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ještě dnes si vybavuji příchuť prázdnin mého dětství. Těšili jsme
se na ně už od května a počítali dny, kdy ve škole odevzdáme
učebnice a vydáme se za dvouměsíčním dobrodružstvím.
K vodě, na venkov nebo jen na dny strávené doma s kamarády
a na rána bez povinností.
Vzpomínám na borůvkové koláče, byť jsem sběr lesních plodů
bytostně nenáviděl. Léto je čas, kdy nasajeme vůni polí, lesů, sena
nebo jen poloprázdných ulic ve městě. To vše dnes i v případě,
že sedíme v autě s otevřeným okénkem a míříme do práce.
Vybavuje se mi část citátu pana Horníčka: „V životě by měl člověk
jednoho dne spatřit věci jakoby poprvé a vídat je tak stále. Les,
řeku, prázdniny, kvetoucí třešně, déšť, hvězdnou oblohu, štěňata,
všechno. Jakoby poprvé přistupoval k tomu všemu.“ Kdo to dokáže, umí se radovat z obyčejných věcí a život je pro něj mnohem
radostnější.
Můj druhý pohled na prázdniny je pragmatičtější. Je to doba
cestování, kdy jsou plné hotely, penziony a zahrádky. Taková
zahradní restaurace v příjemném stínu stromů, kde se schází
lidé místní i pocestní a povídají si o všem možném, je také milé
letní pohlazení na duši.
Podle toho, co slyším od svých přátel a kolegů, letošní letní
turistická sezona bude možná lepší než ta loňská. Svědčí
o tom i fakt, že již počátkem června byl problém někde sehnat
ubytování. Český turista stále častěji nachází inspiraci pro své
dovolené doma. Jednak proto, že máme co nabídnout, jednak
proto, že jsme stále bezpečnou destinací a je to svým způsobem
také sázka na jistotu. Také možná trochu proto, že si každý
vybavuje někde hluboko v mysli dobu prázdnin svého dětství.
Chce se vracet k těm milým zážitkům.
Je u nás zkrátka hezky. Pokud tento pocit
budeme pěstovat i v dětech, máme velmi
dobrý počin pro budoucnost domácí
turistiky. Někdy stačí maličkost, kterou
si malí cestovatelé zapamatují, a stane se
pro ně prázdninovým zážitkem. Važme si
jich, hýčkejme je a nepodceňujme jejich
potenciál přesvědčit své rodiče k další
návštěvě. Přejeme Vám krásné a úspěšné
léto, plné zážitků a milých setkání.
Váš

Partneři AHR ČR
Generálním partnerem AHR ČR

Exkluzivní partner

Exkluzivní partner

AHR ČR je členem

... první volba pro gastronomii
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STALO SE...
16. června

účast Václava Stárka na konferenci s
chorvatským a českým ministrem financí
na téma Elektronická evidence tržeb

23. června

jednání představenstva SOCR ČR – další
kroky v oblasti legislativy a vnitřního uspořádání svazu

24. června

Roadshow AHR ČR v Karlových Varech
za účasti zástupců Ministerstva financí
a předsedy krajské sekce JUDr. Josefa
Pavla

25. června

jednání Václava Stárka s ministrem financí
Andrejem Babišem – stanovisko AHR ČR
k EET a snížení daňového zatížení podnikatelů v pohostinství

1. července

jednání s poslanci PSP ve věci stanoviska
AHR ČR k EET. Setkání se zpravodajem
zákona ing. arch. Jaroslavem Klaškou,
jednání s místopředsedou TOP 09 ing.
Miroslavem Kalouskem

V květnovém vydání AHR Fóra jste se mohli dočíst o odchodu
našeho dlouholetého spolupracovníka PhDr. Milana Rambouska, který odešel do penze. Dnes vám představujeme naši
novou posilu týmu, Michaelu Peškovou, která bude působit
na pozici koordinátor projektů. Ing. Michaela Pešková,
BA (Hons) u nás začínala jako stážistka na pozici Administrativní pracovník v rámci projektu Stáže pro mladé. Michaela je
čerstvou absolventkou Technické univerzity v Liberci, oboru
Podniková ekonomika. Kromě toho studovala rok na University
of Huddersfield, obor European Business. Během svých studií
absolvovala zahraniční pobyt v Lisabonu a také pracovní stáž
v Barceloně díky programu Erasmus+. Její největší vášní je
cestování. To potvrzuje i fakt, že během posledních pěti let
žila v pěti dalších zemích Evropy a USA. Domluví se anglicky
a italsky. Ovládá základy španělštiny, portugalštiny a francouzštiny. Ráda sportuje
a navštěvuje divadlo. U rodičů v Liberci ji každý týden vítají jejich tři kočky.

VÝKONY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
V KVĚTNU 2014/2015
Current Month - May 2015 vs May 2014
Occ %

ADR

RevPAR

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Prague

85,8

80,9

100,89

85,15

86,54

Vienna

78,0

82,9

106,54

98,29

83,07

Budapest

82,6

82,7

80,50

77,02

Barcelona

85,8

83,2

140,21

130,11

Berlin

81,0

82,6

96,79

96,16

Paris

80,4

85,3

272,13

260,85

workshop AHR ČR a Hotel Spa Consulting
na téma Ochrana osobních údajů

London

83,9

84,4

197,88

173,73

Warsaw

82,0

79,3

78,67

74,62

AHR ČR NAVRHLA
SNÍŽENÍ DPH

VÍTÁME NOVÉ ČLENY

8. července

jednání s poslanci PSP ČR ve věci projednávání protikuřáckého zákona a zákona o
EET – návrhy na vypuštění některých částí
návrhů a změny sazeb DPH

9. července

Na základě dopisu, zaslaného ministru Babišovi, došlo k dalšímu osobnímu setkání
prezidenta AHR ČR s panem ministrem.
Během něho vysvětlil Václav Stárek stanovisko AHR ČR k elektronické evidenci
tržeb (EET), se kterým byli seznámeni
také všichni poslanci. V první řadě je to
požadavek AHR ČR, aby přijetí zákona
bylo aplikováno plošně na všechny oblasti
podnikání, kde dochází k hotovostní platbě. Pokud to tak nebude, zákon přinese
zhoršení nerovných podmínek na trhu.
Důležité je také stávající daňové zatížení
podnikatelů v pohostinství, které patří mezi
nejvyšší v rámci zemí EU. Pokud chceme,
aby podnikání přežilo, je nutné zavést EET
plošně s minimem výjimek a přehodnotit
stávající daňovou zátěž. Ministr Babiš vyjádřil shodu v tom, že by EET měla platit
pro všechny obory bez výjimek a zároveň
vyjádřil ochotu zahájit diskusi o zavedení
super-snížené sazby DPH pro pohostinství
ve výši 10 %, jako cestu k minimalizaci
snížení pracovních míst v pohostinství
a udržitelnosti podnikání v tomto oboru.
Na základě této informace předložila AHR
ČR návrh poslancům ANO na snížení
sazby DPH na 10 %, který by měl být po
projednání načten do návrhu zákona.
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Percent Change from May 2014
Occ

ADR

RevPAR

68,86

6,1

18,5

25,7

81,53

-6,0

8,4

1,9

66,52

63,70

-0,1

4,5

4,4

120,34

108,27

3,1

7,8

11,1

78,37

79,42

-2,0

0,7

-1,3

218,77

222,63

-5,8

4,3

-1,7

166,04

146,59

-0,6

13,9

13,3

64,54

59,16

3,5

5,4

9,1

Apartmány Kramer, Opava; Boscolo Prague Hotel, Praha 1; HORSKÝ HOTEL
JAVOR, Malá Úpa; Hostinec Penzion Lhotka, Ostrava 28; Hotel Lidická bouda,
Pec pod Sněžkou; Hotel Líšenský Dvůr, Líšná; Hotel PEKO, Praha 10; Hotel
Ristorante U Hada, Žatec; Luxury Spa Hotel Olympic Palace, Karlovy Vary; PIVOVAR
- RESTAURACE CHALUPNÍK, Perštejn; Penzion Horácko, Tři Studně; Restaurace
a penzion Legendario, Havířov; Restaurace Sluneční terasa T-Anker, Praha 1;
Partneři: DIMENZA a.s., Praha 10; DOLANEA s.r.o., Čkyně

1265 ČLENŮ AHR ČR

Rozvoj členské základny je jedním z hlavních úkolů sekretariátu AHR. Od začátku roku
vzrostl počet členů o 125 zařízení. I přes každoroční odliv členů ( cca 30 zařízení ), který
je způsoben převážně finančními důvody, uzavřením provozoven či změnou provozovatelů, je důležité, že členská základna stále roste.
200
21

54

64

PARTNEŘI
SAMOSTATNÉ RESTAURACE
211

HOTELY
OSTATNÍ
PENZIONY
ŠKOLA
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ze sekretariátu
NEJDRAŽŠÍ ZAHRÁDKY V PRAZE
Letní provoz restaurací je spojen také
s provozem restauračních zahrádek, které
jsou jednak zajímavým zpestřením služeb
pro hosty, ale také součástí mnoha měst
a rekreačních oblastí.
To, že zahrádky lákají své hosty k posezení pouze v letních měsících již dávno
neplatí. Díky novým technologiím jsou
některé zahrádky otevřené od jara do podzimu a jejich provozovatelé do nich vkládají nemalé finanční prostředky. Nemluvě
o zaměstnanosti obsluhujícího personálu,
který zde často nachází sezonní uplatnění. Podmínky provozování zahrádek se
liší město od města, ale pravděpodobně
nejtvrdší podmínky mají podnikatelé

v Praze. Vedení magistrátu přišlo letos
s novými pravidly, která prakticky omezují
provoz zahrádek pouze na několik letních
měsíců. Zahrádky nesmějí mít skleněné
zástěny, podlahy, ohřívače ani elektrické
markýzy. Povoleny jsou stolky, židle, slunečníky. Nikdo se bohužel nezajímá o to,
co bude s investicemi podnikatelů, kteří do
zahrádek investovali. Díky silné konkurenci
vystupuje vedení města v této záležitosti
poměrně sebevědomě, neboť se domnívá,
že poptávka po záboru venkovních prostor
zůstane trvale vysoká. Trhovci, kteří provozují dočasné stánky, mají dokonce mnohem lepší podmínky pro využití veřejných
prostor než podnikatelé v místě, kde trvale

přispívají do kasy státu, ale i jednotlivých
městských částí. Pokud srovnáme ceny
za zábor pro restaurační zahrádku v Praze
a některých jiných městech v zahraničí,
zjistíme, že u nás jsou zdaleka nejvyšší
nájmy za zábory veřejných prostor.
To platí zatím jen pro historické centrum
města, ale je jen otázkou času, kdy se
tyto podmínky rozšíří i do dalších oblastí.
Z výše uvedeného bohužel vyplývá, že
si „správci“ našeho hlavního města příliš
neváží podnikatelů. Proto jednou z aktivit
Pražské sekce bude další jednání právě
ve věci podmínek provozování restauračních zahrádek s magistrátem a vedením
Prahy 1.

