LISTOPAD 2015

FÓRUM
ZPRAVODAJ ASOCIACE HOTELŮ A RESTAURACÍ ČR

Nejlepší penziony
roku 2015

Recertifikace projektu
Czech Specials

Rozhovor s europoslankyní
Ditou Charanzovou

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

Obsah
Editorial...................................1
Ze sekretariátu.....................2—3
Aktuálně..............................4—5
Profil......................................6—7
Hotel/Penzion....................8—11
Akce........................................12
Vzdělávání................................14
Legislativa..........................16
Ze světa.....................................17
Gastronomie.....................18—20
Z regionů..................................22

stalo se nepsanou tradicí, že listopadové vydání je věnováno
účastníkům naší konference a zároveň je tak trochu ochutnávkou
pro ty z vás, kteří se nemohou zúčastnit. Tím rozhodně nechci říct,
že se tu nic dalšího nedozvíte, takže pokud jste po mé první větě
uvažovali, že tento výtisk zase zavřete, prosím, nedělejte to. Doufáme, že jste si náš zpravodaj oblíbili a čtete jej s nadšením, s jakým
jej my každý měsíc připravujeme.
V každém případě bych chtěl zachovat tradici a přivítat srdečně
na konferenci všechny naše milé hosty, protože to jsou oni, kdo
budou mít jako první možnost číst tyto řádky.
Ostrava a její okolí má pro mne zvláštní atmosféru směsice industriálního ducha, tvrdé lidské práce a nádherné okolní přírody.
Věříme, že i tato konference bude pro všechny nevšedním
zážitkem, ale také příležitostí k získání zajímavých poznatků.
Mottem, které nás oslovilo, byl citát, jenž můžete objevit hned první
večer v prostorách Malého světa techniky v Dolních Vítkovicích:
„Všechno, co si někdo dokáže představit, může někdo uskutečnit.“(Jules Verne). Podíváte-li se na obrázky z knih tohoto spisovatele a vizionáře a porovnáte s některými současnými technologiemi, objevíte hlubokou pravdu tohoto rčení.
Svět ženou kupředu dva typy lidí. Vizionáři a realizátoři jejich myšlenek. Platí to také ve službách, platí to v marketingu, platí to
v obchodu a vlastně ve všech oblastech lidského snažení. Nechci
se pouštět do filozofických úvah. Bylo by dobře, abychom se na
naše vize nedívali jen jako na nedostupné sny, ale spíše hledali
cesty a správné lidi, se kterými se těchto představ dá dosáhnout.
Možná, že k tomu něco napoví i letošní témata přednášek.
Více neprozradíme. Chtěl bych poděkovat všem svým kolegům,
našemu týmu, za skvělou práci, kterou pro nás všechny odvedl od
minulé Valné hromady. Jsem moc rád, že máme kolem sebe nadšence, kteří spoluvytváří a realizují naše společné vize. Chtěl bych
poděkovat všem našim členům za podporu těchto aktivit a našeho
spolku. Přejeme vám příjemné chvíle sklonku podzimu a počátku
adventního období.
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ze sekretariátu
PODĚKOVÁNÍ
31. října skončil velice úspěšný projekt
„Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu“.
V rámci projektu, jehož zadavatelem
byla agentura CzechTourism, AHR
ČR za 2 roky proškolila 14000 osob
po celé České republice. Tímto bychom rádi poděkovali všem účastníkům, lektorům, ale také jednotlivým
provozovatelům stravovacích a ubytovacích zařízení, kteří se významnou
měrou podíleli na úspěšném dokončení zatím největší vzdělávací aktivity
asociace v její historii. Podpora odborné kvalifikace zaměstnanců je pro
nás jedním ze stěžejních kroků
k dalšímu zlepšování kvality služeb
a konkurenceschopnosti. Jsme rádi,
že význam vzdělávání chápou samotní
provozovatelé a poskytovatelé služeb
jako velmi důležitou, což potvrdil také
zájem o kurzy, které byly pořádány
během několika let na celém území
naší republiky. Akce byla náročná
nejen po odborné stránce, ale také
logisticky. Bez nadšení všech zúčastněných by bylo tedy prakticky nemožné projekt úspěšně dokončit. Poděkování patří také agentuře Czech
Tourism, za důvěru naší organizaci
a podpoře osobního rozvoje, což je
jedna z nejlepších investic do zkvalitňování služeb a šíření dobrého jména
našeho pohostinství.

AHR ČR PODPORUJE
GLOBÁLNÍ ETICKÝ
KODEX TURISMU

Tento dokument vydala mezinárodní
organizace turismu UNWTO, jejíž generální sekretář Taleb Rifai byl na oficiální
návštěvě v ČR. Význam etického přístupu
k podnikání roste nejen díky globálním
faktorům, které se promítají do života podnikatelů a stále více ovlivňují zákazníka,
ale především, jako základní filozofie
úspěšného podnikání. AHR ČR v rámci
členství v SOCR, který se ke kodexu přihlásil letos v září, bude dále podporovat
šíření myšlenky odpovědného podnikání
také mezi svými členy a odbornou
veřejností. Myšlenku kodexu nabídneme
členům prostřednictvím všech komunikačních nástrojů AHR ČR. Připraveny jsou
aktivity na osvětu principů kodexu v časopisech, na workshopech a konferencích.
Příští rok připravujeme kampaň pro členy
AHR ČR, jejímž prostřednictvím se budou
moci oficiálně k dokumentu přihlásit a částečně jej využít také pro větší zviditelnění
mezi svými zákazníky.
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AHR ČR JE ŘÁDNÝM ČLENEM
HOSPODÁŘKÉ KOMORY

Asociace hotelů a restaurací České republiky se stala řádným členem Hospodářské komory České republiky. Začlenění do Hospodářské komory bylo schváleno rozhodnutím
Představenstva Hospodářské komory České republiky 16. září 2015.
“Velmi vítáme rozhodnutí Představenstva HK o začlenění AHR ČR do řad řádných členů.
Tento krok nám umožní přímo přispívat do připomínkových řízení v legislativním procesu
a posílit tak náš hlas při hájení zájmů podnikatelů v našem oboru. Jsme přesvědčeni, že
naším členstvím také přispějeme k podpoře komory, kde může naše asociace významně přispět k odborné diskusi o problematice cestovního ruchu. AHR ČR s komorou již
dlouhodobě spolupracuje na mnoha projektech a jsme potěšeni, že se tato činnost nyní
může ještě více zintenzivnit,“ uvedl k tématu Václav Stárek, prezident AHR ČR.
AHR ČR je také dlouholetým členem Svazu obchodu a cestovního ruchu, který je
partnerem pro vládu a zákonodárce pro rozvoj cestovního ruchu a zástupcem oboru
v RHSD (Tripartita). Od počátku své existence je AHR ČR také členem evropské konfederace asociací hotelů a restaurací HOTREC se sídlem v Bruselu. To významně přispívá
k systematické činnosti v oblasti připomínkování legislativy na evropské i národní úrovni.

VÍTÁME NOVÉ ČLENY

Amore Moře Park Restaurant, Praha 10 – Vršovice; CafeCafe, Praha 1; Dětský
a rodinný penzion Permoník, Malá Úpa; Hospůdka U Mincovny, Kroměříž; Hostinec U mostu, Pastviny; Hotel Pawlik, Františkovy Lázně; Hotel Richard, Mariánské
Lázně; Hotel Siem, Orlová Lutyně; Orion resort, Abertamy; Parkhotel Golf, Mariánské Lázně; PrimMat-Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Frýdek-Místek;
Dodavatel: Solution Factory s.r.o. - GastroJobs.cz, Říčany

ÚČAST AHR ČR NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI
V BRATISLAVĚ
28.října se konala v Bratislavě na Vysoké škole ekonomie a managementu veřejné
správy mezinárodní konference na téma „Visegrad as a Competitive Destination for
Sustainable Tourism in Europe“. Michaela Pešková zde prezentovala project Hotelstars Union, jehož účelem je vytvoření jednotné klasifikace hotelových služeb a vybavenosti. Konference se účastnila celá řada zajímavých hostů jako např. prezident
Maďarské asociace hotelů a restaurací pan Dr. Niklai Ákos nebo státní tajemník
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR pan František Palko.
Cílem konference bylo stimulovat debatu o tom, jakým způsobem využít potenciál
zemí Visegrádské čtyřky se zaměřením na Karpatský region. Přednášející se shodli
na tom, že je potřeba zvýšit povědomí o tomto regionu, nebo např. více komunikovat
s Evropskou unií o možnostech financování.

ze sekretariátu
CO SE POVEDLO
Nejdůležitějším smyslem existence
našeho profesního spolku je ochrana
podnikatelského prostředí a aktivity,
vedoucí k podpoře udržitelnosti oboru.
Jediným objektivním hodnocením
každé aktivity jsou její výsledky. Proto
bychom rádi v krátkosti shrnuli, co konkrétně se za poslední období podařilo.
Díky argumentaci a systematické činnosti v komunikaci s představiteli vlády,
zákonodárci a odbornou veřejností se
podařilo zastavit, upravit, případně také
iniciovat několik kroků, které by měly
postupně vést k naplnění oprávněných
a logických požadavků našich členů.
Naše organizace se významně podílela
na změnách v autorském zákoně,
konkrétně zavedení povinnosti zohlednit obsazenost při výpočtu odměn
za hotelové pokoje, udržet limity pro
maximální sazby a jasně stanovit právo
na uzavírání kolektivních smluv pouze s
jedním autorským svazem. Tyto změny
se plně promítnou do vyjednávání již
od ledna. Podpořili jsme elektronickou
evidenci tržeb a prosadili některé změ-

ny v původním návrhu, které by měly
zajistit rovnost všech podnikatelských
subjektů při evidenci tržeb. Konkrétně
odstranění limitů pro povinnost registrovat elektronicky tržby, stanovení
jasného časového rámce, kdy bude tato
povinnost aplikována na všechny obory
a vysvětlení protiústavnosti případných
kroků vlády, která by nařízením ukládala
další výjimky.
Jako téměř nemožné se jevilo ještě loni
převedení DPH v restauracích do snížené sazby, což je nyní, díky argumentaci
AHR ČR, součástí vládního návrhu
zákona o elektronické evidenci tržeb.
Podařilo se prosadit pozměňovací návrh
k zavedení 10% sazby DPH pro restaurace. Přestože je jeho schválení velmi
nejisté, tato aktivita nám otevírá cestu
pro další diskuzi o výši odvodového
zatížení podnikatelů a její revizi.
Podařilo se zmírnit dopady směrnice
EU pro informace o alergenech u
pokrmů v restauracích na minimální
rozpětí, směrnicí požadované. Stejně
tak se povedlo prosadit některé návrhy

pro připravovanou směrnici o cestovních
balíčcích (Travel Package) do dokumentů, které bude schvalovat Evropský
parlament. Jedná se hlavně o zajištění
možnosti prodeje balíčků hotelů a lázeňských zařízení. Úspěšně jsme se
podíleli na zastavení aktivit zákonodárců
pro odpadové hospodářství, kde bylo
původním návrhem další zvyšování
nákladů podnikatelů v pohostinství, kteří
měli podle návrhu platit více než ostatní
podnikatelé.Vedle již uskutečněných cílů
jsme v letošním roce otevřeli také otázku
spravedlivého a efektivního nastavení
místních poplatků, odmítnutí smluvních
cenových parit ze strany OTA, nekalé
konkurence ze strany státem dotovaných zařízení. V posledních dvou tématech budeme i nadále spolupracovat s
Úřadem ochrany hospodářské soutěže.

