu.
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s přípravami. Často projednávám s majiteli hotelu řešení, kam investovat a jak,“ vysvětluje. Momentálně plánují renovaci hotelu
– pokojů, interiéru celkově, lobby i spa. Pokoje čeká obměna zařízení
v koupelnách, výměna matrací, kongresové sály by měly dostat nové
koberce a nábytek.  V 11.30 se už přesouváme na další jednání.
Tentokrát s vedoucím provozu, který má pod sebou oddělení úklidu,
spa a recepce. A protože je pondělí, probírají se opět události z víkendu.
V závěru schůzky hovoří o tom, co je tento týden na ubytovacím úseku
čeká.  Ve 12.30 jde Teresa na oběd. Většinou obědvá s dodavateli
nebo partnery hotelu. Několikrát v týdnu se jde najíst do hotelové
jídelny, aby věděla, jak se vaří pro zaměstnance. Tak tomu je i dnes. Při
obědě má čas v krátkosti pohovořit se zaměstnanci, s kterými se nevidí
na každodenní bázi a někdy se zde dozví i zajímavé novinky ze zákulisí
hotelu (např. kdo se bude vdávat).  Od 14.00 má Teresa každý den
jednu interní schůzku se zaměstnanci. Dnes se schází s vedoucími jednotlivých středisek. Hodnotí, jak splnili úkoly z minula, rozebírají nové
události, které se v každém středisku staly, diskutují o řešení a na závěr
schůzky se rozdělují úkoly na další týden.  Vzhledem k dnešnímu
nabitému dni až v době od 16.00 do 18.00 přichází konečně čas na čtení
mailů a pravidelnou administrativu, telefonování a reagování na maily.
Obykle bývá Teresa Mattos v hotelu do 18.00, ale záleží na tom, co se
konkrétní den děje. Pokud se koná nějaká velká večerní akce, snaží se
v hotelu zůstat déle. Je ráda, že má dobrý provozní tým, který večer v
případě nutnosti vše perfektně zvládne i bez její přítomnosti.  Krátce
po 18.00 jede domů za svým tříletým synem. Snaží se s ním být večer co
nejvíce a pak si s celou rodinou užívají víkendy, které si Teresa nechává
volné – samozřejmě, pokud v hotelu není akce, která si vyžaduje její
přítomnost. Na pravidelné koníčky jí v současné době moc času nezbývá. Na pozici ředitelky hotelu je rok, a tak se stále seznamuje s novými
věcmi. Také fakt, že hotel čekají příští rok investice, přináší s sebou více
práce. Mezi její hobby patří potápění.

Čtyři otázky pro Teresu Mattos
Dárek, který vás nejvíce potěšil?
Náš syn. Měli jsme ho relativně pozdě a je to pro nás ten nejkrásnější dárek na světě.
Co vás v poslední době rozesmálo?
Možná to bude znít hloupě, ale každý den můj syn:-) Ale i v hotelu
se často zasměji, ta každodenní rutina s sebou přináší i vtipné
situace.
Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Nejvíc si pochutnám na dobře připraveném steaku v kombinaci
s grilovanou zeleninou.
Co vám letos udělalo největší radost?
Po dlouhé době jsem konečně měla 14 dní dovolenou v kuse:-)

TEXT: MICHAELA ŠULCOVÁ, FOTO: ARCHIV

 Naše setkání s Teresou Mattos začalo
krátce po 7.00 ranní v nádherném prostoru
lobby, původně pozdně novorenesančního
paláce Hypoteční banky Království českého,
který byl rekonstruován na pětihvězdičkový
hotel. „Každý pracovní den je jiný, a to se mi
na mé práci líbí. S jistotou dopředu znám tak
30 % toho, co se bude dít,“ vítá nás usměvavá
a elegantní Teresa. Neměnné jsou většinou
naplánované schůzky, ale zbytek dne se „tvaruje“ podle toho, jak právě hotel „pulzuje“. Záleží na tom, jak náročný
je aktuálně provoz, kolik je hostů, zda ji zcela pohltí potřeby provozu
nebo se může více věnovat klientům. Čtvrtky se více věnuje prodeji
a revenue managementu, plánují se strategie.  „Dnes jsem vstávala už
v 5.30, což je o něco dříve než jindy. Každé ráno má totiž jeden z managerů od 7.30 službu na lobby a dnes vyšla řada na mě. „Ráda přijíždím
ještě před začátkem služby, abych si stihla ještě dát kávu a naplánovat si
den,“ vysvětluje Teresa Mattos. V jiné dny vstávám později, strávím se
synem ráno, odvezu ho do školky a do hotelu přicházím v 8.00 – 8.30,“
upřesňuje Teresa. A tak hned po ranní kávě vyrazila do nového pracovního dne. Navíc pravidelně každé ráno krátce po příchodu do práce
projde celý hotel z pátého patra až do přízemí, kde se nachází hotelové
spa, zkontroluje meetingové prostory, aby odhalila a zařídila odstranění
případných nedostatků dříve, než by je objevili hosté. Součástí této rutinní každodenní ranní „procházky“ po hotelu je také kontrola snídaní.
 V 7.30 už míří plnit svoji práci do lobby. Zdraví hosty, kteří jdou na
snídani, prohodí s každým několik milých vět a také asistuje hostům,
kteří už z hotelu odjíždějí. Sešli jsme se v pondělí a to je prý vždy trochu
náročnější, protože se probírají události, které nastaly v hotelu během
víkendu. Po službě v lobby řeší Teresa škody, které vznikly při vichřici,
která den předtím „rozfoukala“ celou republiku a nevyhnula se ani Praze. Naštěstí se nic závažného nestalo, pouze u jednoho pokoje v prvním
patře vítr rozbil okno a je třeba zajistit okamžitou opravu. „Zjišťuji, co
všechno víkend v hotelu přinesl, zda jsou nějaké stížnosti od hostů, co je
třeba řešit s ostatními středisky,“ doplňuje.  V 10.00 odchází na tzv.
stand up meeting, kde se schází se všemi vedoucími hlavních středisek.
Hovoří o tom, co konkrétního je ten den čeká, vracejí se k událostem
z víkendu, probírají dnešní akce. Mimo jiné také to, že večer očekávají
příjezd VIP hosta. Zajímalo nás, kdo to bude? „Měla by přijet Dominika
Cibulková, slovenská tenistka, kterou bych ráda jménem hotelu přivítala,“ říká.  V 10.30 má schůzku s hlavním technikem a designerem,
aby si odsouhlasili investice, které v hotelu plánují příští rok. Budova hotelu Boscolo Prague, kterou navrhl věhlasný vídeňský architekt
Achille Wolf, patří k jedné z nejzajímavějších staveb konce 19. století
v českých zemích. Původně sloužila jako první zemská hypoteční banka,
zažila éru jako hlavní pošta a později byla podle projektu vynikajících
italských architektů Maurizia Papiri a Adama D. Tihany přeměněna
v luxusní hotel, který se hostům otevřel v roce 2003. Původní bankovní trezor se přeměnil v luxusní bar. Hotel potřebuje stále udržovat a vylepšovat. „V souvislosti s tím, že nás čekají větší renovace, je více práce