Porovnání cen restauračních zahrádek v centru v Prahy a v centru evropských metropolí
„Cena/m2/
měsíc Kč“

Modelová kalkulace
= zahrádka 60m2/
provoz 5 měsíců

Kolikrát je Praha
dražší než daná
destinace

Bukurešť

€ 0,80

21,60 Kč

6 480,00 Kč

143,36

Londýn - sazby jednorázové
za rok

€1 738,00

46 926,00 Kč

19 552,50 Kč

47,51

Poznámka

Částka je za rok takto: 1x 385GBP za vyřízení
+ 850 GBP ročně BEZ OHLEDU NA VELIKOST
ZABRANÉ PLOCHY!!!

Salzburg

€ 3,77

101,79 Kč

30 537,00 Kč

30,42

Barcelona

€ 7,37

198,99 Kč

59 697,00 Kč

15,56

Vídeň

€ 7,50

202,50 Kč

60 750,00 Kč

15,29

Řím - sazby jednorázové
za m2/rok

€212,53

5 738,31 Kč

143 457,75 Kč

6,48

jedná se o jednorázovou roční sazbu za m2

Miláno - sazby jednorázové
za m2 /rok

€223,42

6 032,23 Kč

150 805,80 Kč

6,16

jedná se o jednorázovou roční sazbu za m2

Paříž

€ 20,00

540,00 Kč

162 000,00 Kč

5,73

Budapešť

€ 40,00

1 080,00 Kč

324 000,00 Kč

2,87

Praha

€ 114,69

3 096,67 Kč

928 999,50 Kč

1,00

BOOKING.COM STANOVUJE VLASTNÍ PRAVIDLA
PRO ONLINE DISTRIBUCI V EVROPĚ
Tento měsíc informovala společnost
Booking.com evropské hotely o tom, že
zachová paritu sazeb a podmínek týkajících se hotelových internetových stránek,
a to navzdory tomu, že v Německu již
obdržela rozhodnutí, že paritní ustanovení omezují hospodářskou soutěž. Nové
smluvní podmínky společnosti Booking.
com vstoupí v platnost v červenci 2015,
pokud se proti nim hotelové odvětví neohradí. Zástupci hoteliérů uvedli, že tento
krok představující zavedení podmínek
podobných těm, které byly dohodnuty
s francouzskými, italskými a švédskými
úřady pro ochranu hospodářské soutěže
(a proti kterým již byla podána soudní
odvolání), nepřináší řešení umožňující
znovunastolení podnikatelské svobody,
která by umožňovala volně si stanovovat
ceny. Tímto krokem společnost Booking.
com spíše zneužívá svoji tržní sílu k diktování podmínek na trhu.
Nové podmínky, tak jak byly rozeslány, se
navíc liší od závazků přijatých 3 úřady pro
hospodářskou soutěž (které jsou nadále

předmětem odvolání), neboť tyto podmínky výslovně nepokrývají „paritu dostupnosti“. Vůči úřadům těchto tří zemí se společnost Booking.com zavázala „nesjednávat
ani neprosazovat takové závazky, které
by vyžadovaly, aby ubytovací zařízení
nabízela prostřednictvím Booking.com
stejný nebo větší počet pokojů libovolného
typu nežli nabízí prostřednictvím jakékoliv
jiné OTA.

Ve svých nových podmínkách však
Booking.com uvádí: „Ubytovací zařízení
souhlasí s tím, že dá k dispozici kdykoliv
(dle aktuální dostupnosti) určitou kapacitu všech místností a typů pokojů, a je
vybízeno k tomu, aby společnosti Booking.
com poskytovalo poctivý přístup ke všem
typům pokojů a sazbám nabízeným v průběhu platnosti smlouvy (během období

místní poplatek MČ P1 60Kč/m2,
nájem MHMP 41,53 Kč/m2

nízké a vysoké poptávky (včetně období
konání veletrhů, kongresů a speciálních
akcí)“.
„Není účelem, aby jediný internetový
obr diktoval trhu vlastní pravidla, která
jsou již přinejmenším v jedné evropské
zemi považována za pravidla omezující
hospodářskou soutěž. Evropské hotelové
odvětví doufá, že podobně jako v Německu budou úřady většiny zemí nadále
provádět hloubková šetření týkající se
omezování hospodářské soutěže plynoucího z podstaty veškerých typů paritních
ustanovení používaných v kontraktech
uzavíraných mezi hotely a OTAs, neboť
tyto nové podmínky jsou také evropským
hotelovým odvětvím nadále považovány
za podmínky omezující hospodářskou soutěž“, okomentoval novou situaci Christian
de Barrin, CEO HOTREC.
Národní asociace v HOTREC se dohodly
na pokračování prací usilujících o obnovení možnosti, aby hoteliéři poskytovali
sazby i podmínky svým klientům přímo
tak, jak by si sami přáli.

červenec-srpen 2015

ZDROJ: AHR ČR, PCB

„Cena/m2/
měsíc EUR“

TEXT: ING.KLÁRA STÁREK ZACHARIÁŠOVÁ FOTO: ARCHIV

Destinace
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aktuálně

Stanovisko AHR ČR k šedé ekonomice v oblasti
ubytovacích služeb
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a řádně zdaněny, je také bezpečnostním
rizikem pro stát, že pravděpodobně nedochází ani k hlášení pobytu cizinců, takže
stát nemá informace, zda v těchto prostorech přechodně nepobývají například
osoby rizikové z hlediska případných teroristických útoků. Nemluvě o bezpečnosti
hostů samotných, kdy klasická ubytovací
zařízení musejí splňovat přísná kritéria
z pohledu požární ochrany, hygieny apod.
Tato zařízení nabízejí služby za dumpingové ceny, protože nemusejí náklady a odvody na výše uvedené kalkulovat do svých
cen. To se v závěru týká také odvodu
místních poplatků (z kapacity, rekreačního
a lázeňského), takže tato forma turistiky
se ani nijak nepodílí na udržování a rozvoji
infrastruktury v místě pobytu.
AHR ČR provedla průzkum mezi svými
členy za účelem zjištění současného stavu
této nekalé konkurence. Výsledky průzkumu ukázaly, že tento problém je minimálně
stejně velký jako v jiných evropských
zemích, kde se již postupně hledají cesty
k narovnání podnikatelského prostředí.
Pro mnohé hoteliéry v zahraničí již fenomén ubytování v soukromí a s ním spojená
šedá ekonomika, znamená zásadní úbytek
hostů. Z průzkumu AHR ČR vyplývá, že
68 % hoteliérů konstatuje silný nárůst
nabídky ubytování v soukromí za poslední
2 roky, v průměru je takto prodáváno
až 25 % z celkového počtu přenocování.
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Airbnb - počet hostů (v miliónech) ZDROJ: Hotrec

Sdílená ekonomika dává lidem možnost
vzájemně si vypomoci službou nebo
vybavením, které vlastní, a internet přinesl
efektivní možnosti komunikace těchto
nabídek. Spolu s myšlenkou například
sdílení dopravních prostředků přišel také
trend výměny ubytovacích kapacit, kdy si
lidé prostřednictvím internetu vzájemně
nabízejí výhodnou a časově ohraničenou
výměnu pobytu v různých destinacích.
Netrvalo dlouho a tento trend se stal
zajímavou obchodní příležitostí pro nově
vznikající webové portály, které se zabývají
nabídkou ubytování v soukromí za úplatu.
Problémem je, že tento způsob podnikání
je často spojen s šedou ekonomikou, tedy
prodejem kapacit na černo bez přiznání
tržeb, odvodů státu a často také bez jakékoli kontroly a zajištění bezpečnosti hostů.
Jeden z nejznámějších portálů je Airbnb,
který v r. 2012 zajistil ubytování v rozsahu celkem 3 mil. přenocování a roste tak
dynamicky, že v roce 2018 odhaduje svůj
výkon na 51 miliónů přenocování.
Tento způsob prodeje ubytovací kapacity
se však již zcela vymyká jakékoli kontrole
státu a dává prostor pro šedou ekonomiku.
Navíc se často stává, že pronajímané prostory nejsou zkolaudovány jako prostory
pro poskytování ubytovacích služeb, ale
například jako rezidenční bydlení. Kromě
toho, že není zcela prokazatelné, zda jsou
takto realizované tržby za služby přiznány

Nejčastěji se pronajímají byty (67 %),
samostatné místnosti a celé rodinné
domy. Častým případem je pronájem tzv.
apartmánů, které však často nebývají
kolaudovány pro účely hromadného
ubytování hostů.
Tento typ ubytování vykazuje velmi nízké
ceny a stát o tomto způsobu podnikání
často ani neví, respektive se o něj nezajímá. Mnohem snazší je přeci kontrolovat
oficiálně registrovaný hotel nebo penzion.
Pro tento segment chce stát zavádět
od příštího roku například elektronickou
evidenci tržeb, která se ale bude opět
týkat jen poctivých podnikatelů a ještě více
zvýhodní tento způsob „podnikání“.
AHR ČR proto vyzvala písemně všechny
kontrolní orgány, včetně finančních úřadů,
cizinecké policie, hygieniků a dalších, aby
se tímto způsobem podnikání zabývaly, zajistily řádnou registraci a podnikání v rámci
současného živnostenského zákona.
Internet značně usnadnil komunikaci
a distribuci ubytování v soukromí, zároveň
však dává kontrolním orgánům možnost
prověřování této nabídky v souvislosti
s tím, zda poskytovatelé služeb splňují
veškeré podmínky pro tento způsob
podnikání a odvádějí z něj daně.
Za současné situace totiž jakékoli restriktivní opatření ze strany státu dopadá
pouze na podnikatele, které své povinnosti
plní, zatímco šedá ekonomika ve své
nejtvrdší formě není vůbec kontrolována.

TEXT: ING. VÁCLAV STÁREK / FOTO: ARCHIV

Technologický vývoj a změny v preferencích zákazníků přinášejí posledních
několik let nový fenomén tzv. sdílené ekonomiky. Nevyhnul se ani výměně
ubytovacích kapacit...