CO CHYSTÁME V PŘÍŠTÍM ROCE…
Přestože mají naši členové k dispozici
plán aktivit, který budeme projednávat na
naší valné hromadě, domníváme se, že by
v době zasedání tohoto nejvyššího orgánu
naší organizace bylo dobré alespoň
shrnout naše hlavní cíle v tomto vydání
zpravodaje.
Rovné podmínky v podnikání je poměrně
široký pojem, kterému jsme však již v
předchozích letech dali zcela jasné dílčí
cíle, z nichž některé se již postupně naplňují. Všeobecně by se dalo říci, že AHR
ČR bude i nadále iniciovat a podporovat
kroky, které budou vytvářet stejnou startovací čáru pro všechny podnikatele. Týká
se to jednak registrace k platbě DPH,
spravedlivého daňového prostředí, boje s
šedou ekonomikou. Domníváme se, že je
na čase otevřít otázku daňového zatížení
podnikatelů, které je, po opakovaných
snahách získat co největší objem finančních prostředků do státního rozpočtu,
jedno z nejvyšších v Evropě. V oblasti
šedé ekonomiky se zaměříme zcela jistě
také na ubytování v soukromí, neboť
zatímco poctivým podnikatelům roste
daňová zátěž a další povinnosti, které na
ně stát přenáší, nemalá část provozovatelů ubytování v soukromí na tom jen tiše
profituje, aniž by tento obchod měl nějaká
jasná a vymahatelná pravidla.
Další důležitou oblastí naší činnosti
je vzdělávání a profesní rozvoj. Naše

asociace bude i nadále pokračovat ve
své činnosti v rámci Sektorové rady, které
předsedáme.
Hlavním smyslem tohoto snažení je pak
podpora odborného vzdělávání, dostupnost rekvalifikací a výchova nových
odborníků, kterých se stejně jako v jiných
oblastech hospodářství ani v tom našem
nedostává. Jsme rádi, že se vzdělávací
sekce ujala přípravy mistrovských zkoušek, které by mohly být dalším nástrojem
pro podporu odborných pedagogických
pracovníků.
Celkově budeme pokračovat v diskusi
s MŠMT o možnostech zkvalitnění odborné praxe studentů a učňů. Můžete od nás
také očekávat zcela nové vzdělávací programy v rámci Akademie AHR ČR, které
jsou pojaty moderním způsobem a navíc
jejich témata reflektují změny v potřebách
našich členů. Za tímto účelem jsme letos
také vytvořili zcela nové webové stránky.
Podle posledního průzkumu si naši členové také přejí, aby AHR ČR podpořila také
marketingově svou členskou základnu.
Budeme na tom pracovat v rámci stávajících projektů, ale hlavní důraz bude kladen
na online marketing, který se jeví stále
více jako nejúčinnější. To však není zcela
zadarmo, takže některé aktivity budeme
nabízet všem členům automaticky, některé
budou vázány na zapojení se do některého z našich projektů (například Hotelstars

Union) a pro některé budeme nabízet
účast jednotlivým zájemcům z řad našich
členů za poměrného přispění ke kompenzaci nákladů s konkrétními aktivitami
spojených.
Jak jsme se již zmínili, v letošním roce
jsme spustili novou webovou prezentaci
AHR a představili dva nové weby klíčových
aktivit – Akademie a Výročních cen, včetně
nového newsletteru.
V příštím roce bychom tato média chtěli
využít k efektivní a interaktivní komunikaci
s naší členskou základnou, pro oslovení
odborné veřejnosti a médií a také k získávání nových členů.
Velmi důležitou roli bude hrát také spolupráce s našimi partnery – dodavateli. Rozšířili jsme balíčky partnerství, připravujeme
zajímavé projekty s naším Generálním
partnerem a budeme společně pracovat
na ucelené nabídce služeb a produktů,
které by mohly být zajímavé pro úsporu
nákladů našich členů.
Po některých změnách, ke kterým došlo
v pracovním týmu sekretariátu, bychom
chtěli již zformovat takový trvalý tým AHR
ČR, který s jasnými kompetencemi zlepší
nejen komunikaci s našimi členy, ale bude
dále pokračovat v započaté práci na růstu
členské základny a jeho stabilizaci. Více
informací přinášíme v našem plánu aktivit,
který byl rozeslán všem našim členům a je
dostupný na našich webových stránkách.
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OSA porušuje autorský zákon, ministerstvo přihlíží

Hoteliéři sdružení v AHR ČR již třetím
rokem odmítají vyšší poplatky, než jim
ukládá zákon. Není tedy pravdou, že by
nechtěli uhradit autorské odměny, ale nevidí žádný důvod proč platit nad zákonem
stanovený limit. Ministerstvo kultury si až
dosud nedalo ani práci s tím, aby sečetlo
všechny ceny jednotlivých kolektivních
správců a posoudilo, zda překračují zákon,
či nikoliv.
AHR ČR navrhla OSA řešení situace, kdy
budou aplikovány ceníky z roku 2012
a odečteny poplatky OOA-S, které bude
nadále vybírat pravděpodobně Intergram.
Doporučujeme všem členům vytrvat
a nechat se v této záležitosti zastupovat
AHR ČR stejně, jako v minulosti.
O dalším průběhu vás budeme informovat.
Členům AHR ČR v tomto případě žádné
sankce nehrozí a jsou plně zastupováni
AHR ČR.
Praktiky kolektivního správce autorských
práv OSA jsou nejen neetické, ale téměř
jednoznačně v rozporu s platným zněním
Autorského zákona. Interním sporům mezi
dvěma hlavními kolektivními správci OSA
a Intergram Ministerstvo kultury, jako jejich zřizovatel a dozorový orgán, jen
nečinně přihlíží a pouze odkazuje na připravovanou novelu autorského zákona.
Za neoprávněné nároky a nátlakové
chování ze strany OSA by pak měli zaplatit
podnikatelé, neboť resortní ministerstvo
není schopné tyto organizace usměrnit.
Autorský zákon stanoví limity (maximální
sazby) pro odměny vybírané kolektivními
správci za využití televizních a rozhlasových přístrojů na pokojích v hromadných
ubytovacích zařízeních.
Ceníky OSA se již několikrát navyšovaly.
V roce 2015 odešel od OSA svaz OOA-S,
který byl ze strany OSA i v roce 2013
a 2014 zastupován, avšak OSA jeho
odchod nezohlednila snížením alikvótní
částky v sazbách a nárokuje si stejnou
výši odměn jako v období, kdy tento svaz
zastupovala. Nadto hodlá v rámci sazebníku pro následující rok 2016 bez řádného
zdůvodnění a projednání s uživateli děl,
sazby opět navyšovat.
Dosud není uspokojivě zodpovězena otáz-
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ka transparentnosti nakládání
s vybranými prostředky kolektivními správci. Informace
o tom, jaká část poplatků
je nákladem rozsáhlých
aparátů kolektivních
správců (mnohdy
externích firem)
a kolik dostávají
konkrétně samotní
umělci. Poplatky
OSA jsou přitom
dostupné veřejně na internetu
a Ministerstvo
kultury, přestože
bylo již počátkem
roku upozorněno na
tuto situaci Asociací
hotelů a restaurací
České republiky, přihlíží
k tomuto faktu zcela nečinně. OSA pak uživatelům vyhrožuje, že pokud nebudou respektovat jejich ceník, podají na ně žalobu
s požadavkem na dvojnásobnou sazbu,
jako trest za bezdůvodné obohacení.
Podnikatelé, kteří nejsou sdruženi v AHR
ČR, tak povětšinou raději přistupují na tyto
nátlakové praktiky, než by čelili soudním
sporům.
Přes kolektivní vyjednávání AHR ČR, které
se táhne od počátku tohoto roku, OSA
dokonce nyní vyzývá členy AHR ČR, aby
neuzavírali smlouvu na rok 2015 hromadně, ale přistoupili na podmínky diktované
OSA individuálně. V opačném případě
hrozí opět vymáháním dvojnásobné sazby.
Vzhledem k tomu, že OSA obdržela
informaci o hromadném zastoupení členů
AHR ČR pro rok 2015, je to jen další
důkaz nekalých praktik tohoto kolektivního
správce.
Přitom průtahy v jednání jsou na straně
kolektivních správců. „Kolektivní správci
a zvláště OSA, dle mého názoru, dlouhodobě zneužívají monopolní postavení
a snaží se vykládat Autorský zákon tak,
aby jim vyhovoval.
Bohužel tomu nečinně přihlíží Ministerstvo
kultury.

Spory mezi kolektivními správci tak ministerstvo ponechává na hoteliérech, kteří
v součtu všech poplatků již dnes platí
jedny z nejvyšších sazeb v Evropě.
Podnikatelé by se měli sjednotit a jasně
deklarovat, že nejsou ochotni nadále
akceptovat zvyšující se nároky kolektivních
správců a vyděračské praktiky. Stejně tak
nemohou hoteliéři doplácet na neschopnost kolektivních správců se mezi sebou
dohodnout o tom, který z nich bude vůči
uživatelům vystupovat a uzavírat kolektivní
licenční smlouvy a kolik si kdo přisvojí
z maximální zákonné částky cca 90,- Kč
za obsazený pokoj a měsíc.
AHR ČR se proti tomuto postupu důrazně
ohrazuje a své členy na základě přidělených plných mocí bude i nadále plně
zastupovat.
AHR ČR trvá na splnění legitimních
požadavků a dodržování cenových stropů
všemi kolektivními správci a zohlednění
obsazenosti ubytovacích zařízení.
Odmítá dosavadní praktiky kolektivního
správce OSA, které jsou v rozporu
s dobrými mravy a autorským zákonem.