PROFESIONÁLNÍ PRÁDELNA

KOMPLEXNÍ SERVIS A PRONÁJEM
HOTELOVÉHO PRÁDLA
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CHRIŠTOF, spol. s r.o. je největší
prádelenskou společností v České
republice a vlastní provozy v Brně
a ve Štětí.
Nabízíme efektivní a moderní službu
pronájmu hotelového prádla, která
velmi operativně reaguje na potřeby
zákazníků, šetří čas, náklady na
zaměstnance, skladové prostory
a optimalizuje náklady spojené
s pořízením prádla a péčí o něj.
U veškerého nabízeného prádla je
z naší strany garantována jeho
vysoká kvalita, která je pro naše
zákazníky stěžejní.

TO JE TRADICE, PROFESIONALITA, INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
A GARANCE STABILNÍ A VYSOKÉ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

PROFESIONÁLNÍ PRÁDELNA

CHRIŠTOF, spol. s r.o.
Komárovské nábřeží 465/10, 617 00 Brno
Telefon: +420 517 307 111
E-mail: info@christof.cz

www. christof .cz
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SALIMA Technology boduje, zaujala řadu firem
Nová koncepce Mezinárodních potravinářských veletrhů SALIMA a souběžně konaných akcí,
které se odehrají na brněnském výstavišti od 27. února do 2. března, již nyní zaujala řadu firem.
Jako dobrý krok se jeví především samostatná komunikace a propagace SALIMA Technology a tradiční pojetí potravinářské části veletrhu SALIMA. Tato
strategie zaujala nejenom odbornou veřejnost, ale i technologické firmy. Již nyní
registrujeme zvýšený zájem a počet přihlášených firem z oborů potravinářských
a pekařských technologií. Neváhejte a přidejte se také! Technologické expozice
budou tradičně umístěny spolu s veletrhy MBK, INTECO a VINEX v pavilonu V.
Skutečně reprezentativní přehlídka firem
Již teď, ještě před řádným termínem podání přihlášek, víme, že se návštěvníci mohou těšit na přehlídku společností reprezentujících to nejlepší ve svých
oborech. Široký sortiment domácích i zahraničních značek pro hotely, restaurace
a kavárenské provozy nabídnou například Delikomat, Retigo, Gastro Mach,
Montycon, Eiskon a mnohé další firmy.
Oživení a chuť znovu investovat se projevuje na poptávkách návštěvníků z řad
majitelů a provozovatelů potravinářských výrob, provozovatelů restaurací
a obchodníků. Ti už nyní poptávají konkrétní produkty a služby. Určitě nebudou
zklamáni. Na jejich návštěvu se již nyní těší společnosti Frimark, RN servis, Ille
service,Winterhalter, Sahm Gastro, TC Bohemia, Unis Cool a i dodavatelé potravin nápojů a specialit z ČR a zahraničí.
Nebudou chybět ani minipivovary
Součástí veletrhů je také oblíbený Festival minipivovarů, který je organizován
spolu s Českomoravským svazem minipivovarů, který sdružuje více jak 300 malých pivovarů. Znalci zlatavého moku, odborníci, ale i zájemci z široké veřejnosti
budou moci ochutnat více jak 200 druhů řemeslných piv od více než 50 českých
a slovenských „minipivovarníků“. Někteří dokonce pro tuto příležitost uvaří
speciály. Nebude chybět ani zajímavý doprovodný program.
Využijte propagační kampaň veletrhu
Zvyšte hodnotu veletržní účasti získáním mediální podpory zdarma.
K efektivní přípravě veletrhu a propagaci společností a produktů můžeme našim

vystavovatelům účinně pomoci. Sdělte nám, čím chcete návštěvníky oslovit, překvapit, co nového se děje ve Vaší společnosti. Využijte tak mediálního propojení
veletrhů s vydavateli odborných časopisů, deníků i ekonomických titulů. Tato
spolupráce přináší vysokou přidanou hodnotu ve formě zvýšení publicity a informovanosti o Vás a Vašich produktech.
Veletrh EmbaxPrint zaujal řadu zahraničních firem
Souběžně konaný veletrh EmbaxPrint registruje zvýšený zájem o veletrh u tradičních vystavovatelů z oborů balicích strojů, obalových materiálů, značících
strojů a zařízení, tiskových strojů a strojů na zpracování tisku. Mnozí z nich
navyšují výstavní plochy.
Pozadu však nezůstávají ani noví vystavovatelé. Veletrh zaujal také zahraniční firmy, za všechny již přihlášené můžeme zmínit například polskou firmu
INTERDRUK z oboru polygrafie a reklamní služby. Obalové materiály budou
poprvé v ČR prezentovat zahraniční společnosti BOMARK PAK z Chorvatska,
DRAGON FOILS z Číny nebo společnost OPAX z Polska.
Více informací o veletrhu naleznete na www.bvv.cz/salima