Vyjádření Svazu obchodu a cestovního
ruchu ČR k Akčnímu plánu MMR ČR na
období 2015 – 2016 a ke Koncepci státní
politiky cestovního ruchu 2014 – 2020

aktuálně

Výsledkem jednání bylo usnesení, na
jehož základě bude SOCR ČR pokračovat
v prosazování níže uvedených bodů pro
naplnění již schválené koncepce rozvoje
cestovního ruchu.
V materiálu chybí zmínka o trvalejším
legislativním řešení dané problematiky,
přičemž přijetí zákona o podpoře rozvoje
ČR se v Koncepci státní politiky cestovního
ruchu 2014 – 2020 (Koncepce) objevuje na
několika místech a je jednou ze základních
priorit celé Koncepce. V Akčním plánu je
akcentován zejména dotační způsob řešení rozvoje a podpory CR. Ten nezabezpečí
stabilitu a předvídatelnost ve financování
a není dostatečný také z pohledu výše
zdrojů.
Zásadní otázkou je způsob řešení managementu destinací, který předpokládá dobrovolnou koordinaci cestovního ruchu na
národní a regionální úrovni prostřednictvím
Regionálních kolegií cestovního ruchu.
Tento materiál byl již kritizován ze strany
členů Kolegia cestovního ruchu
s tím, že nezajišťuje právní rámec
pro systematický rozvoj ve všech krajích.
Na předložený návrh řešení
managementu destinací nahlížíme spíše jako na návrh
koordinace CR než řízení.
Ale i koordinace není
v návrhu nijak zvlášť zřetelná. Pokud nebude systémově vytvořeno prostředí, aby
jednotlivé subjekty spolupracovaly, aby byla
v jejich aktivitách dosažena
synergie a navzájem spolu
nesoupeřily, je pozitivní
výsledek této „koordinace“
sporný.
Z výše uvedeného považujeme za nutné otevřít znovu
otázku přijetí zákona
o podpoře rozvoje cestovního ruchu. Navrhovaná
struktura neřeší řízení cestovního ruchu, ale nanejvýš

se snaží dát rámec koordinaci cestovního
ruchu na dobrovolné bázi.
Opakovaně voláme po zpracování solidní
studie renomovanou nezávislou společností, která by stanovila dlouhodobé strategické cíle pro rozvoj cestovního ruchu
v České republice a byla základem pro
tvorbu akčních plánů s jasnou a měřitelnou
vizí nárůstu počtu turistů v jednotlivých
potenciálních segmentech jak v oblasti
domácího, tak zahraničního cestovního
ruchu.
Vítáme řešení problematiky veřejné
podpory, která patří mezi zásadní limity
zefektivnění a zacílení kampaní a podpory
jednotlivých subjektů CR v návaznosti
na jejich výkon a kvalitu poskytovaných
služeb.V materiálu je uvedeno prioritní
zavádění technických standardů a povinné
kategorizace, přičemž materiál se zabývá
pouze podporou českého systému kvality
služeb (kde je alokováno 20 mil. Kč), ale
vlastní klasifikaci v jednotlivých segmentech – HUZ, kempy a chatové osady apod.
nijak neřeší. Přitom klasifikace a její
podpora je jedním ze základních pilířů

zlepšení kvality služeb a ochrany zákazníků s dopadem na podnikatelské prostředí.
Současný stav v ČR je neudržitelný
a zcela netransparentní, a to jak z pohledu
zákazníka, tak podnikatelského prostředí.
Pro podporu DCR a jeho udržitelnost je
důležitá práce s mládeží, jako potenciálním zdrojem DCR. Materiál nijak neřeší
podporu mládeže a škol jako motivaci pro
pořádání pravidelných poznávacích zájezdů a lyžařských výcvikových pobytů v ČR.
V části Krizové řízení se zabývá materiál
opatřením ke zkvalitnění podnikatelského
prostředí zcela nedostatečně. V podstatě
jedinou aktivitou je vytvoření portálu
o tendencích poptávky trhu. Zkvalitnění
podnikatelského prostředí je klíčovou oblastí pro další rozvoj cestovního ruchu
a tvorbu pracovních příležitostí v regionech. Materiál by měl řešit konkrétní aktivity pro narovnání podnikatelského prostředí
– boj s šedou ekonomikou, definice a prosazení jasných pravidel podnikání (sdílená
ekonomika, neefektivní výběr poplatků,
snížení odvodového a administrativního
zatížení podnikatelů).

červenec-srpen 2015
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AHR ČR se jako člen SOCR podílela na připomínkách pro jednání Tripartity
(RHSD - Rada hospodářské a sociální dohody) k návrhu akčního plánu
MMR ČR pro rozvoj cestovního ruchu. Zásadní připomínky uvádíme níže
ve zkrácené podobě.
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Je pro nás závazkem patřit do skupiny
úspěšných evropských škol
Na loňské 9. výroční konferenci Asociace hotelů a restaurací České republiky
titul Škola roku 2014 získalo Střední odborné učiliště a Střední odborná škola
SČMSD, Znojmo, s. r. o. Výroční cenu převzal její ředitel Mgr. LIBOR HANZAL.
Můžete nám krátce nastínit historii
znojemské školy?
Tradice českého učňovského školství ve
Znojmě sahají do roku 1910. Učňovská
škola, na niž navazujeme, byla zřízena
1. září 1959 a studovalo v ní na počátku
125 žáků. O 17 let později, v roce 1976,
byla zahájena výuka v nové budově
v Přímětické ulici a v roce 1979 došlo ke
změně názvu školy na Střední odborné
učiliště. V září 1991 byla při SOU zřízena
Rodinná škola a 27. ledna 1993 byly obě
školy transformovány na obchodní společnost a zapsány do obchodního rejstříku jako SOU a SOŠ, SČMSD, Znojmo,
s. r. o. K 1. září 1993 zařadilo MH ČR SOU
a MŠMT ČR SOŠ do sítě soukromých
škol. V letošním školním roce studovalo ve
škole 755 žáků, z toho 351 žáků učebních
oborů, 356 žáků studijních oborů, 48 žáků
nástavbového studia. Skladba učebních
a studijních oborů odpovídá požadavkům
trhu práce. Zájemci mohou vybírat z tříletých učebních oborů Automechanik, Truhlář, Kuchař-číšník, Prodavač a Kadeřník,
z čtyřletých studijních oborů Hotelnictví
a turismus, Kosmetička, Podnikání, obchod a služby a Cestovní ruch.
Máte dost uchazečů, odkud jsou,
z jakých rodin?
Jsou to především žáci ze Znojma a ze
znojemského regionu, ale studují u nás
také žáci z jiných krajů (kraj Vysočina a
Severomoravský kraj) nebo ze zahraničí
(především z Vietnamu nebo z Mongolska). I přesto, že jsme školou soukromou
a rodiče žáků na vzdělání přispívají formou
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školného, není tato položka tak vysoká,
aby si ji nemohli dovolit i žáci ze sociálně
slabších rodin.
Kolik vašich absolventů jde dál
studovat na vysokou školu?
Dle statistik, které každoročně zpracováváme, mohu konstatovat, že cca 25–30 %
žáků pokračuje ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách.
Který předmět dělá studentům největší
potíže?
Podobně jako na základních či jiných
středních školách jsou i u nás žáci, kteří
jsou spíše humanitně zaměření a také
ti, které zajímají přírodní vědy. Největší
problém mají žáci s matematikou. Dnešní
doba je „přetechnizovaná“ a žáci ve všem
spoléhají na své notebooky, tablety či mobilní telefony, které téměř neodkládají
z ruky. Nemají vytvořenou schopnost
vlastního úsudku a „selského“ rozumu,
neumí se učit. Slovo učitele je dle podle
mě to nejdůležitější a nejefektivnější.
Jak dopadly letošní nové maturity?
Pokud se podíváte na výsledky maturitních
zkoušek z celorepublikového hlediska,
určitě nejsou takové, jaké bychom si
představovali. Co se týká výsledků maturit
na naší škole, jsou srovnatelné s ostatními
odbornými školami. Úspěšnost cca 70 %.
Můžete srovnat studijní úspěchy školy
s jinými hotelovými školami u nás
a v zahraničí?
Jsem rád, že mohu pochválit desítky
a stovky našich žáků, kteří dosahují
výborných studijních výsledků, aktivně
se zapojují do společenských akcí, rautů,
soutěží a projektů nejen v našem regionu,
ale i v zahraničí. Ti jsou jistě úspěšní.
A k úspěchu patří rovněž zapálení, pracovitost a plné nasazení zaměstnanců
školy a já mám to štěstí, že jich je ve škole
většina. Co se týká srovnání naší školy se
zahraničními, v rámci projektů Leonardo
da Vinci, Comenius a Erasmus+ spolupracujeme s dvaceti školami z celé Evropy.
Tyto školy samy mají zájem o výměnu
žáků, učitelů, navštěvujeme se pravidelně

Mgr. Libor Hanzal
 Narozen 11. března 1959 ve Znojmě,
ženatý, jedno dítě - dcera
 Vystudoval Gymnázium Znojmo a poté
Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně
Brno, obor učitelství pro 5. – 12. ročník,
aprobace – český jazyk – občanská
nauka
 1984 až do současnosti – SOU a SOŠ
SČMSD Znojmo, s.r.o.
 1984 – 1990 – učitel – JČ, ON
 1990 – 2003 – zástupce ředitele pro
teoretické vyučování
 Od roku 2003 ředitel školy

několikrát do roka. Pokud by naše škola
nesplňovala náročná kritéria evropského
školství, asi by ze strany zahraničních škol
zájem o naši školu nebyl. A všichni víme,
že školství ve Finsku, Norsku, Francii,
Německu, Rakousku, Anglii, Španělsku,
Portugalsku, Itálii, Slovinsku... je na velmi
dobré, či vynikající úrovni. A je pro nás velkým závazkem do této skupiny škol patřit.
Jaké další zajímavé aktivity vedle povinné výuky nabízíte svým žákům?
Z oblasti gastronomie se zaměřujeme
na sommeliérství, baristiku, carving
a studenou kuchyni. Jsme zapojeni do
projektu Erasmus+, aby se žáci zdokonalili
v odborných a jazykových dovednostech
v zahraničí. U žáků podporujeme podnikavost v rámci Junior Achiavement.
Letos jsme pro žáky oboru Kuchař-číšník
zorganizovali roční zkušenost s podnikáním v baristice, přípravě sushi a rozšířili

profil

Jakých gastronomických akcí se vaši
studenti účastní?
Školní rok zahajuje Znojemské historické

vinobraní, následuje výjezd na Velvyslanectví ČR ve Vídni, navazuje Velvyslanectví v Haagu, Velvyslanectví ČR v Budapešti, probíhá spolupráce se SVŠE ve
Znojmě, několikrát ročně se opakují akce
pro OHK Znojmo, Znojemskou nemocnici,
Cyklo Kučera, připravujeme společenská
setkání Sportovec roku, Cesty světem,
připravujeme s Městem Znojmem Dny
partnerských měst, akce pro Jihomoravské muzeum ve Znojmě či mistrovství
hasičů a spolupracujeme s Oblastní
charitou Znojmo.
Kteří z vašich
absolventů působí
na význačných
postech?
Mezi naše nejznámější
absolventy patří senátor Ing. Pavel Štohl,
místostarosta Města
Znojma Jan Grois,
MBA, radní za Jihomoravský kraj Bohumila
Beranová, reprezentantka v rychlobruslení Eliška Dřímalová.
Absolventi naší školy
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nacházejí uplatnění na vedoucích pozicích
v gastronomických zařízeních. V současné
době působí např. v Hotelu Prestige,
dva bývalí žáci – šéfkuchař David Fučík
a vedoucí provozu Josef Štola.
Jaké máte další vize o znojemské
škole?
„Přímka“, jak je naše škola v široké veřejnosti označovaná, je mou téměř srdeční
záležitostí. Na této škole působím již 31 let
a věnoval jsem jí téměř každý den svého
života. A přesto, že se jedná o školu, která
je již dost dobře materiálně vybavená,
zúčastnila se mnoha zajímavých projektů
a má pestrou vzdělávací nabídku, mám
jasnou představu, kam by se dala kvalita a úroveň školy posouvat dále. Ale to
jsou zatím moje myšlenky, které se budu
snažit proměnit v realitu. Nejdůležitější je
pokračovat v přípravě odborníků ve všech
oborech, které se na naší škole vyučují.
Chtěl bych „vtáhnout“ více sociálních partnerů do života školy. Bez spolupráce s nimi
kvalitní odborníky vychovat opravdu nelze.
A takovým mým velkým přáním je, aby
se nerozlišovalo, zda se jedná o školu
soukromou či státní, ale o školu kvalitní
či méně kvalitní.