TEXT:ING.VÁCLAV STÁREK

OSA neodečetla po odchodu OOA-S v roce 2015 ze svých ceníků odměny, které pro
tuto organizaci vybírala, přesto, že OOA-S již v letošním roce nezastupuje. Stejně tak
je faktem, že již od roku 2013 OSA navyšuje své ceníky a tím zvyšuje celkovou částku
za poplatky na hotelových pokojích nad zákonem stanovenou maximální hranici.

aktuálně

HOTREC navrhuje 10 kroků k dosažení
udržitelné a zodpovědné “sdílené ekonomiky“
v oblasti turistického ubytování
Národní Asociace, které se sešly na Valném shromáždění HOTREC v Hague, včetně Asociace hotelů a restaurací ČR, přijaly politický dokument, jenž obsahuje rovněž
schéma navrhované konfederací HOTREC pro dosažení udržitelné a zodpovědné
„sdílené ekonomiky“ v oblasti turistického ubytování.
zájmů bezprostředního okolí turistických
ubytovacích zařízení, čestnou hospodářskou soutěž ve vztahu k nyní již regulovanému sektoru ubytování, stejně tak
jako ochranu celospolečenských zájmů:
především řádné dodržování finančních
povinností a práv zaměstnanců“ – zdůraznil Ramon Estalella, vedoucí pracovní
skupiny HOTREC se zaměřením na
„sdílenou“ ekonomiku. Dokument a studie bude k dispozici na www.ahrcr.cz.

TEXT ING. KLÁRA STÁREK ZACHARIÁŠOVÁ FOTO: ARCHIV

Evropské pohostinské odvětví zastává názor, že současné regulační vakuum vytváří
v Evropě podhoubí pro rizika související
s ochranou a bezpečností spotřebitele,
nekalou hospodářskou soutěží i hospodářskými aktivitami v oblasti šedé ekonomiky.
Politický dokument HOTREC klade důraz
na klíčové problémy, jimž musí veřejné
úřady a společnost věnovat pozornost.
Mezi takové problémy patří nutnost
registrace a statistického měření hospodářských činností, zajištění vyhovění
požadavkům kladeným na bezpečnost
a ochranu zdraví, podobně jako i finanční závazky, ochrana práv zaměstnanců
a kvalita života v bezprostředním okolí
podnikatelských subjektů. Ve schváleném
politickém dokumentu navrhujeme kroky
k dosažení udržitelné a zodpovědné
sdílené ekonomiky.
Nyní je na úřadech, aby ze „sdílené“
ekonomiky vytvořily integrovaný model
zajišťující bezpečnost a ochranu spotřebitele i zdaňování příjmů tak, jako to činí
i odvětví pohostinství, jež zaměstnává
10 milionů lidí a společně s cestovním
ruchem představuje 3. nejrozšířenější
společensko-hospodářskou aktivitu
v Evropě.
„Světová organizace cestovního ruchu
World Tourism Organization UNWTO vítá
tuto zprávu HOTREC jako důležitý příspěvek k rozpravám o „sdílené ekonomice“
v odvětví cestovního ruchu. Rozmach
podnikání, takzvaná „sdílená ekonomika“
a řídící úloha spotřebitelů se ocitají
v centru pozornosti. Jakkoliv vítáme inovace a podnikatelské aktivity, musíme rovněž
zdůraznit potřebu toho, aby sektor hledal

progresivní řešení zajišťující ochranu práv
spotřebitelů a standardů kvality při současném zachování stejných podmínek pro
všechny organizace“, připomenul Taleb
Rifai, generální tajemník UNWTO.
„Konfederace HOTREC je přesvědčena,
že poskytovatelé služeb musejí v rámci
„sdílené ekonomiky“ zčásti přispívat i celkové ekonomice a společnosti obecně,
a to tím, že zajistí, mimo jiné, bezpečnost
hostů a ochranu jejich zdraví, ochranu
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Mladí lidé musejí dostat šanci: Budou z nich dobří
odborníci a příznivci nadace AHR ČR
Za dlouholetou podporu vzdělávání dětí z dětských domovů a přínos pro hotelnictví
získala na 9. výroční konferenci AHR ČR předsedkyně správní rady nadace IVANA
NĚMCOVÁ mimořádnou cenu za práci pro mládež a Nadaci AHR ČR. V příjemné
kavárně na pražských Příkopech jsme si s ní sedli k zajímavému rozhovoru.
Co předcházelo vytvoření projektu
Start do života?
Nadace Asociace hotelů a restaurací
České republiky byla založena v roce
1999 a jejím cílem byla majetková podpora
učňovských, středních a vysokých škol
zaměřených na hotelnictví a cestovní ruch.
Později jsme se nad Nadací zamýšleli a říkali si, že doba, kdy jsme pomáhali dětem
ze soukromých škol, je už za námi.
Podpořili jsme hodně škol a napadlo nás
zkusit charitativní činnost – pomáhat dětem z dětských domovů, které se rozhodnou studovat hotelnictví a cestovní ruch.
Oslovili jsme dětské domovy v republice
a nabídli jim spolupráci. A tak se v roce
2009 zrodil projekt Start do života.
Zašla jsem za svými kamarády, řediteli
pětihvězdičkových hotelů a vysvětlila jim
projekt Start do života, spočívající v tom,
že hotelovému hostu se navýší 25 Kč na
osobu a připíše na účet. Z takto vybraných
peněz a také za pomoci sponzorů pak
platíme dětem z dětských domovů, které
se rozhodnou studovat náš obor, školné, pomůcky a dopravu a také například
kolečkové brusle, jízdní kolo či notebook.
V dětských domovech jsme také zřídili

Ivana Němcová
 Po absolvování hotelové školy v Praze nastoupila
v pražském hotelu Paříž.
 V roce 1994 dostala nabídku na pozici resident manager
v mezinárodním pětihvězdičkovém hotelu Savoy.
 V roce 1996 se vrátila do hotelu Paříž na pozici generální
ředitelky. Tam v roce 1998 získala titul Hoteliér roku za
nezávislé hotely. Z tohoto postu v roce 2006 odešla na
mateřskou dovolenou a založila poradenskou firmu
IP Dreams s.r.o.
 Je jednatelkou společnosti IP Dreams, předsedkyní
správní rady Nadace AHR ČR, členkou klasifikační komise
AHR ČR a pravidelně předsedá komisi Mladý manager
roku AHR ČR.

počítačovou síť, studentům zařídili první
bydlení a nábytek.Momentálně je v projektu Start do života zapojeno 10 hotelů
z ČR. Spolupracujeme s dětskými domovy
Hrabová, Klánovice, Čeladná, Žatec, Planá, Krompach, Humpolec, Strážnice, Zlín,
Pyšely a ještě dalšími.
Jak je host informován o nadační částce na účtu?
Nechali jsme vytisknout letáčky ve čtyřech

Z 9. výroční konference AHR ČR 2014.
Zleva Ing. Klára Stárek Zachariášová, Ivana Němcová, Ing. Václav Stárek
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jazycích, které se dávají na pokoje nebo
hostovi při vstupu a na nich je krátká informace o projektu Start do života a na
co budou použity peníze, které daruje.
Na recepcích jsou potom desky
s konkrétními údaji o dětských domovech
a o studentech a také, na co byly peníze použity. Jsme soběstační, ale jsme
otevřeni novým hotelům, které by nás
chtěly podpořit. Projekt Start do života má
za úkol sbírat peníze od hotelových hostů.
Málokdy se stane, že by host odmítl onu
částku 25 Kč zaplatit. Spíš se nám stává,
že přidají ještě víc. Spolupracujeme
s hotely Grandhotel PUPP, Hotel Carlsbad,
Olympia hotel a Retro Riverside *****
Luxury Wellness Resort v Karlových
Varech, Hotel Paříž Praha, Chateau Mcely,
Hotel Yasmin v Praze, BW Premier Majestic Plaza v Praze, Villa Savoy**** Spa Park
Hotel v Mariánských Lázních a Chateau
St.Havel**** Praha.
Co vás potěšilo v letošním roce?
Na bilancování a hodnocení máme ještě
trochu času, ale potěšilo mě jednání se
dvěma významnými hotelovými společnostmi, které, jak pevně doufám, se do
konce roku zapojí do projektu Start do
života.
Pokud se tak stane, bude to významný
krok v naší nadační práci, neboť tyto
společnosti mají za sebou velkou lůžkovou

kapacitu s vysokou obsazeností. Nadace
AHR ČR bude tak moci, díky darům od
jejich hostů, pečovat, pomáhat v životě
a hlavně podporovat ve studiu více dětí
z dětských domovů než doposud.
Pak jsem měla radost, když mě pan Mgr.
Libor Bastl, ředitel VOŠ ČR, pozval, abych
za Nadaci předala smlouvy s nadačními
dary vybraným studentům této školy. Na
základě doporučení naší členky správní
rady paní PhDr. Nory Dolanské jsme jednohlasně odsouhlasili podporu zahraničních stáží studentům ze sociálně slabších
rodin. Dáte mi za pravdu, že v našem
oboru jsou praxe a poznání v zahraničí
neocenitelné.
Působíte ve výběrové komisi v kategorii Mladý manažer roku. Na jakém
principu vybíráte kandidáty?
Přihlásit se může každý, kdo zastává
pozici středního a vyššího managementu,
například vedoucí směny, recepční
či šéfkuchař ve věku do 30 let.
Mladí lidé jsou pyšní na to, že byli nominováni a dokážou svůj hotel skvěle
reprezentovat. Škoda, že ředitelé hotelů je
málo navrhují. V minulosti byl znát rozdíl

mezi pražskými a mimopražskými hotely,
ale letos byl tento rozdíl smazán a to nejen
díky řetězcům.
Jste rovněž členkou klasifikační komise hotelů a restaurací…
Je to vlastně verifikování hotelů v ČR,
jsem zodpovědná za hotely pětihvězdičkové a také za čtyřhvězdičkové superior. Je
hodně kvalitních hotelů v ČR, přály by si
získat pět hvězdiček, ale dosáhnout na ně
není vždy jednoduché. Patřit k nejlepším
znamená velkou výzvu a splnění všech
kritérií.
Která z vašich pracovních pozic, na
kterých jste působila, vám dala nejvíc
pro život?
Jednoznačně hotel Paříž, i když každá
další pozice mě někam posunula. V hotelu Paříž jsem začínala v roce 1986, nastoupila jsem na tzv. kolečko a skončila
jako vedoucí recepce. Když se otevíral
pětihvězdičkový hotel Savoy na Hradčanech,dostala jsem nabídku na pozici resident manager. Byl to další kariérní postup.
Od roku 1994 až do narození naší dcery
v roce 2006 jsem řídila hotely Paříž a Casa
INZERCE