Dobrá zvěřina na vzestupu
GASTRONOMIE

Michelinské hvězdy ve Slovanském domě

Také Češi si v posledních letech stále více pochutnávají na zvěřině. Zeptali jsme
se pana Jana Kratiny ze společnosti Bidvest, která je největším zpracovatelem zvěře
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šest hvězdných michelinských kuchařů, kteří se podělili o své zkušenosti a dovednosti se stovkami
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v úvahu módní trendy, ale respektuje tradici, a to doporučuje i ostatním. Jeho restaurace v Dubaji byla vyhlášená nejlepší italskou restaurací
v SAE. Seznámil publikum hlavně s pokrmy připravovanými z rajčat.
Ebbe Vollmers přijel ze Švédska z restaurace Vollmer´s (**). Pochází
z kulinářské rodiny, která se kuchařskému řemeslu věnuje pět generací.
Restauraci vede s bratrem Matsem. Sám sbíral zkušenosti u Gordona
Ramsey nebo v restauraci Jaan v Singapuru. V roce 2010 otevřel restauraci v Malmö. Základní filozofií obou bratrů je nekomplikovat vaření
více než je nutné, ale hlavně zvýraznit základní chutě. Během jejich
kuchařské show připravovali třeba langusty a mořského vlka
v páře. Australan David Thompson přiletěl z Thajska, z restaurace
Nahm (*). Svoji první thajskou restauraci provozoval v Austrálii již
v roce 1992. První restauraci Nahm otevřel v roce 2001 v Londýně,

o devět let později pak v Bangkoku. Letos se Nahm umístila na 28. místě
světového žebříčku nejlepších restaurací světa. V TOP 100 se drží několik let. Obdivuhodná byla jeho znalost thajských jídel, povídání o kari,
o kuchařském řemesle, to vše s humorem a odlehčenou formou.
Ze Španělska dorazila Elena Arzak z restaurace Arzak (***). Slavná
dcera slavného otce Juana Mari Arzaka byla v roce 2012 vyhlášena
nejlepší kuchařkou světa. Než nastoupila ke svému otci pracovala mimo
jiné v restauraci El Bulli nebo Louise XV. v Monte Carlu.Restaurace
Arzak byla postavena v roce 1897 a nejprve fungovala jako taverna. Až
Juan Mari Arzak kuchyni povýšil do fine dining, avant-garde a vytvořil
„New Basque Cuisine“. V devadesátých letech s k němu přidala i jedna
z jeho dcer Elena. Na symposiu mluvila o tom, že vaření by mělo být radostí, důležité je se pořád vzdělávat a učit se, zkrátka pracovat na sobě.
INZERCE

NOVÉ PARNÍ KONVEKTOMATY
RETIGO VISION

www.retigo.cz

PERFECTION IN COOKING AND MORE...

TEXT: MICHAELA ŠULCOVÁ, FOTO: ARCHIV
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Who is who
MARCELA BAROŠOVÁ
Marcela Barošová, 53 let, vystudovala ekonomickou školu, vdaná, ředitelka rodinné firmy BLANKYT, zabývající se 25 let úklidem a praním pro řadu významných podniků a institucí na střední Moravě. V letošním roce se rozhodla s manželem postavit si
vlastní penzion s příznačným názvem „Na kraji lesa“, uprostřed nádherné přírody valašských hor. Cílem tohoto rodinného penzionu je oslovit lidi regionální gastronomií a nevšedními zážitky během oslav a firemních akcí. Pokud závítáte do Valašského
Meziříčí, nenechte si ujít návštěvu tohoto nádherného místa, skvělý gastronomický zážitek s výbornou kávou a domácími dorty.

Iva Nešvarová je osobností hotelnictví v Praze již 30 let. Po nedávném odchodu z pozice generální ředitelky v hotelovém řetězci
ACCOR se nyní věnuje otevření ho(s)telu MeetMe23 ve Washingtonově ulici. Též se podílela na hladkém průběhu otevření
dvou hotelů u švýcarské firmy Mövenpick. Při své práci klade hlavní důraz na kvalitu, motivaci a trénink zaměstnanců, využití
moderních přístupů a technologií a optimalizaci nákladů. Necelých 10 let se pohybovala ve vídeňském hotelovém prostředí.
Je členkou mnoha profesních i zájmových asociací. Ve volném čase ráda cestuje, má zájem o různé sportovní aktivity, četbu,
sebevzdělávání a setkávaní s lidmi, kteří jí motivují…Životní motto – Cesta je cíl.

MICHAL VRBA
Hotel Otakar je již řadu let spjatý se jménem managera Michala Vrby. Před příchodem do hotelu pracoval Otakar jako ředitel
sítě apartmánů v Praze. V roce 2010 začal spolupracovat s hotelem Otakar, kde je dodnes. Za sedm let jeho působení se podařilo hotel zrekonstruovat, vybudovat podkrovní pokoje a hotel stabilizovat. V současné době se Michal v hotelu zaměřuje na
udržení a vzdělávání zaměstnanců a budování pověsti na hodnotících portálech. Za úspěchy hotelu vděčí také své ženě Míše,
která se stará o houskeeping a provoz snídaňové restaurace.
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NASA TECHNOLOGIE
DO KAŽDÉ KUCHYNĚ
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VELKÁ VÝKONEM,
SKROMNÁ
S
O
ROZMĚRY
ROZMĚ
„Běžná indukce“ přivede 1l vody
k varu za 5,8 minuty, indukce
MENU SYSTEM za 2 minuty
Termokamerou zachycené tepelné záření
unikající při různých technologiích vaření
Zdroj: Výzkum Paula Scheckela, specialisty na energetiku z USA,
a výzkum MENU SYSTEM.

BLESKOVĚ RYCHLÉ VAŘENÍ
NEPŘEKONATELNÝ VÝKON

Indukční vařič

Sklokeramická deska

Plynový vařič

Tálový sporák

ENERGETICKÁ ÚSPORA
ŠVÝCARSKÁ KVALITA

TEXT: MICHAELA PEŠKOVÁ, FOTO: ARCHIVW

IVA NEŠVAROVÁ

26. 1. 2018

www.NocHotelu.cz

Nechte
si poděkovat!
...za to, že se o Prahu dělíte se sedmi miliony návštěvníků ročně.
Přijďte si užít noc v některém z pražských hotelů za speciální cenu 777 Kč, 999 Kč nebo 1111 Kč!* Navíc získáte
slevu na vstupném do Pražského hradu, Národní galerie, Muzea hlavního města Prahy a Staroměstské radnice.
Veškeré informace najdete na www.NocHotelu.cz.
Rezervovat svůj hotel si budete moci již od 1. 11. 2017.