TEXT: PHDR. JAROSLAV HOLOUBEK / FOTO: ARCHIV LIBORA HANZALA

nabídku o cukrářské a pekařské výrobky.
Organizujeme různé besedy, odborné
exkurze, žáci píší poezii, rádi chodí do
knihovny na autorská čtení, sami se podílejí na propagaci školy v rámci vánoční
výstavy odborných dovedností žáků.
Pro ZŠ organizujeme akci Řemeslo má
budoucnost.

hotel / penzion

Vést hotel je v podstatě jednoduché, stačí
pozorně naslouchat hostům
Od roku 2012 pracuje Martin Kocourek ve společnosti Asten Hotels na pozici
ředitele hotelu Bellevue v Českém Krumlově. Povídali jsme si s ním také třeba
o tom, jak vnímá rozdíl mezi svým působením v Praze a regionech.

Český Krumlov je vyhlášeným turistickým magnetem. Jste rád, že vedete
hotel v takové zajímavé lokalitě?
Český Krumlov je nádherné místo, které
podle mě disponuje neopakovatelným
„geniem loci“. Jeho popularita stále stoupá
a dnes je to po Praze nejnavštěvovanější
místo v České republice. Velké množství
turistů je sice skvělá věc pro business, ale
přináší to i těžkosti. Jsem činný ve Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově a
v Komisi pro cestovní ruch, kde se snažíme tyto problémové situace komunikovat a
řešit. Hotel Bellevue, jehož jsem ředitelem
je krásný hotel s ideální polohou v centru
města, přesto však disponujícím možností

parkování. Součástí hotelu je restaurace,
která je dlouhodobě velmi pozitivně hodnocena na portále TripAdvisor. Aktuálně
č.1 v Českém Krumlově, č.1 v Jihočeském
kraji a č.7 v Česku. Hotel je ve vynikající
kondici, daří se investovat do jeho obnovy
a rozvoje. Takže mé působení hodnotím
rozhodně pozitivně. Je to ale hlavně o
celém týmu a ten je skvělý.
Vnímáte rozdíl mezi působením
v Praze a v regionu?
V Praze jsem strávil asi deset let profesního života. Pracoval jsem pro velké
hotelové společnosti, kde jsem se naučil
mnoha věcem. Tou nejdůležitější, kromě
standardů, procesů, business modelů,
pro mě bylo poznání skvělé firemní kultury.
Tu považuji za největší „zbraň“ velkých hotelových společností. A já se snažím tuto
politiku aplikovat v regionech, ať už nyní
v Českém Krumlově, ale i dříve, když jsem
působil v Krkonoších nebo v Jeseníkách.
Podle odezvy, kterou tato snaha vždy
vyvolává mezi mými kolegy, vím, že je to
snaha správná.
Co je podle vás největší současnou
hrozbou pro obor?
Je to jednoznačně situace na trhu práce.
Tu já osobně považuji za katastrofální.
Opravdu nerozumím systému, který dovolí

Martin Kocourek
 Narodil se v Benešově dne 6. října 1971.
 V letech 1986 až 1990 navštěvoval střední hotelovou školu v Poděbradech, v té době
absolvoval odbornou praxi v hotelech Forum Praha, vládním hotelu Dejvice,
hotelu Inter nacionál v Praze, v hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou a na ministerstvu
zahraničních věcí.
 Po maturitě pracoval v několika vyhlášených restauracích v Praze.
 V roce 1993 nastoupil do hotelu Renaisance v Praze.
 V letech 1994 až 1996 pracoval v hotelu Renaissance v Karslruhe v Německu.
 V letech 2000 až 2002 působil jako F&B manager v hotelu Courtyard by
Marriott v Braunschweigu v Německu.
 V roce 2010 ukončil magisterské studium na Vysoké škole hotelové v Praze 8.
 V letech 2002 až 2006 vedl Marriott Executive Apartments s 50 luxusními byty v Praze.
 V letech 2006 a 2007 byl ředitelem kongresového centra pro hotely Prague Marriott
otel a Renaissance Prague Hotel.
 Zastával pozici Resident Managera hotelu Palace Praha.
 V letech 2009 až 2011 vedl Orea Vital hotel Sklář v Harrachově.
 V roce 2012 otevíral Sportovní areál včetně 4* wellness hotelu na Dolní Moravě.
 Od roku 2012 působí ve společnosti AstenHotels jako ředitel hotelu Bellevue
V Českém Krumlově.
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a udržuje tento stav. Jak je možné, že hotely a restaurace trpí mnohdy zoufalým nedostatkem personálu na pozicích kuchař /
číšník, na jejich inzerci nikdo nereaguje
a přitom víte, že na úřadu práce jsou evidovány doslova desítky uchazečů o práci?
Není to zdaleka jen problém Českého
Krumlova, to myslím všichni víme. Navíc
tento stav se plíživě, ale stále zhoršuje.
Jak se vyvíjí letošní sezona
v Českém Krumlově?
Mám radost z toho, že můžu říci, že výborně. V hotelu Bellevue jsem tři roky a za tu
dobu se hlavní sezona stále prodlužuje
a nízká se zkracuje. Navíc si do tohoto malebného města opět nacházejí cestu hosté
z blízkého Rakouska a Německa. Pevně
doufám, že budou se službami celkově
spokojeni a tento trend bude pokračovat.
Čím se odlišuje v nabídce pro hosty
od konkurence?
Nemyslím si, že bychom měli něco extra
více oproti konkurenci. Všichni v hotelu se
ale opravdu snažíme, aby se u nás hosté
cítili spokojení. Zní to sice jako klišé, ale
jsem přesvědčen, že je to tak, a že je to ta
správná cesta. Snažíme se hostům pozorně naslouchat a oni nám vlastně říkají, co
máme dělat, aby oni byli spokojení.

TEXT: REDAKCE / FOTO: ARCHIV

Jak dlouho se pohybujete
v segmentu hotelnictví?
Moje první působení v hotelu, když odmyslím povinnou praxi při střední škole, bylo
od roku 1993, kdy jsem nastoupil jako
snídaňový číšník do hotelu Renaissance
(dnes Hilton Old town).
V té době probíhalo začleňování značky
Renaissance do skupiny Marriott Hotels
and Resorts. V této společnosti jsem pak
zůstal na různých pozicích a v několika
zemích 13 let. Když to ale vezmu od začátku, tak v hotelu se pohybuji od svého roku
a půl věku, protože oba moji rodiče celý
život působili v hotelnictví.

hotel / penzion

Zeptali jsme se…

WHO IS WHO

1. Kdo k vám jezdí na léto – jaký je profil
vašeho typického letního turisty?

MIROSLAV BUKVA

Novým předsedou pražské krajské sekce byl
zvolen Miroslav Bukva, generální ředitel Clarion Congress Hotelu Prague. Před příchodem
do společnosti CPI Hotels působil Miroslav
Bukva na pozici generálního ředitele v Hotelu Riverside a Pachtův Palác. Profesionální
obchodní zkušenosti v cestovním ruchu získal
především díky organizaci náročných luxusních
akcí firemního i soukromého charakteru
v pětihvězdičkových pražských hotelech.

2. Co tento typ turisty vyžaduje,
vyhledává, preferuje?
TOMÁŠ ČERMÁK,

E-Commerce & Marketing Manager Park Inn by Radisson
Hotel Ostrava – 4*, Ostrava

1. V létě to u nás bývá velmi různorodé. Business klientela
jezdí méně, o to více ale jezdívají leisure individuálové, kteří
se u nás jen zastaví na noc a pak směřují dále na jih. Díky
spoustě festivalů, které se v Ostravě v létě konají k nám
jezdívá také spousta festivalových hostů, za zmínku určitě
stojí nejznámější festival Colours of Ostrava, který nás
v dohledné době čeká. Co se skupin týče, do Ostravy k nám
zavítají spíše transitní skupiny, které pak pokračují dále.

TEXT: BC. KLÁRA HÁJKOVÁ / FOTO: ARCHIV

ING. LENKA JAROŠOVÁ

V březnu se stala novou ředitelkou Prague
Convention Bureau. Vystudovala management
cestovního ruchu na Univerzitě Jana Amose
Komenského v Praze. Zkušenosti z oboru
v oblasti sales a MICE získala v hotelu Clarion
Congress Hotel Prague, kde zastávala pozici
Corporate & MICE Sales Manager. Později
působila jako Business Development Manager
v rámci projektu ZIBA a manažer obchodního
oddělení v B&B Hotel Prague - City.
V pozici ředitelky Prague Convention Bureau by ráda navázala
na předchozí aktivity organizace s cílem zlepšit a upevnit
pozici Prahy jako kongresové destinace na mezinárodním trhu.

2. Velice oblíbenou právě u těchto hostů je naše nabídka
letních osvěžujících nápojů, které využijí nejlépe při posezení
na naší letní terase jako doplněk k našim dobrotám z grilu.
Další z velmi oblíbených služeb je u nás zapůjčení kol
a možnost objevovat krásy Ostravy také na kole.