Marcello. Dá se říct, že jsem měla tři
děti – Barboru, Nellu Teresu a hotel Paříž. I ten byl moje „baby“. Starší dcera
mě doma moc neviděla, protože jsem
v hotelu trávila téměř všechen čas.
Přesto z ní vyrostla krásná a vzdělaná
osobnost.
V čem spočívá vaše poradenská
činnost ve firmě IP Dreams?
Když se mi narodila druhá dcera, musela jsem se rozhodnout. Chtěla jsem
si užít dcery naplno a tak jsem odešla
z vedení hotelů a založila poradenskou
firmu IP Dreams, s.r.o. Tato společnost
pomáhá analyzovat náklady, hledat rezervy, podporovat prodej...
Co ráda jíte?
Nejsem moc masová, mám ráda zdravou kuchyni, spíš klasická jídla, nepřekombinovaná, ale nápaditá.
Kam ráda cestujete?
Cestujeme moc rádi. Milujeme Švýcarsko, Itálii a Francii. Naším koníčkem
je i cestování po michelinských restauracích.

TEXT: PHDR. JAROSLAV HOLOUBEK, FOTO: JADRAN ŠETLÍK A ARCHIV IVANY NĚMCOVÉ
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hotel / penzion

Seznamte se s nejlepšími penziony roku 2015
Blíží se konec roku, a s ním i období zimních dovolených a prázdnin. Pokud dáváte
při svých cestách přednost menším zařízením, můžete se inspirovat zcela novým
seznamem nejlepších penzionů letošního roku.
Jak se rozhodlo o nejlepších penzionech?
Do každoroční ankety Penzion roku 2015 (kterou pořádá společnost FT-online spolu
s AHR ČR) se letos aktivně zapojilo 331 penzionů. Hlasování probíhalo od 1.6. do 31.8.
O letošních žebříčcích rozhodlo 8.318 hlasujících, kteří zaslali 9.961 platných hlasů. Výsledné
pořadí nejlepší desítky sestavila odborná komise, která všechny penziony osobně navštívila.
Kam jet s dětmi, kde se dobře najíst, nebo kam za romantikou?
Nejlepší penziony letošního roku podle zaměření jsou tyto:








Nejlepší penzion roku 2015 pro rodiny s dětmi: Penzion UKO, Bedřichov
Nejlepší penzion roku 2015 pro firemní akce: Penzion Valtice, Valtice
Nejlepší luxusní penzion roku 2015: Villa Memories, FRYŠTÁK
Nejlepší romantický penzion roku 2015: Penzion Nostalgie 1876, Chřibská
Nejlepší venkovský penzion roku 2015: Chalupa Za Humny, Žďár nad Sázavou
Nejlepší wellness penzion roku 2015 : Lázeňský pension Josef, Františkovy Lázně
Nejlepší penzion roku 2015 pro gurmány: Penzion U Hrádku, Lukov-Znojmo

Nej personál, stravování nebo služby najdete:

Penzion roku 2015 s nejlépe hodnoceným prostředím: Penzion Liškův mlýn, Milešov
Penzion roku 2015 s nejlépe hodnoceným personálem: Penzion U Roušarů, Lubná
Pezion roku 2015 s nejlépe hodnoceným stravováním: Penzion U Hrádku, Lukov-Znojmo
Penzion roku 2015 s nejlépe hodnocenými službami: Penzion UKO, Bedřichov
Penzion roku 2015 hodnocený jako nejpohodlnější: Hejlův mlýn, Horní Čermná
Penzion roku 2015 s nejlepším poměrem cena / nabízené služby: Penzion U svatého Jana, Kraselov

Kompletní žebříček TOP 50 a vítěze v krajích najdete na www.ahrcr.cz v sekci projekty.
A kdo je tedy letošním absolutním vítězem?
První místo a penzion, který získá titul PENZION ROKU 2015, bude odtajněno na Galavečeru Asociace hotelů a restaurací
ČR 20. listopadu 2015 v Ostravě. Kdo nebude na vyhlášení, dozví se vítěze následně na stránkách www.cenyahr.cz a na
Facebooku Asociace hotelů a restaurací ČR.

TEXT:BC.KLÁRA HÁJKOVÁ








Hotel Hilton Prague získal již šestým
rokem po sobě ocenění Nejlepší hotel
pro firemní klientelu ve východní Evropě
v rámci udílení prestižních ocenění Business Traveller Awards 2015.
Hotel Hilton Prague byl jmenován „Nejlepším hotelem pro firemní klientelu ve
východní Evropě“ v rámci udílení cen Business Traveller Awards 2015. Hilton Prague
získal toto prestižní ocenění již šestým
rokem po sobě. Ceny jsou výsledkem
čtenářských anket prestižního časopisu
Business Traveller Magazine, který je
neodmyslitelnou součástí firemního cestování již více než 30 let. Michael Specking,
generální ředitel hotelů Hilton Prague a
Hilton Prague Old Town řekl: „Jsem velmi
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pyšný na to, že Hilton Prague získal tak
respektované ocenění. To, že jsme byli
jmenováni Nejlepším hotelem pro firemní
klientelu ve východní Evropě již šestým
rokem po sobě, jen svědčí o konzistentní
špičkové úrovni služeb poskytovaných
našim hostům a obchodním partnerům.
Mé díky patří především všem členům
týmu Hilton Prague, kteří se o to usilovnou
prací zasloužili, a také všem, kteří pro nás
hlasovali.“
Hotel Hilton Prague nabízí flexibilní prostory pro konání akcí a konferencí vhodné pro
výstavy a gala večeře, jako jsou kongresový sál až pro 1 500 delegátů nebo společenský sál Hilton grand ballroom, který
pojme až 650 hostů. K dispozici je také

37 multifunkčních zasedacích místností
a salonků, které jsou ideální pro menší
akce. Plně vybavené Business centrum
nabízí vysokorychlostní a bezdrátové internetové připojení, asistentské služby
a nejmodernější technické vybavení včetně profesionální podpory. Zkušení šéfkuchaři navrhnou a zajistí menu pro každou
příležitost, cateringové služby hotelu lze
využít jak v jeho prostorách, tak mimo něj.
Pro značku Hilton Hotels & Resorts byl
letošní ročník nabitý úspěchy. Získala také
ocenění Nejlepší hotelový řetězec pro
firemní klientelu celosvětově a ve Velké
Británii. Více informací pro média
o hotelech Hilton Prague naleznete
na http://news.hilton.com/prague.

ZDROJ: TZ HOTELU HILTON

Hilton Prague: Nejlepší hotel pro firemní klientelu

Jak lze také zvýšit komfort v hotelu?
Za posledních 20 let činnosti naší společnosti jsme instalací vhodných technologií
a jejich chytrým řízením zvýšili komfort a zlepšili ekonomiku hotelových provozů.
Pojďme si společně některá řešení představit.

Při rekonstrukci vytápění a chlazení bylo
hlavním cílem zajistit chlazení pokojů
a společenských prostor hotelu, zabezpečit dostatečný výkon tepelného zdroje
pro vytápění a přípravu TUV a dosáhnout
energetických úspor využitím alternativního zdroje energie a inteligentního systému
řízení.Většina chladicích strojů používá
jako primární zdroj energie elektřinu, což
vede k navyšování rezervovaných příkonů
dodávky. Přitom nejvíce je třeba chladit,
když svítí slunce. Vybudovali jsme proto
fotovoltaickou elektrárnu na střeše hotelu.
Vyrobená elektrická energie se spotřebuje
v hotelu a její množství vystačí pro chlazení pokojů a pokrývá i část potřeby tepelného čerpadla pro výrobu tepla.
Zdrojem chladu je kompresorové chlazení.
Ale když chlazení, tak proč ne i topení,
zvláště když výroba tepla je vlastně bonusem k investici do chlazení. Proto byla
nainstalována tři tepelná čerpadla vzduch-voda. V celém hotelu jsou dva nezávislé
zdroje tepla: Teplý vzduch a sálavé teplo
z radiátorů. Přednostně je hotel vytápěn
teplým vzduchem.

Hotel Duo Praha

Převážná většina u nás instalovaných
chladicích strojů používá jako primární
energii elektřinu. Alternativou je absorpční
chlazení, kde primárním zdrojem je teplo.
To může být získáváno i ze slunce. Tento
způsob získávání energie je v hotelu Duo
použit. Naše firma celý projekt připravila
a zrealizovala. Zdrojem chladu pro klimatizaci všech 700 pokojů je absorpční chladicí jednotka. Jako zdroj tepla slouží pole

solárních vakuových kolektorů na střeše
hotelu. V případě nedostatku solární energie se využívá teplo z CZT nebo plynové
kotelny.
Individuální regulace teploty
v místnostech
Chcete hotelovým hostům či účastníkům
konference nabídnout pohodlí? Řešením
se mohou stát právě regulační systémy
TRONIC®, které zajistí komfort a sníží
náklady na vytápění a chlazení. Informace, které regulátory předají recepčnímu
systému, umožňují obsluze optimálně řídit
vytápění a chlazení v jednotlivých místnostech podle jejich obsazenosti.
Bilance a monitoring spotřeby energií
Toto technické opatření dává přehled
o spotřebách jednotlivých druhů energií. Především umožní
optimalizovat jejich spotřebu
a tím přinést výrazné úspory
v nákladech.
Integrace
Technologická zařízení pro
vytápění, větrání a klimatizaci
bývají výrobcem vybavena
vlastní regulací. Kvalitní součinnost však může zajistit pouze
nadřazený řídicí systém, který
jednotlivé technologie propojí.
Umožní optimalizovat nakládání s energiemi a komfort hotelu.