*Dvoulůžkový pokoj včetně snídaně a DPH
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Co nového
v HOTELSTARS?
Vylepšený katalog, upozornění na re-certifikaci
a krátký rozhovor s Janem Peřinkou z 4* Wellness
hotelu PERAS v Ludvíkově...
Katalog certifikovaných zařízení nyní
i v angličtině

Další vlna re-certifikací
Další rok se pomalu blíží ke konci, a s ním je tu připomenutí další vlny
re-certifikací. Pokud je Váš hotel nebo penzion certifikovaný do konce
roku 2017 a ještě jste nezažádali o prodloužení, nyní je ten pravý čas na
re-certifikaci na další certifikační období (2018-2022). Všem byly již rozeslány odkazy k prodloužení certifikace na kontaktní e-mail. V případě
dotazů nás kontaktujte na hajkova@ahrcr.cz.

Projekt “Zvýšení transparentnosti a úrovně ubytovacích služeb v ČR prostřednictvím
Oficiální jednotné klasifikace Hotelstars” byl realizován za přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

TEXT : KLÁRA HÁJKOVÁ

INZERCE

Určitě jste již zaregistrovali náš katalog certifikovaných zařízení na
www.hsukatalog.cz. Katalog prošel letos obměnami a vylepšeními,
v průběhu října byla spuštěna i jeho anglická verze. Pokud byste si chtěli
urychlit práci s výběrem ubytování před dovolenou či před služební cestou, využívejte tento katalog. V záložce “Certifikovaní” najdete právě ty
hotely a penziony s hvězdami, na které se můžete spolehnout. V současné době jich je přes 430, a více než 30 dalších žadatelů je nyní v pilných
přípravách na certifikaci.

ZEPTALI JSME SE
Protože nás zajímá, proč se certifikované hotely rozhodly jít
oficiální cestou a vybrali si Hotelstars, zeptali jsme se certifikovaných zařízení na zpětnou vazbu. Tentokrát přinášíme odpověď
Jana Peřinky z 4* Wellness hotelu PERAS v Ludvíkově.

Máte nějaké návrhy na zlepšení v rámci Hotelstars?
Jeden podnět bych měl - zlepšit informovanost veřejnosti - mnohdy
netuší, co hvězdy znamenají a hlavně jaký je mezi nimi rozdíl.

ZNAČKA, KTERÁ DOBYLA SVĚT
www.chefworks.cz

10% garantovaná sleva pro členy AHRCR

A právě o zlepšení informovanosti veřejnosti se letos snažíme
v rámci informační kampaně podpořené MMR. Sledujte proto
náš www.hotelstars.cz a také Facebook a Instagram, kde se dovíte
všechny novinky a mediální výstupy.

TEXT : KLÁRA HÁJKOVÁ

Z jakého důvodu jste se rozhodli pro oficiální klasifikaci
Hotelstars?
Jedním z důvodů byla podmínka získání certifikace pro získání dotace. To ale nebyl hlavní důvod. Dlouhodobě mi, jako klientovi, vadila
nejednotnost v označení úrovně ubytovacích zařízení v ČR. Prakticky si kdokoliv dělal cokoliv - po příjezdu do zařízení se 4 hvězdami
jste se nestačili divit - sprchy na chodbě, žádná TV na pokoji apod.
Bohužel ani cena nebyla vždy zárukou úrovně služeb. Hlavně z těchto
důvodů si vážím aktivity Hotelstars udělat v tomto u nás pořádek. Pozitivní je, že i poskytovatelé různých dotací, dnes trvají na klasifikaci
dle Hotelstars - tím se zvyšuje úroveň a kvalita ubytovacích služeb
a pomalu dochází k selekci mezi poskytovanými službami. Z těchto
důvodů jsme vůbec neváhali nechat si náš nový hotel certifikovat dle
Hotelstars.

Roční úspora na energiích 830 000 Kč
v hotelu FIT FUN v Harrachově
Cena elektřiny na burze narostla od poloviny loňského roku o téměř 30 %. Odborníci se shodují, že
doba levné elektřiny skončila a je zřejmě jen otázkou, kde se růst cen zastaví po plánovaném odstavení
jaderných zdrojů v některých zemích EU. Možnost vlastní výroby levné elektřiny v hotelu se stává stále
aktuálnější a zajímavější, jak ukazují konkrétní realizované příklady.
Proč je řešení s mikroelektrárnou OnSite Power výhodné?
Inovativní přístup OnSite Power k výrobě elektřiny a tepla zásadně
mění zaběhlé zvyklosti, kdy zákazník investuje do složité technologie,
kterou zpravidla není schopen, bez potřebných znalostí a expertního
zázemí, efektivně dlouhodobě provozovat a dosáhnout očekávané
návratnosti svých prostředků. Inovativní přístup OnSite Power spočívá
v převzetí veškerých rizik a starostí spojených s instalací a provozem
mikroelektrárny, kdy instalujeme a provozujeme mikroelektrárny na své
náklady a zákazníkovi se smluvně zavazujeme dodávat výhodněji teplo
a elektřinu. Zákazník s námi spoří díky výhodnějším smluvním cenám
energií od prvního dne provozu mikroelektrárny a starost o složité
technologie přenechává teamu našich odborníků.
Příkladová realizace - Hotel Fit Fun v Harrachově
Nedávno jsme zde prezentovali výsledky provozu mikroelektrárny OnSite Power v Hotelu Savannah na hraničním přechodu Hatě u Znojma.
Celková roční úspora hotelu na energiích byla 537 000 Kč, přičemž
v loňském roce se zákazník rozhodl spolupráci s námi rozšířit o další
mikroelektrárnu.
Dalším zajímavým příkladem realizace je Wellness hotel Fit Fun nacházející se nedaleko centra Harrachova, které je známé jako největší