ING. JITKA HRONEŠOVÁ,

INZERCE

Marketing & Sales Manager Harmony Club Hotely a.s.
– 4* Superior, Špindlerův Mlýn

2. Hosté jezdí především za krásou, klidem a svěžím prostředím Krkonoš. Díky Krkonošskému národnímu parku jim
tak můžeme nabídnout přesně to, po čem touží - dobře značené a udržované turistické trasy. Hotel se snaží zpříjemnit
pobyt každodenním letním grilováním se širokou nabídkou
čerstvé zeleniny a ovoce, nabídkou kvalitní zmrzliny a nápo-

INZERCE

1. Letní sezona a její návštěvnost ve Špindlerově Mlýně
zaznamenává v posledních letech vzrůstající tendenci.
Oblíbenost Krkonoš spojená s rozšířením outdoorových
aktivit v podobě – naučných zábavných turistických stezek
pro děti, terénních tříkolek, výletů na lodičkách, bobové dráhy - láká především rodiny s dětmi, ale i aktivní páry. Vedle
toho pak klasická turistika přitahuje seniory. Cca 40 % tvoří
česká klientela, ve stejné míře je pak zastoupena německá
a zbylých 20 % je mixem dánské, belgické, holandské,
polské či slovenské klientely. V období letních prázdnin se
samozřejmě zaměřujeme na děti – dětský klub s animátorkou přináší tématicky zaměřené sportovní či tvořivé dny,
které se v maximální míře snažíme realizovat na čerstvém
vzduchu.

Celou anketu najdete na našem
Facebooku, na www.hotelstars.cz
a na www.ahrcr.cz v novinkách.

C Z E CH

C Z E CH

AWARD

AWARD

2014

2015

vzdělávání

Závěr projektu se blíží!

A protože jsme téměř u konce projektu,
přinášíme poslední zprávu, a to o konání
závěrečné dvoudenní konference
k projektu, která se konala 22. 6. 2015 –
23. 6. 2015 v OREA Hotelu Pyramida.
Konference se zúčastnili jak pedagogové, tak mentoři ze zapojených subjektů

(hotelů, restaurací), kterým byl poskytnut
prostor pro prezentaci a závěrečnou
evaluaci celého projektu. Druhý den
konference se představili lektoři (Jiřina
Jenčková, František Pištora a Lukáš
Limprecht), kteří na projektu participovali,
a kteří se s účastníky podělili o svůj pohled

na projekt, s doplněním toho nejzajímavějšího a nejdůležitějšího, co bylo na jejich
školeních prezentováno. Samozřejmě byl
dán prostor k diskuzi, ze které vyplynulo,
že projekt byl velmi přínosný pro všechny
participující strany.
Děkujeme všem zúčastněným, žákům
a pedagogům, lektorům a mentorům
a realizačnímu týmu projektu! Fotografie
z konference najdete na Facebooku
Asociace hotelů a restaurací.

TEXT: BC. KLÁRA HÁJKOVÁ

O projektu „Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím
praktické zkušenosti ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací České republiky
o.s.“, reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/54.0050 podáváme v této rubrice informace pravidelně.

Kurzy projektu „Rozvoj kvalifikační úrovně
a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu“
očima účastníků i lektorů
Kurzy pořádané AHR ČR mi zpočátku připadaly jako malé milé
zjevení. Z velké většiny tam přednášeli kolegové, kteří si skutečně
odskočili z provozní kanceláře nebo od recepčního pultu a sdělovali nám svoje zkušenosti. A protože to byly zkušenosti čerstvé,
tak pro ně platilo totéž co pro čerstvé zboží, byly voňavé a snadno
stravitelné. S velkou úctou vzpomínám na první přednášky například rezervace, recepce, housekeeping, reklamace, první série
revenue managementu, ale i na pozdějšího baristu. Přestože
v tomto oboru pracuji 38 let, jsem překvapen, kolik nových
postřehů jsem se dozvěděl. Z tohoto důvodu jsem chtěl, aby se
i moji kolegové těchto akcí zúčastnili. A doporučuji to každému
profesionálovi v tomto oboru.
PhDr. Daniel Hodulík, lektor a konzultant ve společnosti
Centrum dohody s.r.o., lektor AHR ČR

Z mé zkušenosti se na semináře z projektu „Rozvoj kvalifikační
úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu“ přihlašují
zpravidla ti úspěšnější, kteří chtějí ještě rozšířit své znalosti
a zdokonalit své dovednosti. Často dostávám od účastníků
zpětnou vazbu, co z kurzu už použili ve svých provozech,
co se jim osvědčilo, což mně pochopitelně dělá radost. Jako
psycholog s více než dvacetiletou praxí z gastronomických
a hotelových zařízení se zaměřuji na propojování získaných
poznatků z oblasti psychologie a managementu s praxí. Dalším
úkolem je podpora profesionálního a především pro-klientského
přístupu, všech zaměstnanců v našem oboru, k zákazníkům.
A nakonec pomáhám nastavovat pozitivní a příjemnou atmosféru na pracovištích, což se pak samozřejmě promítne
i na zákazníky. Jsem přesvědčen o pozitivních dopadech tohoto
projektu na kvalitu poskytovaných služeb u nás v ČR a jsem rád,
že u toho mohu být.
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Ing. Simona Myslikovjanová, MBA, MBE,
lektorka AHR ČR

Na základě získané evaluace kurzů z praxe mohu říci, že
účastníci nejvíce oceňují to, že semináře nebývají jen o teoretických znalostech, ale jsou doplňovány praktickými ukázkami
a testy, které se jistě vryjí do paměti posluchačů podstatně
více a tudíž s nimi mohou dlouhodoběji pracovat. Kvitují, že
semináře od samého začátku probíhají uvolněně, zaměstnanci
se tak neobávají dotazovat a svůj čas tak využívají skutečně
efektivně, především k vlastnímu seberozvoji.
Irena Šmoková,obchodní manažer ALEXANDRIA****
Spa & Wellness hotelu, Lázně Luhačovice, a.s.

Bezplatné semináře pravidelně pořádáme v hotelu Alexandria
a účastní se jich nejenom zaměstnanci tohoto hotelu, ale
i celé společnosti Lázně Luhačovice, a.s. Lektoři, kteří semináře vedou, jsou profesionálové z oboru a účastníci získají
nejenom odborné znalosti, ale také mohou diskutovat nad
konkrétními situacemi z praxe. Za celou dobu jsme zaznamenali pouze pozitivní reakce od všech účastníků.
Již pouze do konce měsíce srpna máte možnost
zdarma využít odborné kurzy z projektu CzechTourism!
Semináře se konají po celé České republice a jsou
určeny zaměstnancům všech mimopražských zařízení.
Proto neváhejte, navštivte www.vzdelavani.czechtourism.
cz, zaregistrujte se a přihlašte sebe a své zaměstnance
na jeden z mnoha skvělých kurzů zdarma! V případě
zájmu o kurz na klíč stačí pouze zavolat či napsat,
vše přizpůsobíme Vašim možnostem a potřebám!
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Stockton, projektový
manažer AHR, stockton@ahrcr.cz, tel: 773236290.

TEXT: MGR. LENKA STOCKTON

Ing. Ivo Skalický, obchodní náměstek, Hotel Slovan, a.s.

akce

PŘIJĎTE SI ZAHRÁT A PROŽIJTE PŘÍJEMNÝ DEN S KOLEGY V OBORU
PŘI GOLFOVÉM TURNAJI BIDVEST HOLELIER GOLF CUP AHR ČR!

Zveme Vás na golfový turnaj pořádaný Asociací hotelů a restaurací ČR, který se koná již potřetí, tentokrát v Golf & Spa Resortu
Cihelny v Karlových Varech. Přijďte a setkáte se s ostatními profesionály ve vašem oboru a to nejen při pracovním jednání.
Golfový turnaj Bidvest Hotelier Golf Cup AHR ČR 2015 startuje 4. 9. 2015 ráno snídaní, poté Cannon startem a vrcholí
oceněním vítězů v odpoledních hodinách. Cena za turnaj pro členy 1500,- Kč / na osobu. Platí se při akreditaci na místě.
Registrujte se prosím včetně registračního čísla na adrese: svecova@ahrcr.cz nejpozději do 1. září 2015.

Generace Y má ráda možnost volby, výběru a očekává, že se budete zajímat o její názor. Vaše
komunikace směrem k ní by měla být založena na vizualizaci, jednoduchých výzvách, heslech
a emocích. Tato generace vyrostla v době grafiky, online her a Internetu. Láká ji vše, co je dynamické. A mnohem raději naslouchají jeden druhému, než aby naslouchali vám! Na 10. konferenci
bude na toto téma přednášet Rob Davidson.
Rob Davidson zastupuje společnost MICE Knowledge, poradenskou společnost specializující
se na výzkum, vzdělávání a školení v oblasti kongresové turistiky. Na tato témata napsal během
posledních patnácti let již sedm knih. Pravidelně píše články pro profesní periodika a realizuje
výzkumné projekty. Je pravidelně zván, aby promluvil na mezinárodních konferencích o tématech
spojených s cestovním ruchem. Na IBTM World v Barceloně každoročně prezentuje svoji výroční
zprávu Trends Watch zaměřenou na trendy v jednání a podnikání cestovního ruchu ve světě.
INZERCE

TEXT:ZUZANA ŠVECOVÁ

DR. ROB DAVIDSON: POCHOPTE GENERACI Y – JEDEN Z DŮVODŮ, PROČ
SE PŘIHLÁSIT NA 10. KONFERENCI AHR ČR, 19. – 20. 11. 2015 OSTRAVA