TEXT: RENATA ŠPECIÁNOVÁ, TRONIC CONTROL

Hotel Avanti v Brně

hotel / penzion

Europoslankyně Dita Charanzová pro AHR Fórum:
Nová směrnice přinese i jasné vymezení
odpovědnosti
S Ditou Charanzovou, poslankyní Evropského parlamentu jsme hovořili
o tzv. packagetravel směrnici.
tímto případem a balíčkem, jehož součástí
je ubytování a například letecká doprava
do místa pobytu.

Pojďme se ale detailněji podívat na
konkrétní situace, na které se směrnice vztahuje.
Směrnice se týká tří typů produktů. První
kategorií jsou předem připravené souborné služby, tedy zájezdy sestavené cestovní kanceláří, které obsahují alespoň dvě
z cestovních služeb (doprava, ubytování
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nebo jiné služby, jako je pronájem vozidla).
Dalším typem jsou individuální souborné
služby, které si sestavuje sám spotřebitel a nakupuje je od jednoho subjektu.
Posledním typem je cesta s asistovanou
přípravou, což směrnice definuje jako
kombinaci cestovních služeb prodávaných
operátorem působícím jako zprostředkovatel. Jedná se například o situaci, kdy si
spotřebitel nakoupí letenky na internetu
a po zaplacení ceny dopravy mu je nabídnuta možnost navštívit jiné internetové
stránky, jejichž prostřednictvím si může ve
své cílové destinaci zajistit ubytování.
Co třeba lázeňství, původně se uvažovalo o tom, že by se nová úprava mohla týkat i balíčků obsahujících služby
z této oblasti...
Původní návrh skutečně lázeňské služby
explicitně nevyjímal. Jsem proto ráda, že
se mi v rámci probíhajících jednání podařilo díky podnětu Asociace hotelů a restaurací ČR prosadit pro tuto oblast výjimku.
Z českého pohledu se jedná o specifické
odvětví, jež si zaslouží odlišné zacházení.
A také nepovažuji za adekvátní, aby v okamžiku, kdy si zákazník objedná ubytování
v zařízení s lázeňským provozem, bylo toto
považováno za balíček služeb. Určitě vnímáte podobně jako já jistý nepoměr mezi

A jak tedy bude z nové úpravy profitovat sektor cestovního ruchu na straně
poskytovatelů?
Na první pohled to tak možná nevypadá,
ale směrnice skutečně přinese i nové
příležitosti pro firmy aktivní v cestovním
ruchu. Kromě srovnání podmínek tradičních cestovních kanceláří s internetovými
tour operátory a cestovními servery, dojde
k usnadnění přeshraničních výměn,
v jejichž rámci se firmám otevřou nové
možnosti podnikání za hranicemi. Směrnice totiž zavádí vzájemné uznávání
systémů ochrany pro případ platební
neschopnosti. To znamená, že bude-li
naše cestovní kancelář chtít poskytovat
své služby v jiné zemi EU, nebude muset
znovu prokazovat to, jakým způsobem má
vyřešeno své pojištění. Myslím, že toto
může být dobrý impulz pro některé naše
domácí subjekty, aby rozšířily své trhy
a umožnily tak růst své firmy.

TEXT: ING.KLÁRA STÁREK ZACHARIÁŠOVÁ, FOTO:ARCHIV

Evropský parlament schválil tzv. packagetravel směrnici. Co od ní můžeme
čekat?
Směrnice v první řadě řeší situace turistů,
kteří nakupují letenky a ubytování, případně další služby, online – od jednoho
prodejce a v jednom balíčku. Ti dnes mají
mnohem menší jistoty než lidé, kteří si
koupí zájezd v cestovní kanceláři. Klasické
cestovní kanceláře proto mají také širší povinnosti v oblasti pojištění. Nová směrnice
tuto nerovnost a v jistém smyslu i konkurenční nevýhodu narovnává - nastavuje
srovnatelné podmínky pro obě kategorie
prodejců. Lidí, kteří dnes cestují tzv. na
vlastní triko, rapidně přibývá zejména
s rozvojem internetu a webových aplikací, ale také expanzí nízkonákladových
leteckých služeb. Podle Evropské komise
takto cestuje ročně v celé EU 120 milionů
osob, v ČR jsou takto organizovány zhruba
2 miliony cest.

Myslíte, že nová opatření spotřebitel
fakticky pocítí?
Některé výhody směrnice spotřebitelům
určitě zajistí. Podle odhadů EK jim přinese
celkové úspory až 430 mil. EUR ročně.
Měli by být mnohem lépe informováni
o svých právech a náležitostech spojených se službami, které nakupují. Jde
například o lépe předvídatelné ceny, které
bude moci prodejce změnit, resp. navýšit
o maximálně 8 %. Zvýší-li se cena více,
má zákazník právo objednávku zrušit bez
jakékoliv penalizace. Posílí se také jeho
práva při rušení cesty z důvodu nevyhnutelných a mimořádných událostí v místě
pobytu. To mohou být například přírodní
katastrofa či teroristický útok apod. Nová
směrnice přinese i jasné vymezení odpovědnosti (jediného kontaktního místa), právo na repatriaci v případě úpadku některého z poskytovatelů či pomoc při zajištění
náhradních cestovních plánů. To myslím,
jako zákazníci, můžeme pouze přivítat.

hotel / penzion
WHO IS WHO
TOMÁŠ MÁČALA

IVO HAVRÁNEK

V září nastoupil jako Executive Director v Academic Hotel & Congress Centre v Roztokách u Prahy. V hotelové
branži se pohybuje od roku 1996, kdy začínal jako recepční v hotelu Čechie Praha. Postupem času prošel všemi
pozicemi hotelového provozu a mnoha hotely. Jmenujme např. Hotel U tří pštrosů, Ventana Hotel Prague, Best
Western hotel Grand, Hotel Na Ostrově a Hotel International Prague. Hlavním cílem v Academic Hotel & Congress
Centre je znovuzískání důvěry klientů a rozšíření do povědomí široké veřejnosti spolu s prohlubováním spolupráce
se sesterským sportovním areálem Monínec. Toto byl hlavní úkol od majitele hotelu společnosti Trigema a.s. Pan
Havránek věří, že díky svým bohatým obchodním zkušenostem se mu to podaří v co nejkratším termínu.

DANIEL TYLINGER

Je ředitelem 4* designového hotelu Yasmin v centru Prahy, který od srpna 2015 patří společnosti Le Hotels Group.
Daniel působí v předních pražských hotelech již od roku 1995 a v oboru hotelnictví má bohaté zkušenosti. Před
nástupem do hotelu Yasmin pracoval na pozici hotelového managera, který úspěšně provedl rebranding 5* hotelu
The Mark (dříve Kempinski) a předtím působil 10 let jako obchodní a marketingový ředitel v hotelech řetězců Kempinski a Vienna International Hotels & Resorts.

INZERCE

TEXT: ING. MICHAELA PEŠKOVÁ BA (HONS), FOTO:ARCHIV

Novým generálním ředitelem hotelu DoubleTree by Hilton Košice se stal Tomáš Máčala. Do metropole východního
Slovenska přichází z Prahy. V oblasti cestovního ruchu a hotelnictví působí již 24 let a ve své dosavadní kariéře
zastával v zahraničí i doma řadu pozic v nadnárodních hotelových řetězcích, především u společnosti Penta Hotels
& Resorts a InterContinental Hotels Group. Jeho profesní kariéře v senior management postech dominoval
Revenue Management a implementace této strategické disciplíny v Hotelu InterContinental Praha. Značku IHG
pak dále reprezentoval na postu General Managera při otevření hotelu Crowne Plaza Prague Castle, následně
od roku 2007 na pozici General Managera v hotelu Crowne Plaza Prague a současně Managing Directora společnosti Austria Hotels International. Tomáš Máčala řídí Hotel DoubleTree by Hilton Košice od října tohoto roku.

akce
PLÁNOVANÉ AKCE V ROCE 2016

V příštím roce se můžete opět těšit na oblíbené ROADSHOW AHR. Pokud akce ještě neznáte, jedná se o jednodenní semináře,
pořádané AHR ČR. Přijedeme za vámi se zajímavým programem na aktuální témata, můžete se účastnit diskuze, podělit se o své
znalosti a vyměnit si zkušenosti s kolegy ve stejném oboru. Na Roadshow se prezentují i zástupci dodavatelských firem, které
můžete, v případě zájmu, bezprostředně oslovit. Navštívit nás můžete i na veletrzích GO & Region Tour Brno, Salima Brno, Holiday World a For Gastro v Praze. Na podzim připravujeme pro milovníky golfu další z turnaje Bidvest Hotelier Golf Cup. A jako již
tradičně listopad nadcházejícího roku bude patřit 11.konferenci AHR ČR. Připravili jsme plán akcí, abyste si již nyní mohli termín
poznamenat do svých kalendářů. Události, které pořádáme, jsou uvedeny na webových stránkách www.ahrcr.cz

ROADSHOW AHR ČR 2015... O KROK DÁL, VÝHODA NÁSKOKU

Letošní Roadshow AHR byly opravdu úspěšné. Uspořádali jsme jich celkem šest, v Českých Budějovicích, Praze, Brně, Karlových Varech, Hradci Králové a Olomouci. Oproti loňskému roku jsme zaznamenali opět nárůst účastníků, v průměru se každé
Roadshow účastnilo okolo 80 osob, majitelů a provozovatelů hotelů, penzionů či restaurací v navštívených krajích. Program
Roadshow byl zaměřen na aktuální témata nejen z činnosti AHR, ale na potravinový zákon, zákon na ochranu osobních údajů,
jak získat věrnost zákazníka a využít marketing na internetu. A jaké byly ohlasy na konkrétní přednášky? Nejzajímavější a nejdiskutabilnější přednáškou se stala „Elektronická evidence tržeb“, připravená Václavem Stárkem, které se účastnili i zástupci ministerstva financí. Diskuze po prezentaci svědčily o tom, že dané téma je velice živé a trápí většinu z účastníků. Přednášku “Jedna
z nejvýhodnějších výhod? Informace.“Kláry Stárek Zachariášové shledali účastníci jako věcnou, odborně fundovanou a i přes
krátké časové možnosti maximálně informativní. Prezentaci „Nové povinnosti ze zákona o potravinách“ Tomáše Čapka ohodnotili účastníci jako přínosnou a uvítali, že se dozvěděli nové pro ně důležité informace. Přednáška „Údaje jako skrytá hrozba“
Jiřího Bittnera byla pro účastníky zajímavá, poučná i když trochu zastrašující. Libor Vávra společně s Janem Trochtou si připravili
společnou prezentaci s názvem „Bavit se a být o krok dál“, která všechny zaujala, byla ohodnocena jako velmi poutavá a zároveň
odlehčená a zábavná. Jan Halíř se svojí prezentací „Marketing na internetu – získejte co nejvíc a snadno“ nezklamal, prezentace
byla svěží, dynamická, ale zároveň podnětem k zamyšlení a zvážení nových možností. Prezentace našich partnerských společností jsou již součástí Roadshow a snažíme se, aby byly přínosné pro partnery i účastníky.