sportovní a rekreační centrum západní části Krkonoš. Kapacita hotelu
je 166 pokojů a díky své horské poloze a široké nabídce služeb, jako
např. wellness a bazén, tvoří energie významnou položku v celkových
nákladech hotelu.
Zákazník provozoval starší plynovou kotelnu a spuštění mikroelektrárny o elektrickém a tepelném výkonu 200kWe/253kWt začátkem roku
2016 přišlo vhod. Mikroelektrárna se stala hlavním zdrojem tepla a
stávající plynová kotelna dodává teplo pouze v případě odběrových špiček nebo servisních zásahů. Mikroelektrárna dále pokrývá téměř 70%
potřeby elektrické energie hotelu a generuje tak celkovou roční úsporu
nákladů ve výši 830 000 Kč.
Podle vyjádření ředitele hotelu Ing. Petra Schieferta byl, kromě úspory
nákladů na energie, dalším důvodem pro řešení OnSite Power zcela
nový zdroj tepla, který hotel nemusel financovat, a ani se o něj po dobu
kontraktu starat. Díky nové mikroelektrárně minimalizuje riziko
výpadku dodávek tepla a současně nemusí nyní investovat prostředky
do modernizace plynové kotelny.
Více informací k uplatnění mikroelektráren v hotelech včetně dalších
referenčních projektů naleznete v sekci http://www.onsite.cz/penziony-a-hotely/ na našich stránkách.
INZERCE

ROZHOVOR

Šéfkuchař Dušan Kuba:
Připravit galavečeři pro AHR ČR je výzva

TEXT: DANA BELUŠOVÁ, CPI HOTELS, FOTO: ARCHIV

Slavnostní vyvrcholení 12. Konference proběhne v Clarion Congress Hotelu Olomouc. Také jste zvědaví,
jaké menu se bude podávat a kdo za ním stojí? Zeptali jsme šéfkuchaře Dušana Kuby.
Mohl byste nám říci něco o sobě, odkud
pocházíte a kde jste sbíral pracovní zkušenosti?
Jsem původem z Bratislavy, kde mám skvělé
rodiče, a Slovensko stále považuji za ten
nejlepší kus země, co znám. V Čechách jsem
devátým rokem a kromě toho, že jsem se zde
šťastně oženil a mám dvě nádherné děti, stihl
jsem koupit statek a zasadit pár stromů. Mám
štěstí, že jsem měl možnost sbírat praxi v těch
nejlepších podnicích v Čechách, na Slovensku i v zahraničí, zkušenost
mám i s vedením vlastního podniku. Pracoval jsem například v Top Hotelu Praha nebo Centrální kuchyni Letiště Václava Havla. Zapomenout
samozřejmě nemůžu ani na mé současné působiště Clarion Congress
Hotel Olomouc, kde se již druhým rokem mohu realizovat nejen ve vedení restaurace Benada, ale také cateringu kongresového centra hotelu,
které s kapacitou více než 1400 osob patří k největším v kraji.
Čím jste se nechal inspirovat při vytváření menu?
Inspirovat jsem se nechal dnešním trendem v gastronomii. Snažil jsem
se zahrnout do menu něco regionálního, typicky českého nebo slovenského, to vše v moderním hávu. Doufám, že se to povedlo.

Je pro vás tato galavečeře výzvou?
Ano, to je. Jedná se přece jen o akci
pro profesionály v hotelnictví
a gastronomii, kteří mají laťku na
servis a služby nastavenou vysoko.
Mým zaměřením jsou hlavně
kongresy, galavečeře v dnešní době
klienti volí spíše sporadicky. Dělat
galavečeři pro AHR je výzvou
pro všechny složky od servisu po
kuchyni. Mám ale skvělý tým a věřím, že vše dopadne na jedničku.
Proč jste se rozhodl stát
kuchařem?
Proč jsem si zvolil toto řemeslo?
Asi jsem ho měl dané osudem,
dědí se v naší rodině již po mnoho
generací a já rád říkám, že jsem
chtěl být jako seriálový kuchař Kuřátko. Neříkejte to mojí manželce,
ale vaření je má druhá láska.

INZERCE

Smoothies
NOVINKA
UNIKÁTNÍ!
Směs zeleniny,
ovoce & bylinek

CZ | Zelené smoothie:
ananas, mango,
špenát, kapusta,
máta

CZ | Červené smoothie:
mango, jahody, borůvky,
červená řepa, zázvor,
koriandr

CZ | Žluté smoothie:
ananas, mango,
avokádo, banán,
a
máslová dýně,
m
ý , bazalka

CZ | Tři velmi osvěžující smoothie směsi s použitím zzeleniny, ovoce a bylinek. Každé smoothie slibuje výrazný chuťový
zážitek. Díky individuální porci v podobě 125 g je
e příprava velmi snadná. Přidejte 200 ml džusu (doporučujeme
jablečný) nebo vody a jen rozmixujte. Ideální pro zzdravou snídani nebo jako osvěžující občerstvení během dne.

1

3

2

150-200 ml
šťávy

125 g
směsi

rozmixujte
1-2 min.

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

ZE SVĚTA

Chystaná Směrnice EU o rovnováze mezi
pracovním a soukromým životem
AHR ČR spolu s ostatními asociacemi sdruženými v HOTREC se domnívají, že není zapotřebí žádná nová Směrnice.
Pohostinství čelí nedostatku kvalifikovaných pracovníků a to i přes
vysokou míru nezaměstnanosti v Evropě. Zejména dovolené a ujednání
o povinné pružné pracovní době by v navrhovaném kontextu představovaly riziko dalšího zhoršování situace, protože zaměstnavatelé budou
čelit dvěma problémům najednou: nedostatku kvalifikovaných sil a skutečnosti, že by zaměstnanci mohli být častěji na dovolené, což by mohlo
být nepříznivé pro řízení provozu malých podniků, které často nutně
fungují na základě každodenního plánování.