gastronomie

České pohostinství a cestovní ruch
Letošní Žofínské Fórum na téma cestovní ruch nás přivedlo
k zamyšlení nad tím, kam se vlastně české pohostinství ubírá...
Z prezentací, které ze strany Ministerstva pro místní rozvoj zazněly, by si mohl
nezasvěcený posluchač udělat obrázek
o světlé budoucnosti, kdy vše, co se zde
udělalo v minulosti, bylo špatně a nyní už
nás čekají jen pozitivní zítřky. Navíc jsme
z úst ministryně pro místní rozvoj slyšeli,
že zákon o cestovním ruchu nebude,
budeme vše řídit na základě dobrovolnosti. Místní poplatky se zvýší, protože jsou
nejnižší v Evropě a obce je budou vybírat
povinně. Pokud pomineme prostý fakt, že
MMR ČR nemá zákonný nástroj cokoli obcím nařizovat, velmi zarážející je fakt, že se
někdo zabývá zvyšováním poplatků, aniž
by se zamyslel nad efektivitou jejich výběru a hlavně vytvořením systému jasného
určení těchto prostředků pro rozvoj cestovního ruchu. V neposlední řadě, bychom
asi od našeho ministerstva očekávali, že
se bude zabývat podmínkami v podnikání
v oborech, které pro státní pokladnu tyto
finanční prostředky generují. Jedním z klíčových oborů jsou právě ubytovací a stravovací služby, kde mimochodem pracuje
polovina všech zaměstnanců, působících
v cestovním ruchu. Realita je bohužel
taková, že právě tyto obory jsou vnímány
našimi politiky spíše jako okrajové, nedůležité a pokud jim věnují pozornost, pak
pouze ve smyslu vytváření dalších restrikcí
a bariér. A protože stokrát nic umořilo osla,
mnozí se začínají zamýšlet nad tím, zda
v tomto oboru má smysl nadále podnikat.
Chceme-li diskutovat o podmínkách
v podnikání a posoudit, o co jsou lepší
nebo horší než v zahraničí, pak je dobré si
vzít nějaký vzor. Vezměme tedy Rakousko, které se často používá jako příklad
země, kde je cestovní ruch významnou
součástí národního hospodářství. Jednou
z nejvýznamnějších turistických atrakcí Rakouska jsou nepochybně hory s
překrásnou přírodou. Rakušané vnímají
nutnost ochrany přírody a udržitelnost
cestovního ruchu, přesto nemají problém
budovat atraktivní horská střediska, lanovky a další infrastrukturu. U nás bychom
nejraději do hor turisty nepouštěli a každý,
kdo se v horách pokoušel postavit novou
lanovku, asi ví, jak složité jsou diskuse
s ochranáři. To samé platí v historických
městech o památkářích. Přestože nemáme takové přírodní podmínky pro horskou
turistiku a čelíme problémům s financováním infrastruktury nebo s nájmy pozemků
pro sjezdovky a lanové dráhy, naše hory
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navštíví ročně 8,6 mil. návštěvníků, o které
se stará celkem 36 000 zaměstnanců. Je
to spíše dáno urputností a úsilím lidí, kteří
žijí a pracují v horách, než přijatelným
podnikatelským prostředím. Vezměme turistické značení cest, které máme historicky
nejlepší v Evropě. Je to opět dílo dobrovolníků z KČT, kteří každoročně musí žádat
o dotace pro udržitelnost tohoto systému,
místo toho, aby pro takto důležitou a historicky danou unikátní neziskovou aktivitu,
byla vyčleněna trvale položka v rozpočtu
státu.
Jak vypadá česká restaurace? Průměrná
útrata v české restauraci je 200,- Kč
na hosta, v Rakousku 800,- Kč na hosta.
Vstupní náklady jsou však stejné.
V současné době není zásadní rozdíl mezi
náklady na suroviny, energie apod. Nižší
máme už jen mzdové náklady a to se v budoucnu také změní. Máme největší daňovou zátěž v oboru mezi ostatními zeměmi
EU, jedny z nejvyšších odvodů za zaměstnance. V Rakousku byla až do minulého
roku DPH pro pokrmy v restauracích
10 %, u nás je to 21 %. Nemluvě o tom,
že doplácíme 6 % rozdíl v sazbách DPH
jen proto, že ze suroviny (15 %) vyrobí
kuchař pokrm (21 %).
Rakušané vědí, jak budou organizovat
a financovat cestovní ruch. Pracují na tom
systematicky již více než 50 let. Již tehdy
věděli, že jejich důležitým zdrojem příjezdového cestovního ruchu bude také český
turista a po celou dobu jej systematicky
získávali na svou stranu. U nás nemáme
dosud ani zákon o cestovním ruchu,

o financování ani nemluvě. Více jak dvacet
let nám chybí jasná strategie pro cestovní
ruch s měřitelnými cíli. Do Rakouska se
turisté ze zemí mimo Schengenský prostor
(například z Ruska) snadno dostanou.
Až 95 % celkově vydaných víz jsou víza
pro opakovanou návštěvu. U nás je to
pouhých 15 %. Nikdo neví proč tomu tak
je a meziresortní komise na MZV, MV
a MMR již několikátým rokem nic zásadního nevyřešily.
To, co u nás máme, je legislativní smršť,
kdy se mění zákony tak často, že se podnikatel ani nemá šanci v nich orientovat.
Navíc se vše děje za pochodu. Opakovaně, za posledních několik let, se tak stalo,
že podnikatelé ještě v listopadu nevěděli,
jaká sazba DPH bude aplikována od ledna
následujícího roku. Zákon o potravinách,
který přinesl nové povinnosti hlavně pro
obor pohostinství, vstoupil v účinnost před
necelým rokem a již nyní se připravuje
jeho další novela. Nestabilní podnikatelské prostředí je možná ještě silnějším
demotivujícím faktorem pro podnikání než
samotné odvodové zatížení podnikatelů.
Zemědělci jsou zvyklí na dotace, které
často dostanou i za to, že nic nepěstují.
Podnikatelé v pohostinství a obchodu
o žádné dotace nežádali a nežádají. Myšlenka, že za každého hosta, který nepřijde,
natáhneme ruku ke státu pro nějakou
kompenzaci, je pro nás zcela absurdní, byť
by to byl podobný model, jako v zemědělství. To jediné co potřebujeme je slušné
prostředí k podnikání, stabilita, stejné
podmínky pro všechny a rozumné daňové

zatížení. To by přineslo nejen rozkvět
v pohostinství, zvýšení kvality služeb, ale
hlavně další pracovní příležitosti a finanční
prostředky pro stát. V Rakousku si podnikatelů v pohostinství váží a berou je jako
významné zaměstnavatele. V některých
oblastech dokonce každý, kdo podniká
v turistických regionech, přispívá do spo-

lečné pokladny, ze které se pak financuje
destinační management a infrastruktura
v daném regionu. Vždyť i pekař má zájem
na turistovi, protože své pečivo dodává do
hotelu a prodává ve svém obchodu. U nás
je hospodský považován za potenciálního
lumpa, který vydělává na druhých. Tuto
image pak posilují i samotní politici, kteří
se veřejně vyjadřují k tomu,
jak se krátí tržby v pohostinství. Zapomínají přitom
na jiné obory, například
stavebnictví, kde je situace
mnohem horší. Možná, že
elektronická evidence tržeb,
která mimochodem míří
i do Rakouska, právě vezme
vítr z plachet těm, kteří
takto veřejně dělají z našeho oboru největší zdroj
šedé ekonomiky v zemi.
Paradoxně to byli hoteliéři
a provozovatelé restaurací, kteří tuto myšlenku na
počátku podporovali. Než se
ovšem ukázalo, že zákon je
navržen polovičatě, takže by
v závěru mohl situaci na trhu
INZERCE

Ložní povlečení
Prostěradla
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Ručníky, osušky

Předložky
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ještě zhoršit, nebereme-li v úvahu samotný
diskriminační charakter současného znění,
které opět dopadá pouze na pohostinství
a obchod. To vše negativně ovlivňuje náš
obor, stejně jako ochotu těch statečných,
kteří se až dosud snažili dělat řemeslo
poctivě, aby nadále pokračovali v podnikání. Pokud si toto naši politici neuvědomí,
nahradí zanedlouho hostince sportovní
kluby, rybářské a hasičské klubovny,
sokolovny apod. Za současné situace nevidíme důvod k žádnému optimismu. Tuto
situaci nenarovnají turisté z Číny ani portál,
který by mapoval poptávku zahraničních
trhů, tak jak v současné době připravuje
ministerstvo. Začít bychom měli u jasné
a dlouhodobé strategie, určit jak budeme
financovat cestovní ruch v krajích v době,
kdy dojdou evropské dotace, zkultivovat
podnikatelské prostředí. Je nutná celková
změna pohledu na cestovní ruch, jako na
oblast podnikání, která nepotřebuje žádnou významnou podporu. Ztrácíme velký
potenciál a je nejvyšší čas si to uvědomit.
Minimálně deset, možná dvacet let zde nikdo z politiků neudělal nic, čím by podpořil
podnikání v cestovním ruchu. Mohlo by se
snadno stát, že poslední už jen zhasne.

TEXT: ING. VÁCLAV STÁREK / FOTO: ARCHIV

gastronomie

gastronomie

Letní koktejly s vodkou…
Koktejly a long drinky míchané s alkoholem neuhasí žízeň, ale jsou požitkem při míchání i při pití. Velkou výhodou vodky
jako báze do koktejlů nebo dvousložkových drinků je její barevná a chuťová neutralita. To znamená, že chuť vodky nepřebíjí
modifikátory a dochucovadla použitá do koktejlu nebo dvousložkového drinku, a také nijak chuťově neovlivní konečnou paletu
připravovaného koktejlu. Určitě ve vašem baru mícháte některé z „klasických koktejlů“ s vodkou, ale možná uvítáte několik
„fresh“ tipů. na léto.

SILVER VODKA COBBLER
Ingredience – ¼ jablka, 3 kuličky hroznového vína, 4 cl vodky, zázvorová limonáda,
zázvorové pivo nebo zázvorové víno, špetka vanilkového cukru
Příprava – podrtit na kousky pokrájené jablko, hrozny a vanilkový cukr, přidat ledovou
tříšť, přilít vodku a na závěr dolít zázvorovou limonádou, zázvorovým pivem nebo
zázvorovým vínem, promíchat odspodu a doplnit ledovou tříšť.
Ozdoba – snítka máty, plátek jablka,
dvě kuličky hroznového vína
Sklenice – long drink

SCREWDRIVER
Ingredience – 4 cl vodky, 4 cl čerstvé
pomerančové šťávy
Příprava – nalít na led a přidat čerstvou
pomerančovou šťávu
Ozdoba – osminka pomeranče
Sklenice – long drink

MOSCOW MULE

SEA BREAZE
Ingredience – 4 cl vodky, 8 cl brusinkové
šťávy, 8 cl grepové šťávy z růžového grepu
Příprava – všechny ingredience
postupně nalít na led
Ozdoba – osminka limety
Sklenice – long drink
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TEXT: MARTIN BAŤHA / FOTO: ARCHIV

Ingredience – 4 cl vodky, 1 cl čerstvé
limetové šťávy, Zázvorová limonáda
nebo zázvorové pivo
Příprava – nalít na led a dolít zázvorovou limonádou nebo pivem
Ozdoba – osminka limety a snítka máty
Sklenice – long drink, ideálně sklenice
s ouškem

ze světa
JEN SI TAK TROCHU
ŠŇUPNOUT… KAKAA!

ZNOVU NA PRODEJ
Hotel Grosvenor House, jehož akvizice byla
v roce 2010 největší transakcí v londýnském
průmyslu cestovního ruchu, je znovu na prodej. Deník The Financial Times přinesl zprávu,
že jeho majitel, společnost Sahara Grosvenor
House Hospitality, se ocitla v nucené správě. Hotel s 494 pokoji a na prestižním místě
měl v portfoliu indický miliardář Subatra Roy,
který je v Indii od minulého roku ve vězení za
nerespektování soudního rozhodnutí. Hotel
byl v dlouhodobém pronájmu řetězce Marriott
International a jeho každodenní provoz tím
není ovlivněn.

VIETNAM MĚNÍ VÍZOVOU STRATEGII
Zatímco země jako Indonésie a Malajsie chystají pro čínské turisty bezvízový styk, Vietnam
zavedl nový zákon, který přináší větší restrikce. Od roku 2004 mohli čínští turisté přijíždět
do Vietnamu na základě vstupního a výstupního povolení vydaného čínskou vládou, jež jim
na dobu 30 dnů zaručovalo možnost volného pohybu po celé zemi. Nové zákonné nařízení
zavádí od letošního ledna dvacet různých kategorií víz. Čínští turisté budou muset ke vstupu
do země žádat o příslušný typ víza a také zaplatí poplatek ve výši 45 amerických dolarů.
Opatření vzniklo proto, aby se diverzifikovaly zdroje turistiky. Následně Vietnam vytvořil
novou marketingovou strategii, která má v zemi podpořit domácí turistiku.