SPOLUPRÁCE S AHR ČR V ROCE 2016

Máte zájem prezentovat své služby či produkty? Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací ČR. Sdružujeme nejen majitele
hotelů, penzionů a restaurací, ale i společnosti, které dodávají do ubytovacích a gastronomických zařízení. Členství v AHR vám
umožní váš produkt či službu více zviditelnit, můžete se s námi i prezentovat na akcích.

BALÍČEK „PARTNER AHR ČR“ 2016

Obsahuje:
členství v AHR ČR, certifikát Garantovaného dodavatele AHR ČR využívaný k podpoře jména a obchodních záměrů společnosti,
možnost používat logo AHR ČR, informační servis - získávání všech kontaktů na účastníky akcí AHR ČR pro další firemní potřeby,
realizace průzkumu trhu dle vašich požadavků, možnost zdarma prezentace společnosti na tematickém semináři dle aktuální
nabídky Akademie AHR ČR, slevy ubytování pro management společnosti, slevy ubytování pro vaše zaměstnance
Reklama a marketing:
komunikace vašich benefitů určených členské základně AHR ČR, www.ahrcr.cz, prezentace loga společnosti na side banneru
homepage www.ahrcr.cz, zdarma inzerce v Newsletteru Dodavatelů, který je vydáván 3x ročně a je uložen elektronicky
na www.ahrcr.cz, AHR Fórum, zdarma 1x inzerce 1/2 strany A4 barva ve Zpravodaji AHR Fórum, zdarma 1x PR článek v rozsahu
1/2 strany ve Zpravodaji AHR Fórum, ostatní ceny inzerce ve Zpravodaji AHR Fórum za členské ceny

BALÍČEK „ INZERENT I. AHR ČR “ 2016

Cena: 75.000,- Kč / rok
4x inzerce v AHR Fóru (2x celostrana, 2x 1/2 strany)
2x inzerce v Gastro&Hotel s 50% slevou (1/4 strany)
2x inzerce nebo PR propagace v eZpravodaji Gastro&Hotel
2x inzerce v Newsletteru AHR ČR
Celou nabídku spolupráce neleznete v sekci PRO PARTNERY na www.ahrcr.cz.
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TEXT: ZUZANA ŠVECOVÁ

Akce:
účast na všech akcích AHR ČR 2016, prezentace formou výstavní plochy 1 x 2m, možnost zařazení partnera do programu, účast
jednoho zástupce společnosti zdarma na všech akcích AHR ČR (viz bod výše), účast ostatních zástupců za členské ceny,
možnost účasti 1 osoby na školení Akademie AHR ČR zdarma, možnost zdarma účasti 1 osoby na golfovém turnaji Bidvest
Hotelier Golf Cup AHR ČR, zvýhodněné podmínky prezentace na golfovém turnaji Bidvest Hotelier Golf Cup AHR ČR, loga
na všech akcích pořádaných AHR ČR, distribuce Vašich propagačních materiálů na akcích AHR ČR
Nově jsme pro vás připravili i balíčky inzerce.

vzdělávání

Novinky v Akademii AHR ČR
V rámci Akademie AHR nabízíme velkou škálu školení a vzdělávacích kurzů vedených
profesionály v HoReCa segmentu. Školení jsou koncipována jako otevřená, rádi však
zorganizujeme i školení na klíč přímo pro danou organizaci.
chování jako například oblékání se všemi
detaily, kontaktní situace a společenské
akce, etiketu běžných každodenních situací, proslov a přípitek či zásady stolování.
Na tento celodenní seminář je možno
se závazně přihlašovat do konce roku
2015, tak neváhejte.Více informací vám
bude zasláno přímo v rámci speciálního
letáku. Dále připravujeme ve spolupráci
s Institutem certifikovaného vzdělávání
akreditovaný rekvalifikační kurz vedoucí
provozu (mistr/mistrová), během něhož
se účastnící seznámí s firemní kulturou,
řízením lidských zdrojů, s technikami
vedení, delegování, řešení konfliktů. Taktéž
budou schopni připravit a efektivně vést
porady, ovládat základy personalistiky a
mnohem více. Zajímavostí, speciálně pro
naše kolegy ze školství, je jistě jednodenní
kurz Emoční sebeobrana pro učitele. Tento
praktický kurz je zaměřený na osvojení si principů efektivní práce s emočně
náročnými situacemi ve školním prostředí.
Účastníci zde získají nástroje, jak se chránit před negativním dopadem stresových
situací vznikajících během interakcí s žáky,
kolegy i rodiči. Ráda bych vás informovala
i o tom, že v rámci naší Akademii jsou
vám i k dispozici i tolik potřebné výukové

materiály, skripta či videa jako je oblast
housekeeping, moderní gastronomie ve
vašem provozu či recepce, rauty, bankety.
Akademie nebude pouze však jen o kurzech, ale i o profesních aktivitách jako je
sdružování profesionálů a jejich otevřená
komunikace mezi sebou i o konceptu „best
practise“ aneb sdílení informací, postupů
řešení standardních i nestandardních situací. Pomůžeme i s organizací výměnných
pracovních stáží v rámci zařízení
Asociace Hotelů a Restaurací atp. Rádi
bychom vypomohli i se sestavením vzdělávacích programů, CRM a programem
pro zaměstnance cestujte s AHR.Akademie bude zkrátka živým místem pro
vzdělávání, získávání nových informací
a komunikaci.

TEXT: JANA ŠTURMOVÁ

Na našich stránkách
www.akademieahr.
cz najdete aktuální
nabídku na zimu a jaro
2015/2016. Kurzy jsou
rozděleny do sekcí
hotel, gastro, začínáme
s businessem a ostatní
oblasti. Jako zlatou trefu tohoto období
bych ráda zmínila Kurz psaní pro web s
ČTK, 18. 12. 2015, kde se dozvíte mnoho
zajímavých informací o tom, jak se naučit
vytvářet kvalitní texty pro webové stránky
tak, aby upoutaly uživatele a usnadnily mu
jejich čtení. Jistě si všichni uvědomujeme,
že internet je dnes jedním z hlavních nástrojů firemní komunikace, své voliče jeho
prostřednictvím oslovují politické strany,
stal se hájemstvím blogerů. Máte možnost
seznámit se se zásadami, které je potřeba
dodržovat, aby byl článek atraktivní jak
pro čtenáře, tak pro vyhledávače. To vše
praktickou a zábavnou formou při práci
se skutečnými webovými stránkami.Na
středu 3. 2. 2016 jsme připravili exkluzivní
jednodenní seminář pana Ladislava Špačka, Etiketa a společenské vystupování.
Na tomto semináři máte možnost osvojit
si nejdůležitější oblasti společenského

Vize Vzdělávací sekce AHR ČR 2016

Snad to vyplývá i z toho, že školy trpí
představou, že je nemáme rádi, nevážíme
si jejich práce a namísto, abychom jim
pomáhali, tak si stále vymýšlíme něco, co
chápou jako útok proti nim. Ve většině případů je to však pouze otázka interpretace
toho, co AHR prosazuje a pokud má
někdo utkvělou představu, že se proti
tomu musí vymezovat, pak i díky vlastní
interpretaci se dostávají do pozice ublíženosti a zahořklosti.
Přitom jednání sekce se zúčastňují
i zástupci středních a učňovských škol,
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kde mohou prezentovat vlastní představy
o spolupráci. Bohužel se však stává, že
na sekci se na něčem dohodneme a poté
je interpretace úplně jiná, než jak zněla
původní dohoda.
O výsledcích naší dosavadní spolupráce
bude informována valná hromada
a v nastoupeném trendu budeme pokračovat i v budoucnosti.
Co bychom však chtěli zlepšit je komunikace přímo se školami, protože si myslím,
že nejsou vždy informovány tak, aby k nedorozuměním nedocházelo.

A o tom budeme zcela jistě dál jednat
a bude jen dobře, pokud se nám podaří
přesvědčit i další odborné školy, že je
v jejich zájmu být členy AHR. V žádném
případě se nechceme školám míchat do
teoretické výuky, ale myslím si, že bychom
měli v budoucnu usilovat, aby žáci těchto
škol měli daleko více praxe a tím i praktických zkušeností pro své budoucí povolání.
Třeba by to byl i způsob, jak zabezpečit,
aby se jim zvolené povolání začalo líbit
a po vyučení, nebo maturitě ihned více
než 60 % z nich neopustilo náš obor.