AHR ČR plně podporuje společné stanovisko
HOTREC a vyjadřuje následující obavy:
Pohostinství z ekonomického hlediska: 91% firem jsou mikro-podniky. Odvětví zajišťuje ekonomice EU 10 milionů pracovních míst, z čehož
až 60 % je vykonáváno ženami a až 20 % osobami mladšími 25 let. Pohostinství je tedy současně vstupní branou na pracovní trh, významným
přispěvatelem k zaměstnanosti mladých lidí i k celkovému hospodářství
EU. Aktuální návrh by mohl odvětví odrazovat od náboru mladých lidí,
včetně žen, protože by se firmy obávaly důsledků případných dalších
dovolených pro jejich obchodní činnost a zvýšené náklady by uškodily
jejich konkurenceschopnosti.
Subsidiarita: EK musí dodržovat zásadu podřízenosti. Návrh zamýšlí
sjednotit různé možnosti čerpání volna, které již existují na národní
úrovni v některých členských státech, a harmonizovat je na úrovni EU.
Tyto možnosti by měly však zůstat v kompetenci členských států. Řešení
typu „jedna velikost pro všechny“ nemůže být akceptováno.
Finanční dopady: Hodnocení dopadů odhaduje, že v dlouhodobém výhledu (2015-2055) bude celkový dopad na firmy představovat
-172,7 miliardy EUR. Důležitější však je to, že hodnocení dopadů se
nezmiňuje o krátkodobých nákladech, které by měly obrovský dopad na
sektor pohostinství. V důsledku by mohly některé podniky ukončit svoji
činnost, neboť jejich roční míry zisku by byly ovlivněny drastickým
způsobem.
Rovněž
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přerozdělovat práci, hradit náklady na náhradní pracovníky a na další
školení. A konečně finanční efekt různých dovolených a flexibilní
pracovní doby je v mikro-podnicích dvojnásobný, jelikož zaměstnanec
v zákaznickém servisu bude vždy muset být nahrazen jiným zaměstnancem. Tato situace by znamenala pro odvětví velmi silnou zátěž. Pokud
jsou dovolené hrazeny zaměstnavatelem, pak si zaměstnavatel prostě
nebude moci dovolit najmout náhradu.
Veřejné finance: V některých členských státech jsou náhrady dovolených vypláceny prostřednictvím příspěvků na sociální zabezpečení.
Nové opatření by přispělo k neudržitelnosti veřejných financí a k situaci,
kdy by zaměstnavatelé mohli být žádáni o uhrazení těchto nepřímých
nákladů. Současně lze předpokládat, že pokud se budou zvyšovat daně
na trhu práce, zaměstnavatelé budou přijímat méně zaměstnanců. V některých dalších členských státech bude na zaměstnavatelích, aby hradili
příspěvky související s těmito dovolenými a s pružnou pracovní dobou
zaměstnanců. To bude mít na firmy přímý dopad.
Dovolená pro pečovatele: Znění návrhu nehovoří o limitu stanoveném pro dovolenou, což může vést ke zneužívání dovolené a zátěž pro
pohostinství by mohla být obrovská ve smyslu souvisejících nákladů, zajišťování zástupů v práci, nároků na administrativu a reorganizaci práce.
Absence žen by se zvýšila, protože ženy budou více využívat opatrovnickou dovolenou i rozšířené právo na rodičovskou dovolenou. Navíc, čím
déle budou ženy zůstávat mimo pracovní trh, tím větší bude rozdíl v odměňování žen a mužů. V důsledku toho se HOTREC domnívá, že by
návrh negativně ovlivnil příležitosti žen na trhu práce a rovné zacházení
v zaměstnání.
Flexibilní pracovní režimy: Flexibilní pracovní ujednání (např. změny
v pracovních rozpisech, možnost zažádat si o dočasné zkrácení pracovní
doby, apod.) musejí být dohodnuty na úrovni firmy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem tak, aby bylo dosaženo optimální rovnováhy vycházející z potřeb zaměstnavatelů a strategických cílů, a to dobrovolně.
Členské asociace konfederace HOTREC se domnívají, že není zapotřebí
žádná nová Směrnice a doufají, že instituce EU vezmou předkládané
argumenty v úvahu.
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“Hledáte kvalitního partnera pro provoz hotelových masáží nebo wellness?
Salony TAWAN provozujeme již více než jedenáct let také v hotelovém prostředí a
naši zkušenost rádi využijeme i u vás. Neváhejte nás kontaktovat s vašimi
podněty.” Jiřina Forejtková, majitelka salonů TAWAN, info@tawan.cz.

TEXT: KLÁRA STÁREK ZACHARIÁŠOVÁ

Evropská Komise ( EK ) připravila návrh na Směrnici o „rovnováze mezi pracovním a soukromým
životem rodičů a pečovatelů“, kterým se ruší Směrnice Rady 2010/18/EU.

LEGISLATIVA

Ještě ke spropitnému - tentokrát už naposledy

Judikatura českých soudů se k problému zatím
nevyjádřila, Evropský soudní dvůr v jednom případě a to pouze k tzv. povinnému spropitnému.
Spropitné je tradičně vnímáno jako nepovinná
platba obsluze, která odráží míru spokojenosti
zákazníka s poskytnutou obsluhou.
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
podle mého názoru z pohledu daně z příjmů o
příjem obsluhy v souvislosti s výkonem závislé činnosti, tedy daňově je
součástí mzdy zaměstnance.
Z vyplaceného spropitného tak zaměstnavatel odvede daň z příjmů a
následně i pojistné na sociální a zdravotní pojištění včetně pojistného,
které hradí zaměstnavatel. V tomto modelu podle mého názoru spropitné není předmětem daně z přidané hodnoty a lze to dovodit z judikatury Evropského soudního dvora.
Tento model považuji za správný. Druhý možný model spropitného
podle mého názoru je, že se spropitné nerozděluje, provozovatel si ho

ponechává a tvoří příjem (výnos) provozovatele zařízení. Otázka DPH
v tomto modelu může být pak sporná. Podle mého názoru však lze i
v tomto modelu obhajovat s pomocí judikatury Evropského soudního
dvora postup, kdy spropitné je mimo předmět DPH.
V případě, že host bude hradit spropitné dobrovolně bez vazby na
vykonanou službu, bez smluvního prvku mezi subjekty zúčastněnými
na transakci, nebude totiž takové spropitné z pohledu DPH předmětem
daně.
Lze se však setkat i s jinými názory, tedy že spropitné náleží v tomto
druhém modelu do základu daně z přidané hodnoty. Takový názor
podporují i někteří pracovníci daňové správy. Pokud by tento model
byl mimo předmět DPH, bylo by pak možné ve stejné výši tržeb ze
spropitného vyplatit personálu zaměstnanecké benefity (tedy nákladové
položky u zaměstnavatele), nejlépe osvobozené od zdanění daní z mezd
a pojistného, např. životní a penzijní připojištění. Ale stálo by za to
vyplatit personálu i zaměstnanecké benefity, které jsou sice nedaňové,
ale současně osvobozené od zdanění u zaměstnance, např. příspěvek na
dovolenou, sport, kulturu. Zpřesňuji tak výše uvedeným druhým modelem též úvahu z minulého čísla časopisu o „překlopení“ spropitného na
příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění či životní pojištění.