TEXT: MICHAELA ŠULCOVÁ / FOTO: ARCHIV

Padne na vás po obědě únava? Nemáte
čas na kávu? Máme pro vás tip: nové
odpolední „povzbuzovadlo“ je šňupání
kakaového prášku. Možná je návykové,
ale určitě ne tak nebezpečné jako kokain.
Belgický výrobce čokolády Dominique
Persoone vytvořil (2007) Chocolate
Shooter (Čokoládovou bouchačku),
vychytávku na šňupání kakového prášku
slibující výbuch čokoládového potěšení.
Původně vzniklo pro narozeninovou party
Rona Wooda a Charlieho Wattse z Rolling
Stones, ale „šňupadel“ se brzy prodalo
více než 25 tisíc kusů čokoholikům po
celém světě.

INZERCE

a
Souběžně s veletrhy
FOR GASTRO & HOTEL, FOR INTERIOR,
FOR DECOR & PRESENT

1.–4. 10. 2015

Výstaviště PVA EXPO
Praha – Letňany, hala č. 7

KUCHAŘ ROKU

legislativa

Krádeže, manka a náhrada škody
v hotelovém provozu

Nárok na odpočet DPH
z pořízeného zboží nesmí
být daňovou správou zpochybňováno, neboť v době pořízení
zboží existoval úmysl plátce
daně použít zboží pro svoji
ekonomickou činnost. Rovněž
není důvod k uplatnění daně
na výstupu. Krádež je škodou,
a pokud je způsobena neznámým pachatelem, jedná se o daňově
účinný náklad. Dalšími podmínkami
daňové účinnosti jsou, že škoda je doložena policií co do rozsahu vzniklé škody
i jejího důvodu (neznámý pachatel), škoda
je způsobena na majetku ve vlastnictví
poplatníka, majetek byl v důsledku vzniklé

škody vyřazen. Manka jsou
v rámci daňových řízení obvykle
problém a to z důvodů prokázání, že nedošlo ke zdanitelnému
plnění. Daňová správa manka
na zásobách obvykle doměřuje
daní z přidané hodnoty jako
bezúplatné plnění.
Ve věci posouzení manka rozhodoval Nejvyšší správní soud
a z jeho rozsudku lze dovodit, aby manko
nebylo považováno za zdanitelné plnění,
musí plátce s takovou situací jako s mankem zacházet, vznik manka doložit a předepsat ho odpovědné osobě k náhradě.
Podle zákonao daních z příjmů nejsou
daňovým nákladem manka přesahující

náhrady. V případě, že daňovému subjektu
způsobí škodu prokazatelně jiná osoba,
zachycuje ve své ekonomické agendě tzv.
náhradu škody, obdobně podnikatel může
způsobit škodu svému klientovi. Přijatá náhrada škody představuje z pohledu DPH
pouze finanční vyrovnání a není odměnou
za poskytnuté plnění, nemá tak dopady
do DPH. Z hlediska daně z příjmů se
v případě náhrady škody způsobené
podnikatelskou činností jinému subjektu
jedná o škodu prokazatelně způsobenou
v rámci své činnosti, taková náhrada
škody je daňově účinným nákladem.
Zákon o daních z příjmů náhradu škody
způsobenou jiným osobám hodnotově
nelimituje.

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

V následujícím příspěvku předkládám daňové řešení méně obvyklých situací
v hotelovém provozu. V případě, že dojde ke krádeži, bývá obvykle doložitelná
protokolem od policie.

Nadbytečnost jako výpovědní důvod
zaměstnavatele při organizačních změnách

Právě důvod uvedený v ust. § 52 písmeno
c) je však mnohdy více či méně nepochopen ze strany zaměstnavatelů a v praxi
se tak vyznačuje značnou elasticitou při
výkladu. Soudy však vykládají pracovní
právo převážně ve prospěch zaměstnance. Podle uvedeného ustanovení je možné
ukončit pracovní poměr za současného
splnění těchto podmínek:
 Zaměstnanec se stane nadbytečným
 Zaměstnavatel vydá rozhodnutí o organizační změně
 Tato změna je důvodem pro nadbytečnost zaměstnance.
V současné době není již zaměstnavatel
povinen nabídnout zaměstnanci jinou
pracovní pozici před podáním výpovědi
pro nadbytečnost. Při uvedeném výpovědním důvodu je potřeba zachovat časovou
souslednost, kdy prvním krokem je vždy
rozhodnutí o organizačních změnách (to
může směřovat například ke snížení stavu
zaměstnanců z důvodů zvýšení efektivity,
ke změně struktury zaměstnavatele nebo
jeho úkolů). Jedná se zejména o úpravu
kvalifikačního složení zaměstnanců, která
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má co nejlépe odpovídat potřebám zaměstnavatele. Rozhodnutí o organizačních změnách
nemusí vést pouze ke snížení
zaměstnanosti, ale i ke změně
počtu zaměstnanců na jednotlivých pozicích. Doručení výpovědi nesmí nikdy předcházet
rozhodnutí o organizační změně.
Pracovní poměr může skončit
nejdříve den před nabytím účinnosti organizačních změn. Zaměstnanec nemusí
být nadbytečný v okamžiku doručení
výpovědi, na druhou stranu však musí být
nadbytečným nejpozději v den uplynutí
výpovědní lhůty. Příklad: Zaměstnavatel
rozhodl dne 27. 3. 2015 o organizační
změně- zrušení pracovní pozice pomocný
kuchař, protože objem přípravy pokrmů
zvládne zpracovat pouze jeden z kuchařů.
Pomocnému kuchaři byla výpověď doručena 29. 3. 2015. Pracovní poměr tedy
skončí 31. 5. 2015. Účinnost organizační
změny musí tedy nastat nejpozději
k 1.6. 2015, pokud by nastala později,
zaměstnanec by nebyl v okamžiku skonče-

ní pracovního poměru nadbytečný, protože by jeho pozice
stále existovala. Naopak,
pokud by organizační změna
byla účinná již v okamžiku
takového rozhodnutí, zaměstnavatel by nemohl nadbytečnému zaměstnanci přidělovat
práci. Pokud by tak činil, popřel
by jeho nadbytečnost, na jeho
straně by vznikla překážka a musel by
zaměstnanci vyplácet mzdu a odvody,
a to bez adekvátního protiplnění. Z výše
uvedeného plyne, že zaměstnavatel se
musí pečlivě věnovat načasování organizační změny a výpovědi. Organizační
změna musí být míněna vážně, nesmí dojít
k situaci, kdy zaměstnavatel na uvolněnou
pozici ještě v době trvání výpovědní lhůty
přijme zaměstnance nového a od zaměstnance původního požaduje jeho zaučení.
Nelze ani přenést faktickou náplň práce na
zaměstnance jiného s pouhým odlišným
názvem pracovní pozice. Takový postup by
zřejmě nenalezl soudní ochranu v případě
sporu s nadbytečným zaměstnancem.

TEXT: MGR. MARTIN HOLUB

Naše podnikání, které se vyznačuje v některých oblastech sezonností, může vést
řadu zaměstnavatelů ke snaze o co nejjednodušší ukončení pracovního poměru
se svými zaměstnanci.

marketing

Reklama na Instagramu nově i pro menší inzerenty
Začátek léta přinesl důležitou zprávu z vizuální sociální sítě Instagram pro všechny
marketéry hledající nové možnosti pro cílenou inzertní komunikaci. Nově se otevírají
inzertní brány na této sociální síti širokému spektru zadavatelů včetně menších firem.
Na co se můžeme těšit?
Odpověď na tuto otázku přináší letní
vydání časopisu COT business. Autorka
článku, Kateřina Rotterová ze společnosti
Destination Marketing, upozorňuje na tři
hlavní novinky Instagramu pro efektivní
komunikaci. „Všichni inzerenti dostanou
možnost lepšího zacílení svých sdělení,
následně prvky pro kvalitnější Call to Action a hlavně jednodušší přístup k reklamám. Aktuálně se tato novinka bude
postupně šířit po americkém kontinentě
a následovat by měly jednotlivé evropské
země. Jak už to většinou bývá, Česká
republika bude muset být trochu trpělivá
a na tyto novinky se můžeme těšit až na
konci letošního roku,“ píše Rotterová.

První z řady instagramových novinek je
širší cílení reklamního sdělení na jednotlivé
cílové skupiny, což je nezbytností u každé
reklamy, nejenom u té internetové. Jednotlivé reklamní formáty nyní na Instagramu
podle Rotterové efektivní cílení alespoň
slibují, a přinášejí tak marketérům větší výběr kritérií pro oslovení vybraného publika.
Mezi možnostmi pro cílení se tak objevují
samozřejmě demografická data (pohlaví,
věk, lokace), zájmy uživatelů a další údaje,
které Instagram čerpá primárně z Facebooku. Na druhé straně má tato sociální
síť ambici poskytovat svým uživatelům
co nejrelevantnější obsah, a tím podpořit
obchodní úspěch na straně inzerentů.
„S ohledem na tyto informace jde ze strany
Instagramu o slib, že reklamy budou až
3x účinnější, než je standard u běžných
forem on-line reklamy,“ píše autorka.

TLAČÍTKA CALL
TO ACTION

Původně se v prostředí Instagramu využívaly pouze obrázky a videa, aniž by bylo
možné uživatele navést na webové stránky inzerenta. To se s novými aktualizacemi
mění a inzerenti dostávají k dispozici tlačítko Call to Action. Jeho prostřednictvím
můžete uživatele přímo vybídnout
k nákupu (Book now), objednávce, registraci (Register), ke stažení on-line materiálu
(Download) či aplikace anebo ho jedno-

duše převést na vaše webové stránky.
Velkou výhodou je snadnost ovládání ze
strany uživatelů, a také to, že v případě
zájmu mohou obratem udělat konverzi
bez nutnosti použití počítače a webového
prohlížeče (což v minulosti nebylo možné).
„V porovnání s ostatními sítěmi je pro
inzerenty připravena jedna specialita
v podobě ‚proklikávacích‘ odkazů,“ avizuje
Rotterová. Tyto odkazy budou moci komunikovat pouze inzerenti. Běžný uživatel
tuto možnost v současné době nemá a ani
do budoucna se s tím zatím nepočítá.