TEXT: PAVEL HLINKA

Vzdělávací sekce Asociace hotelů a restaurací ČR se zcela jistě nemusí za svoji
dosavadní činnost stydět a to přesto, že zejména některá školská zařízení odborně
zaměřená na hotelový a restaurační průmysl nejsou vždy ve shodě s názory
odborníků z praxe.

legislativa

Nejisté nároky kolektivních správců autorských
práv a očekávaná novela autorského zákona

Podstata problému ve
vyjednávání spočívá v
obecně ve stálé snaze
kolektivních správců
vykládat ustanovení
autorského zákona
ve svůj prospěch,
a to různě, podle toho,
který výklad je v určitém čase pro tyto
svazy výhodnější. Neméně důležitá je pak
animozita správců ve vztahu k pověření
jednoho z nich k výběru odměn za všechny ostatní. Zjednodušeně řečeno k tomu,
aby vůči nám vystupoval za ostatní
správce jen jeden, se kterým by jednání
byla zajistné jednodušší a nekladla by na
uživatele takové nároky jako nyní. Věcně
se nyní jedná o tolikrát diskutovaný limit
výše odměn, který je stanoven v ust. § 23
autorského zákona: Výklad tohoto pravidla
se původně ustálil, jak na straně správců,
uživatelů i Ministerstva kultury na tom,
že se vztahuje na všechny zastupované
kolektivními správci. V nedávné době pak

kolektivní správci začali hledat argumenty
pro to, aby mohli tvrdit, že tento limit se má
vztahovat pouze na autory a nikoli na výkonné umělce. V praxi by to znamenalo, že
INGTERGRAM a jím zastupovaní správci
(spravující práva výkonných umělců) by
neměli být nijak limitováni ve výši odměn.
Taková myšlenková konstrukce zjevně
nebyla přáním zákonodárce. Znamenala
by totiž, že pouze autoři zejména zastupovaní příslušným správcem by byli zákonem ve svých nárocích limitováni. Tato
disproporce je sice nelogická, ovšem nyní
by byla výhodná, protože by správcům
umožnila legálně zvyšovat výši odměn. Při
opačném výkladu pak musí správci strpět
již uvedenou limitaci výši odměn a snaží
se pouze nátlakem dosahovat cen vyšších.
Právě pověření jednoho správce a jednotný výklad zákona by uživatelům umožnily
transparentní postup a jednoduché ověření správnosti výše uplatňovaných odměn.
Snad je to i v zájmu autorských svazů.
Ministerstvo kultury připravilo návrh novely

autorského zákona, opět zejména proto,
že je k tomu donuceno tlakem Evropské
unie. Tato novela se bude týkat především
kolektivní správě autorských práv a bude
mimo jiné řešit i způsob a průběh vyjednávání výše odměn. To proto, že taková
úprava v zákoně nyní chybí a také proto,
že má dojít zároveň ke zrušení limitů výše
odměn. Dílčí novely autorského zákona,
které byly přijaty v minulých letech, ačkoli
je lze považovat za výrazně výhodné pro
uživatele, jsou předmětem různých, často
neadekvátních výkladů ze strany správců.
Nebude-li tedy Ministerstvo kultury řádně
vykonávat svou dozorovou činnost a snažit
se svým vlivem přispívat ke kultivaci prostředí kolektivní správy, lze již nyní tvrdit,
že asociace bude muset svou aktivitu
směrující k nastavení jasných pravidel
a jejich dodržování, ještě zesílit.

TEXT: MARTIN HOLUB

V poslední době jsme se stali opět rukojmím dvou táborů kolektivních správců, kteří
své vzájemné antipatie přenáší na konečného uživatele autorských děl a výkonů.
V případě členů AHR je nepříjemnost této situace zjemněna právě přítomností naší
asociace, která vyjednává podmínky licenčních smluv takříkajíc v první linii.

Kontrolní hlášení pro DPH od roku 2016
Zásadní je, že kontrolní
hlášení bude muset podávat povinně
každý plátce, který
poskytl či přijal zdanitelné plnění. Kontrolní
hlášení se bude podávat
výhradně elektronicky
a budou ho podávat právnické osoby
měsíčně do 25. dne následujícího měsíce
(i když jsou čtvrtletními plátci), fyzické
osoby měsíčně nebo čtvrtletně ve lhůtě
pro podání přiznání k DPH v závislosti na
délce zdaňovacího období. Podrobnosti
ke kontrolnímu hlášení zveřejnila Finanční
správa na svých internetových stránkách
a bude obsahovat část A a část B. V části
A budou uvedena plnění, u kterých je plát-
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ce povinen přiznat daň a dále uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové
povinnosti. Formulář kontrolního hlášení
bude upraven následovně:
A.1 – uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (výpis dle § 92a
se již nebude podávat); A.2 – pořízení
zboží z JČS, přijetí služby z JČS;
A.3 – zvláštní režim pro investiční zlato;
A.4 – uskutečněná plnění v ČR s DPH na
výstupu nad 10 tis. Kč; A.5 – uskutečněná
plnění v ČR s DPH na výstupu do 10 tis.
Kč a dále plnění bez daňového dokladu
(souhrnně). V části B budou uvedena
plnění pro odpočet daně (v návaznosti
na uplatnění odpočtu v daňovém přiznání,
nikoli dle DUZP): B.1 – přijatá plnění
v režimu přenesení daňové povinnosti;

B.2 – odpočet plnění z řádků 40 a 41 (doklady nad 10 tis. Kč); B.3 – odpočet plnění z řádků 40 a 41 ze zjednodušených
daňových dokladů (souhrnně). Uváděné
údaje jsou DIČ odběratele či dodavatele,
VAT dodavatele, evidenční číslo daňového dokladu, datum uskutečnění plnění či
povinnosti přiznat daň, základ daně a daň
(v členění dle jednotlivých sazeb DPH),
u plnění v režimu přenesení daňové
povinnosti se budou nadále uvádět kódy
jednotlivých druhů plnění. Kontrolní hlášení přinese poměrně velké problémy
s nastavením účetních softwarů.
Měsíční periodicita u právnických osob,
které jsou čtvrtletními plátci, může přinášet
komplikace zejména při externím sestavováním kontrolního hlášení.

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

Tento příspěvek se zaměřuje na kontrolní hlášení pro DPH, které příští rok dopadne
na podnikatelské subjekty.

ze světa

Evropské odvětví pohostinství nesouhlasí s pokusy
OTAs zachovat právní nejistotu

Jasná rozhodnutí německého federálního
antimonopolního úřadu Bundeskartellamt
a Vyššího krajského soudu v Düsseldorfu,
která v Německu prohlásila ustanovení
MFN za nelegální, a to i na základě evropské legislativy, podobně jako přijetí zákona
upravujícího obchodní tajemství, tzv.
Macron Law, ve Francii, vytyčily jasnou
cestu k znovunastolení podnikatelské
svobody v Evropě.
Součástí takové svobody bude umožnit
přibližně 200 000 hoteliérům v Evropě stanovovat si svobodně svoje ceny a podmínky na různých typech distribučních kanálů
dle potřeb svých nezávislých obchodních
strategií.
Nedávná oznámení společností Booking.
com a Expedia o zavádění „zúžených“

ustanovení MFN v Evropě – takových,
která umožňují hoteliérům pouze na offline
kanálech (například telefonicky, faxem,
či prostřednictvím poštovních holubů)
nabízet hostům lepší ceny a podmínky,
stejně tak jako oznámení o tom, že OTAs
podaly stížnosti proti francouzskému zákonu Macron Law – který zakázal ustanovení
o paritě sazeb ve Francii – jak se zdá
zablokovaly další snahy napříč Evropou
zrušit ustanovení MFN jako taková.
Na základě těchto snah vyvíjených OTAs
již některé úřady oznámily, že odloží, nebo
zastaví, svá šetření zaměřená na hotelový
distribuční trh. Evropské odvětví pohostinství s překvapením zjišťuje, že v digitálním
věku pokročilého 21. století se antimonopolní úřady zdají být ochotny akceptovat
INZERCE

současný stav okleštěné podnikatelské
svobody a omezovat hospodářskou soutěž pouze na distribuční kanály 20. století.
„Šetření úřadů v Německu dospěla
k jasnému závěru, že používání ustanovení MFN, jež omezují podnikatelskou
svobodu dodavatele nabízet různé ceny
a podmínky prostřednictvím různých distribučních kanálů, má dle práva Evropské
unie protikonkurenční povahu“, konstatoval Markus Luthe, předseda pracovní
skupiny HOTREC pro oblast distribuce.
„Konfederace HOTREC proto vybízí
všechny úřady v Evropě ke splnění jejich
povinnosti a k provedení příslušných kroků
umožňujících bezbariérový vstup evropského pohostinství do digitálního věku
distribuce“.

TEXT:ING.KLÁRA STÁREK ZACHARIÁSOVÁ

HOTREC, evropská zastřešující asociace hotelů, restaurací a kaváren, je toho
názoru, že nedávné kroky OTAs i úřadů pouze přiživují právní nejistotu panující
kolem používání ustanovení MFN v Evropě.

gastronomie

Není vše Champagne, co šumí…
Ke slavnostním příležitostem se určitě hodí nějaké dobré šumivé víno. Jak se ale
vyznat v nabídce bublinek, které se nám nabízejí? Pojďme se blíže seznámit se
základními druhy a názvy těchto vín.
Všechna vína, která mají bublinky, se nazývají šumivá, ovšem ne všechna šumivá
jsou Champagne. Chybnému označení
jakéhokoliv šumivého vína Champagne
dnes snad již odzvonilo, tak jak rozlišovat
mezi zbytkem šumivých vín? V tomto
článku se vínům z oblasti Champagne
záměrně vyhneme obloukem (dokonce
doslovně geograficky) a představíme si
šumivá vína z jiných oblastí, zemí a metod
produkce.

a vznikne trochu alkoholu navíc a CO2,
které nemá kam unikat, a proto se rozpustí
ve víně. Dále následuje proces zrání na lahvi a v konečné fázi odstřelení sedimentu
kvasinek, doplnění vína zpět tak, aby
byla lahev plná (s přídavkem cukru na požadovaný stupeň sladkosti)
a uzavření houbovitým
korkem s drátkem
pro udržení tlaku.

Šumivé nebo perlivé?
Co dává šumivým vínům odlišnost od
tichých, jsou právě bublinky oxidu uhličitého. Při nalití do sklenice víno hezky šumí
(CO2 se uvolňuje) a dodává příjemný pocit
perlení v ústech. Jak se tedy bublinky do
vína dostanou? Šumivá vína jsou vyráběna prvotním nebo druhotným alkoholovým
kvašením a existují v podstatě tři metody:
klasická metoda (dříve nazývána právě
Champagne metoda), metoda kvašení
v tanku (nebo také Charmat metoda
pojmenovaná podle svého francouzského
objevitele ze začátku 20. století) a karbonizace pro nejlevnější vína, kde je CO2 do
vína napumpováno a druhotné kvašení
vůbec neprobíhá. Poměrně častá otázka
je, jaký je rozdíl mezi šumivým a perlivým
vínem. Mylně se právě předpokládá, že
pouze do perlivého se vhání CO2 pod
tlakem. Perlivé ale může vznikat také
druhotným kvašením, ovšem rozhodující je
tlak v lahvi, u perlivého dosahuje maximálně 2,5 atmosfér, u šumivého je to hodnota
nad 3 atmosféry.Obecně tedy platí, že čím
složitější a pracnější postup výroby, tím
kvalitnější, ale i dražší je šumivé víno. Šumivá vína pak můžeme dělit právě podle
metody výroby a dále podle země původu.