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

Ve svém minulém příspěvku jsem se ujal tématu, které se týká mnohého hotelového zařízení.
Téma spropitného hoteliéry a restauratéry zajímá a na jeho řešení je více (možná i správných) názorů.
Problém je v tom, že legislativně upraveno přímo není a musíme si tak pomoci obecnými ustanoveními
daňových zákonů.

Sdílené ubytování:
Dlouho očekávané stanovisko Finanční správy
Rozebírá v ní daň z přidané hodnoty, daň
z příjmu právnických i fyzických osob, a to vše
ve spojení s nabízením ubytování prostřednictvím internetových platforem, dále také vztah
Elektronické evidence tržeb (EET) a Airbnb.
Hned v úvodu informace je uvedeno, že
ubytování, které je zprostředkování prostřednictvím internetové platformy, lze považovat
za ubytovací službu, a nikoli za nájem. Z uvedeného vyplývá, že zprostředkující společnost
(Airbnb) a osoba poskytující ubytovací služby,
jsou osobami povinnými k dani, neboť provozují ekonomickou činnost.
Byť s využitím evropské judikatury a vymezeným počtem způsobu
poskytování ubytovacích činností, přesto neúplně, definuje Finanční
správa některé rozdíly mezi ubytováním a nájmem a dává tak za pravdu
názoru AHR ČR, která dlouhodobě upozorňovala na obcházení řady
povinností těmito ubytovateli právě sjednáváním „nájemních smluv“ na
dobu několika málo dní, dokonce hodin. Na nájem se tyto povinnosti
nevztahují. Z hlediska DPH pak dochází Finanční správa k názoru, že
ubytovatelé využívající majetek za účelem ekonomické činnosti, i když
nemají příslušné živnostenské oprávnění, jsou osobami povinnými
k dani, a to pokud nejsou z jiného důvodu již plátci DPH.
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Jedním z řešených bodů byly příjmy poplatníka. Dle Finanční správy
příjmy poplatníka podléhají EET pouze v případě, že naplňují tzv. formální a materiální znaky evidované tržby, především se jedná o platby
v hotovosti, platby šekem nebo třeba platby prováděné bezhotovostním
převodem peněžních prostředků – platební kartou. Při platbě převodem
z účtu na účet tyto znaky naplněny nejsou. Materiální znaky evidované
tržby jsou splněny také pokud se jedná o příjem z činnosti, která je podnikáním, ovšem pouze pokud se nejedná jen o ojedinělou tržbu.
Pokud poskytuje poplatník prostřednictvím internetové platformy
ubytovací služby soustavně, a to za účelem získání zisku, a přijímá-li
za poskytnutí této služby platby v hotovosti nebo platební kartou, je
povinen tyto tržby evidovat. V souladu s § 18 zákona o evidenci tržeb
je poplatník povinen nejpozději při uskutečnění evidované tržby zaslat
údaje o evidované tržby správci daně, prostřednictvím datové zprávy.
Také je povinen vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne.
Poměrně jednoznačně jsou stanoveny povinnosti osob fyzických osob
poskytujících ubytovací služby. Zřejmě tedy není pochyb o tom, že i tato
činnost podléhá stávajícím zákonným podmínkám v České republice
a není možno poskytovat služby ubytování bez vedení účetnictví, resp.
příslušné evidence, nepřiznávat příjmy za účelem platby daně z příjmu fyzických osob, příp. DPH, registrovat se k dani, podávat daňové
přiznání apod.

TEXT: MARTIN HOLUB, LUCIE KOFNOVCOVÁ, HOLUB&DAVID, ADVOKATNÍ KANCELÁŘ S.R.O.
FOTO: ARCHIV

Finanční správa dne 11.10.2017 vydala očekávanou Informaci k daňovému posouzení povinností
poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a další).

Z REGIONŮ

TEXT: KRISTÝNA VYSKOČILOVÁ

PODZIMNÍ SETKÁNÍ LEGEND
Počátkem října se v restauraci Kotleta na Staroměstském náměstí
v Praze sešli dlouholetí spolupracovníci AHR ČR. Proběhlo setkání
hotelových legend. Sešlo se téměř dvacet účastníků, kteří nejsou mezi
sebou jen kolegy z oboru, ale také dlouholetými přáteli. Hosty přivítal
Václav Stárek, prezident AHR ČR. V restauraci Kotleta byly hned ze
začátku připraveny předkrmy, které si účastnící velice chválili. Poté si
každý účastník mohl vybrat pokrm z jídelního lístku, dle vlastní chuti. Setkání skončilo v 18 .00 krásným rozloučením všech účastníků.
Všem moc děkujeme za účast a budeme se těšit opět příští rok.

V HAAGU OBSLUHOVALI
STUDENTI Z PŘÍMKY
V nizozemském Haagu obsluhovali a vařili studenti ze znojemské Přímky. Již poněkolikáté se žáci oboru Kuchař- číšník z SOU a SOŠ SČMSD
Přímetická ve Znojmě (Lukáš Záruba, Jakub Klempa a Martin Havelka)
zúčastnili pod vedením učitele odborného výcviku Bc. Martina Bendy
zajištění příprav a obsluhy státní recepce u příležitostí Dnů české státnosti na rezidenci velvyslanectví ČR v Haagu.
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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

TEXT: MICHAELA PEŠKOVÁ,
ZDROJ: TISKOVÁ ZPRÁVA

TEXT: MICHAELA PEŠKOVÁ,
ZDROJ: TISKOVÁ ZPRÁVA

Tak jako před 12 roky, odjeli žáci AHOL - Střední školy gastronomie,
turismu a lázeňství na odbornou praxi do Grandhotelu Pupp v Karlových Varech v době konání 52. ročníku filmového festivalu. Nepřijeli
tam však za tím účelem, aby se během festivalu bavili a navštěvovali
promítání nových snímků, ale aby se zapojili do pracovního procesu
ve světově známém hotelu. Žáci pracovali také na rautech probíhajících
v reprezentativních prostorech GH Pupp během festivalu, kde běžně
potkávali filmové tvůrce, herce, režiséry a jiné celebrity.