CARROUSEL ADS
S PŘÍBĚHEM

Velkou novinkou jsou tzv. carrouselové
reklamy (Carrousel Ads), které si kladou
za cíl efektivní a rychlé oslovení uživatelů.
U tohoto typu inzerce dostanou zadavatelé
možnost připojit ke svému reklamnímu
sdělení hned několik obrázků, a ne pouze
jeden, na což byli zvyklí až doposud. Samozřejmostí u tohoto formátu bude také
již zmiňované tlačítko Call to Action.
Větším množstvím fotografií chce Instagram inzerentům umožnit, aby svým
potenciálním zákazníkům mohli nabídnou
příběh, kterým je namotivují ke konverzi.
Uživatelé budou moci obrázky jednoduše
ve svém mobilním telefonu nebo jiném
zařízení listovat a rozhodnout se o nákupu.
Ukázku, jak celý systém v praxi funguje,
je možné zhlédnout na stránkách Insta-

gramu v sekci blog: http://blog.business.
instagram.com/post/112707530471/carousel-ads.
V oblasti cestovního ruchu zmiňované
Carrousel Ads najdou široké uplatnění,
protože dávají příležitost velmi líbivou
a zároveň efektivní formu komunikace hotelům, prázdninovým hotelovým resortům
nebo turistickým destinacím. U hotelů se
hned nabízí ukázka interiéru, služeb a také
atraktivit v okolí, čímž vytvoříte komunikační balíček. Takto je pak možné uživatele
pomyslně vtáhnout do děje a vyvolat
u nich pozitivní emoce, které hrají při
rozhodování o nákupu klíčovou roli.

STATISTIKY A NÁKUP
INZERCE

Měření výsledků kampaní je nezbytností
a v minulosti právě nástroje pro vyhodnocování celkové efektivity na Instagramu
chyběly. S přicházejícími novinkami se
však ani na toto nezapomnělo a objevují
se tři analytické nástroje – Account Insight,
Ad Insight a Ad Stagging. Podrobněji jsou
popsány v letním vydání COT business.

ZDROJ: -COT-

PROPRACOVANĚJŠÍ
CÍLENÍ
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Psst, volí
se hoteliér
Jiří Švaříček
Hoteliér roku 2009

HOTELIÉR
ROKU
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z regionů

Nejnavštěvovanějším turistickým cílem roku 2014 byl tradičně Pražský hrad a pražská zoologická zahrada. Mezi desítku nejlepších se dostaly i industriální atraktivity – ostravská Dolní oblast Vítkovic, či pivovary a expozice Plzeňského Prazdroje.
Vyplývá to z žebříčku návštěvnosti turistických cílů, který sestavila agentura CzechTourism. Pražský hrad navštívilo v roce 2014 celkem 1,8 milionu platících návštěvníků, což bylo asi o 50 tisíc více než v roce předchozím. Své umístění z předchozího
roku si udržela i pražská zoologická zahrada, která s počtem 1,4 milionu návštěvníků
skončila na druhém místě, bronzovou pozici obhájilo centrum AquaPalace Praha
s počtem 845 tis. návštěvníků. Čtvrtou příčku i letos obhájil ostravský soubor industriálních památek Dolní oblast Vítkovic a Landek Park s počtem 809 tis. návštěvníků.
Na dalších místech v TOP 10 se umístila Staroměstká radnice, Pivovarské muzeum
a podzemí v Plzni, Zoologická zahrada Zlín (Lešná), Židovské muzeum v Praze,
Petřínská rozhledna, Zoologická zahrada Ostrava, Zoologická zahrada Dvůr Králové.
„Návštěvnost konkrétních turistických cílů patří mezi významné zdroje informací, které nám umožňují získat reálný obraz
vývoje cestovního ruchu v jednotlivých destinacích a regionech.
Je potěšující, že v první desítce
nejnavštěvovanějších turistických
cílů nejsou jen pražské památky
a turistické atrakce, ale že se stále
více daří i regionálním produktům cestovního ruchu, především
místním zoologických zahradám,“
uvedla Monika Palatková, generální
ředitelka agentury CzechTourism.
INZERCE

ZNAČKA „MĚSTO
KULTURY“ DOSTALA
PLZEŇ NA STRÁNKY
PRESTIŽNÍCH MÉDIÍ
O Plzni, která je letos Evropským hlavním městem kultury, se v posledních
týdnech často zmiňují prestižní média.
Redaktoři serveru National Geographic
ji zařadili do desítky míst, která v tomto
období stojí za návštěvu. O městě vysílají a píší také CNN, BBC, Daily Telegraph či Daily Mail. Do Plzně zve prostřednictvím svého kresleného průvodce
i zpravodajský server CNN, láká na
pivo a nový cirkus. Britský The Telegraph
doporučuje Plzeň jako jednu z dvaceti
zajímavých destinací letošního roku.
„Seznam citací a článků o našem titulu
Evropské hlavní město kultury je skutečně úctyhodný. Titul je prestižní značkou,
která nemá v českém kontextu obdobu.
Město získalo reklamu, kterou by si jinak
nedokázalo zaplatit,“ hodnotí to Martin Baxa, první náměstek plzeňského
primátora.
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NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ TURISTICKÉ
CÍLE ROKU 2014

Odpovědné podnikání

Potenciál úspory energie a vody v evropských
hotelech omezením průtoku a úpravy šedé vody
AHR ČR se zapojila do průzkumu Maltské obchodní, podnikatelské a průmyslové
komory a Maltského sdružení hotelů a restaurací s cílem prozkoumat potenciál úspory
energie a vody v hotelech EU.
snížení emisí skleníkových plynů. Dále by
se zvýšila energetická odolnost jednotlivých členských států, které by tak byly
méně závislé na (často) dovážené energii
Potenciál úspory vody je rovněž významný, zvláště s ohledem na skutečnost, že by
šlo o úsporu prvotřídní pitné vody. Úspora
by se tedy týkala vysoce upravené vody,
ale také požadavků na úpravu odpadních
vod, což často bývají veřejné výdaje.
Přínos pro společnost a hospodářství:
Zavedení regulace průtoku by zajistilo
45% úsporu, zatímco úprava šedé vody
by zajistila pouze 1% úsporu. Současná
regulace průtoku se netýká značné části

Celkový potenciál úspory vody:		
Celkový potenciál spotřeby energie:
Snížení emisí CO2:				
Úspora vody v EUR:				
Úspora paliva v EUR:				
Přínos pro životní prostředí:
Snížení energetických požadavků hotelového průmyslu v souvislosti s ohřevem
vody by vedly k významnému přímému

vatelů v rámci EU, zejména pro úpravu
šedé vody, což by přineslo rozvoj tomuto
začínajícímu odvětví. Tím by se vytvořila
pracovní místa v oblasti ochrany životního
prostředí ve všech členských zemích
EU, zvýšil výzkum a vývoj a také by vzniklo
průmyslové odvětví se silným potenciálem
vývozu zboží a služeb mimo EU.
Hotelový průmysl v EU by měl prospěch
ze snížených provozních nákladů ve výši
1,4 miliardy EUR ročně, čímž by se zvýšila
ziskovost a konkurenceschopnost na
celosvětové úrovni. Spojení vytváření pracovních míst v oblasti ochrany životního
prostředí, finančního posílení jednoho
z nejsilnějších průmyslových odvětví

365 222 251 m³/rok
635 169 132 litrů / rok (palivo na ohřev vody)
1 890 264 tun / rok
880 185 624 EUR
552 597 144 EUR

potenciálu úspor a zdá se, že je ve svém
obchodním životním cyklu v zaváděcí fázi.
Zvýšení využití obou těchto opatření by
vyvolalo nutnost zvýšení kapacity doda-

v Evropě a vytvoření nového průmyslového odvětví s velkým potenciálem vývozu
by stimulovalo zvýšený růst evropského
hospodářství.
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Do projektu se zapojily také Irská hotelová
federace, sdružením HORECA Flanders,
Maďarská asociace hotelů a restaurací
a Slovinská komora cestovního ruchu
a pohostinství. Studie brala v úvahu údaje
z roku 2014.Shromážděné údaje se
týkaly 5 551 302 přenocování neboli 3,8 %
přenocování v respondentských zemích,
což umožňuje v rámci projektu zjistit
průměrnou spotřebu vody na hosta a noc
v hotelech různých kategorií, tříd a také
průměrné náklady na vodu. Po promítnutí
procentuální úspory na celou EU a s ohledem na celkový počet přenocování
v 28 zemích EU bylo odhadnuto, že
v rámci EU jsou možné následující úspory:

JEŠTĚ NEMÁTE
NA SVÉM WEBU VLASTNÍ
VIDEOPREZENTACI?

NABÍZÍME NATOČENÍ
propagačních spotů,
reportáží, odborných seriálů,
oblíbených receptů z vaší kuchyně,
rozhovorů, prezentací výrobků a služeb
nebo pozvánek na nejrůznější akce.

CO NAPOVÍDAJÍ STATISTIKY?
3. obálka

100 mil. návštěvníků internetu sledují videa každý den
90 % zákazníků, kteří nakupují produkty nebo služby se rozhodují na základě videa
video udrží návštěvníka na webových stránkách déle, a to cca o 2 minuty
webovou stránku se zajímavým videem si návštěvníci webu 3x více zapamatují
Forbes Insight uvádí, že 59 % lidí se raději dívá na firemní videa, než aby četli text se
stejným obsahem, 65 % z nich po zhlédnutí videa přechází na firemní stránku, 50 % jich
hledá více informací a 45 % zmiňuje, že kontaktovali společnost s cílem uskutečnit nákup.
To vše jen díky videu!

SLEVA PRO ČLENY AHR ČR 20 % NA VÝROBU VIDEA

Více na www.gastroahotel.cz
E: info@gastroahotel.cz, janova@gastroahotel.cz, T: +420 776 566 033, 732 607 322

www.meinlkava.cz

ŠÁLEK ČERSTVĚ MLETÉ FILTROVANÉ KÁVY
Nový pohled na filtrovanou kávu - Julius Meinl Premium Breakfast & Banquets koncept.
Inovativní prémiová technologie spojuje inteligentní kávovar od společnosti Marco a Mahlkönig
mlýnek. Dokáže přefiltrovat až 50 litrů kávy za hodinu a nabízí 20 - 30 % úsporu energie oproti
tradičním filtrovacím kávovarům.
K tomuto PremBreak konceptu jsme připravili 2 speciální zrnkové kávy:
· Golden Cup - 100% Arabica z Brazílie, Kostariky a Guatemaly s UTZ certifikátem,
· Silver Cup - vyvážená směs středoamerických Arabic a Robusty z Indie a Vietnamu.
The little man’s hat grew towards the sun. Can we start loving each other now? Words heal, so you know. From the apparent nonsense, beauty springs.
Dream of reality again. In a minute, I’m exploding in millions of birds. Drink the coffee, spill the wine, make something happen. Find a little invisible island.
My avatar, are we truly the same? Is a computer going to save you? Stay on the verge of things, unaltered. Take this world to be your wife. The little man’s

Inspiring poets since 1862.

hat grew towards the sun. Can we start loving each other now? Words heal, so you know. From the apparent nonsense, beauty springs. Dream of reality