Tentokrát jsme se sešli ve vyhlášené
restauraci Steakgrill v Račiněvsi. Šéfkuchař a majitel pan Jaroslav Honzajk
představil úspěšný steakový program
restaurace a vysvětlil problematiku
a filozofii spojenou s kvalitními steaky. Ty byly připraveny a s úspěchem
zkonzumovány. Jiří Král, šéf Gastronomické sekce AHR ČR doplnil
výborná argentinská a uruguayská
masa podzimními surovinami v duchu moderních gastronomických trendů. Byly použity lokální suroviny od místních pěstitelů, ty zajistila
a používá i Věra Bauerová, která se také zapojila do přípravy a prezentovala výborné zeleninové přílohy. Samozřejmě se zúčastnil i předseda ústecké sekce pan Milan Nemrava, který energicky informoval o aktualitách
v AHR. Sofistikovaně komentoval problematiku hoteliérů a restauratérů
v tomto a následujícím roce. Považujeme tento pilotní projekt Gastronomické sekce AHR za velmi vydařený, podělili jsme se vzájemně o své
zkušenosti a poznatky. Ústecká sekce AHR děkuje všem zúčastněným za
výjimečný gastronomický zážitek.

TEXT: JIŘÍ KRÁL, FOTO:ARCHIV

SETKÁNÍ KRAJSKÉ ÚSTECKÉ SEKCE
A GASTRONOMICKÉ SEKCE AHR ČR
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ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ

Mezinárodní vánoční festival v Hiltonu
Každoroční Mezinárodní vánoční festival je pastvou pro oči, přehlídkou
barevných krojů, chutí, vůní, umění, hudby a tanců. Zároveň je nefalšovaným orientálním tržištěm, kde však nákupem vybraných lahůdek
či neobvyklých vánočních dárků podporujete českou charitu. Konat se
bude v neděli 26. 11. v konferenčním sále hotelu Hilton, Pobřežní 1,
Praha 8, 10.00 – 16.00 hod.
„Pro každého návštěvníka chystáme den plný jedinečných zážitků
a možnost seznámit se s více než 40 zeměmi světa. Představíme tanečníky, zpěváky, malbu na hedvábí, tetování hennou nebo fruit carving
– zdobné vyřezávání ovoce,“ přibližuje program koordinátorka festivalu
paní Ilda Poda. „Nejpopulárnější mezi našimi návštěvníky jsou stoly,
kde diplomaté oblečení v národních krojích prodávají výrobky typické

pro své země: sladkosti, vybrané lahůdky, kosmetiku, módu, šperky,
elektroniku, dekorativní nebo umělecké předměty. Každý rok se nabídka liší. Nákupem našeho zboží každý přispívá do našeho charitativního
fondu,“ dodává paní Ilda Poda.
„Portfolio podporovaných projektů je velmi široké: od nemocnic po
hospice, od dětských domovů po léčebny.
Každoročně rozdělíme několik milionů korun na více než dvacet projektů. Jediným závazným kritériem je, že prostředky pomáhají v České
republice. Jediným limitem je konečná částka, kterou se nám podaří
našim festivalem získat,“ vysvětluje paní Tamar Agiashvili, koordinátorka charitativní pomoci.
Více informací na: https://www.dsaprague.org/charities

ZDROJ: TISKOVÁ ZPRÁVA, DIPLOMATIC SPOUSES ASSOCIATION, FOTO: ARCHIV

Pouze jediný den v roce se můžete vydat na pomyslnou cestu kolem světa. Na Mezinárodní vánoční
festival se můžete těšit v neděli 26. listopadu.

Vedení společnosti Grandhotel
Pupp Karlovy Vary a.s, vyvíjí již
mnoho let charitativní činnost
a podporuje především oborové
a místní organizace, jejichž chod
je na pomoci druhých závislý. Výtěžek z tomboly Pupp Bál festivalu
směřuje obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky, která se
zabývá výcvikem asistenčních psů
a canisterapií. Během vánočních

svátků myslíme na lidi bez domova a v kuchyni jim připravujeme teplé
jídlo do Armády spásy. V rámci posledního adventního odpoledne
pořádáme vždy vánoční bazárek, kde výtěžek z prodeje věcí a občerstvení je směřován do dětského domova dětí do 3 let v Karlových Varech. Zakoupením dětských plyšových hraček pro naše
nejmenší hosty zase přispíváme na vzdělávací projekty společnosti
UNICEF a Save Children.
V neposlední řadě podporujeme projekt Nadace Asociace hotelů
a restaurací České republiky “Start do života”, který umožňuje dětem
z dětských domovů získání vzdělání a zvýšení šancí na jejich následné
profesní uplatnění.
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GRANDHOTEL PUPP: SNAŽÍME SE POMÁHAT

Komplexní a flexibilní nástroj
pro řízení hotelu
Hotelový
systém
HORES spravuje Vaší
recepční agendu,
postará se o Vaše
rezervace a poskytne
vám podrobný přehled o stavu hotelu.

Leisure
& Event
Tyto nadstavbové moduly
umožňují správu a rezervaci konferenčních prostor
v hotelu a pokrývají oblast
Wellness & Spa a dalších
volnočasových aktivit.

Booking
engine

Channel
manager

Náš online rezervační systém

HORES je integrován s mnoha

je navržen tak, aby mohl každý

rezervačními kanály. Nyní si

host rychle a pohodlně dokončit

můžete v klidu rozšířit počet vašich

svou vybranou rezervaci kdykoliv

distribučních kanálů a obsluhovat je

a odkudkoliv.

z jednoho místa!

Chci bezplatnou on-line prezentaci.

HORESPLUS.COM