Crémant, aneb
ve Francii není jen
Champagne
Oblast Champagne je
přísně střežena ochránci
tradic a jména, a tak se
kromě přesně vymezených hranic oblasti nic jiného na světě Champagne
nazývat nemůže. Nicméně
tradiční metodou se vyrábí
velká spousta vín ve Francii
a ta se nazývají Crémant.
Máme tedy Crémanty podle místa vzniku, jako Crémant d’Alsace
z Alsaska, Crémant de Bourgogne
z Burgundska, Crémant de Loire
z údolí Loiry atd. Místa jsou různá
a odrůdy, z kterých se vyrábějí také,
ale mají společnou metodu výroby.
Je známým faktem, že špičková
Crémant de Bourgogne mohou
být často stejně nebo dokonce
kvalitnější nežli základní nejlevnější Champagne. Ovšem je
také známým faktem, že více
jak 10 % z ceny Champagne
jde na propagaci a reklamu,
takže to Crémant nemá vůbec
jednoduché. Co pro něj hraje,
je francouzský původ, kvalita
a cena.

Metody výroby šumivých vín
Klasická metoda kvašení v lahvi
Často slýcháme od prodejců že „toto víno
kvasilo v lahvi“, což právě značí metodu
klasickou, dříve označovanou Champagne metodu. Tento proces má několik fází:
vyrobí se základní tiché víno s vyšší kyselinou a nižším alkoholem, to se následně
stočí do lahví a přidá se směs vína, cukru
a kvasinek a zazátkuje se obyčejnou pivní
zátkou. Víno v uzavřené lahvi kvasí
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Španělská Cava
Dalším velmi kvalitním šumivým vínem,
vyráběným klasickou metodou, je Cava.
Většina těchto vín pochází z Pénedes
v Katalánsku, s centrem ve městě San Sadurní d’Anoia. Nicméně existují ale i další
oblasti ve Španělsku, kde se Cava vyrábí.
Hlavní odrůdou je zde Xarel-l, Parellada
a Macabeo, tedy lokální odrůdy. Avšak

elegantní Chardonnay získává na stále
větší popularitě. Většina vín Cava je suchá
a plnější a lokální odrůdy dávají často kouřový charakter na vůni. Jmenujme alespoň
ty největší producenty, jako jsou Freixenet,
Codorníu nebo Segura Viudas.
To nejlepší šumivé z Itálie hledejte
v Lombardii
Rodinným stříbrem z italských šumivých
vín je poměrně málo známá Franciacorta.

Sekty
Klasickou metodou jsou pak také vyráběny různé sekty v Německu, Rakousku,
samozřejmě u nás v České republice,
jinde po Evropě a ve světě.
Ze zámořských lokalit nutno zmínit Nový
Zéland, Austrálii, Severní a Jižní Ameriku, kde rozjeli business často známé
Champagne domy z Francie. Sekt je spíše
generické označení šumivého vína, nemá
svoje přesné metody ani území.

Metoda kvašení v tanku neboli
Charmat
Většina světové produkce šumivého
vína spadá do této kategorie. Druhotná
fermentace probíhá v uzavřeném tanku
pod tlakem, filtruje a lahvuje se mnohem
efektivněji, tudíž levněji. Největší záběr má
již výše zmíněný sekt (tentokrát vyroben
Charmat metodou) v různých formách
provedení, stupňů sladkosti a odrůd,
z kterých je vyroben. Celý německý, a také
náš trh, je zaplaven sekty a je jasné, že byť
kvalitou jsme o hodně níže, cena sektů je
velmi přátelská.
Dezertní Asti a módní Prosecco
Jestli jste někdy chutnali Moscato d’Asti,
víte, že je sladké, lehce šumivé a nízkoalkoholické, připomínající limonádu „Vinea“
– ano, má totiž typické aroma a chuť hroznů. Nenechte se ale zmýlit, toto víno má
nejvyšší status chráněného původu DOCG
a nepatří k nejlevnějším. Při výrobě Asti se
používá pouze prvotní kvašení a zastaví
se ve fázi, kdy se vinař rozhodne, že je
splněna požadovaná sladkost. Typicky má
Moscato d’Asti kolem 5−7,5 % alk. a je velmi sladké, dá se využít i jako dezertní víno.
INZERCE

A konečně fenomén Prosecco. U nás módní záležitost 5–10 roků, celosvětově pak
od 80. let. V čem spočívá úspěch Prosecca? Je totiž lehce nasládlé (Extra Dry je
více sladké než Brut), s poměrně dobrým
perlením a intenzitou, lehce květinovou
vůní a velmi nebezpečně pitelnou chutí.
A cena je také přijatelná – no a máme
vítěznou kombinaci úspěchu. Prosecco se
vyrábí z odrůdy dnes označované jak Glera (dříve jen Prosecco) a je pro něj typická
metoda kvašení v tanku. Rozlišujeme dva
druhy, a to spumante (šumivé) a frizzante
(perlivé), rozdíl je v tlaku v lahvi a v celkové kvalitě vína.
Doufám, že jsme vám pomohli osvětlit
základní pojmy a druhy u šumivých vín
a ať již budete víno vybírat pro sváteční
přípitek, nebo jen tak pro příjemné chvíle
vašich hostů, vyberete dobře.

TEXT: ŠTĚPÁN MLEJNEK, FOTO: ARCHIV

Je to dáno především omezenou velikostí
regionu a množstvím vyrobeného vína
a také faktem, že většina vína se vypije
přímo v Itálii a za hranice se ani nepodívá
(metropole Milán je velmi blízko).
Což je ale škoda, protože lze bez nadsázky říci, že pokud opět srovnáváme se standardem z Champagne, tak jej Franciacorta
vyrovná, leckdy překoná.
Odrůdami na toto „top“ italské šumivé jsou
Chardonnay a Pinot Nero a v menší míře
také Pinot Bianco.
Cena se pohybuje většinou níže nežli
u Champagne, známými výrobci jsou
například Berlucchi, Belavista nebo Ca’del
Bosco.

gastronomie

Podzimní Gastro Tour ve znamení zvěřiny

Programová scéna GASTRO TOUR představila, jako již tradičně, moderní trendy
a inspirace v rámci přednášek, kurzů,
workshopů a exhibic, kde se profesionálové pohostinských oborů seznámili s posledními novinkami na trhu, s moderními
technologiemi a surovinami pro každodenní gastronomický provoz.
V programových blocích pro registrované
návštěvníky ožila hlavní scéna GASTRO
TOUR zejména programy na propagaci
české zvěřiny, které poutavou formou
přinesly inspiraci pro nadcházející sezonu.
Kuchařské tipy, triky a receptury doplnily
přednášky zahrnující další aktuální témata
– od EET až po technologii sous vide.
V programech mělo zastoupení i hotelnictví, kdy na příkladu Zámeckého hotelu
Liblice demonstrovali spokojeným divákům zástupci provozovatele i dodavatelů
marketingový koncept lokální gastronomie.
Celý programový maraton vhodně doplňovala i nabídka GASTRO TOUR KONCEPT
RESTAURANTU, v němž studenti gastronomických a hotelových oborů SŠHG
Praha-Klánovice pod odborným dohledem

specialistů nabízeli degustační
zvěřinové menu
a další poutavé
občerstvení.
Bohatá nabídka
programové
scény GASTRO
TOUR byla
ve spolupráci
s AKC ČR doplV nejprestižnější domácí soutěži – Kuchař roku 2015/2016 si
něna i juniorskou
prvenství vybojoval Tomáš Kourek (uprostřed). Druhé místo
cukrářskou souobsadil Pavel Buchwaldek (vlevo) a třetí místo Přemysl Douša.
těží Callebaut
Cup 2015, stejně jako vystoupením formou telu Inter Continental a třetí místo obsadil
Přemysl Douša - šéfkuchař restaurace
degustačního menu seniorského NárodníPotrefená husa Albertov Praha.
ho týmu kuchařů AKC ČR.
Na mezinárodním poli v nominaci světovéSouběžně s GASTRO TOUR představiho finále GLOBAL CHEFS CHALLENGE
la AKC ČR prestižní soutěže KUCHAŘ
hájil naše barvy Patrik Bečvář (šéfkuchař
ROKU 2015/2016 a GLOBAL CHEFS
hotelu Selský dvůr Praha) a v silné meziCHALLENGE 2015. V nejprestižnější
národní konkurenci se umístil na pěkné
domácí soutěži – Kuchař roku 2015/2016
bronzové příčce, kdy jej v přípravě tříchosi prvenství vybojoval Tomáš Kourek
dového menu předstihli jen zlatý Tobiase
– Corporate Executive Chef The Pub
Laabse (Německo) a stříbrný Richárd
Praha. Druhý pak byl Pavel Buchwaldek
Elek (Maďarsko).
– šéfkuchař restaurace Zlatá Praha v Ho-

TEXT A FOTO: IVAN FORAL

Agentura T&M CREATIVE ve spolupráci s Asociací kuchařů a cukrářů ČR připravily
na začátek října provozovatelům a pracovníkům z oborů profesionální gastronomie
bohatý program, který originální formou rozšířil nabídku veletrhu FOR GASTRO
& HOTEL a prestižní soutěže AKC ČR KUCHAŘ ROKU 2015/2016 a GLOBAL
CHEFS CHALLENGE 2015.

Recertifikace projektu Czech Specials

Czech Specials je certifikační značkou,
která garantuje hostům, že v certifikovaných restauracích dostanou tradiční český
pokrm v odpovídající kvalitě.
Vzhledem k tomu, že v tomto roce končí
platnost certifikátu, obracíme se na vás
s nabídkou recertifikace. Pokud máte
zájem se do projektu zapojit pro období
2015-2018, vyplňte žádost na webové
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adrese: www.czechspecials.cz.
Vaše zařízení v předem dohodnutém
termínu navštíví kontrolor AHR ČR, aby
ověřil stávající kvalitu poskytovaných
služeb, a potvrdil recertifikaci Vašeho zařízení pro další období – 3 roky. Částka za
recertifikaci pro členy AHR ČR a AKC ČR
činí 1500,-Kč, pro nečleny 3 000,-Kč.
Uvítáme, když se do projektu zapojí i nové
restaurace a proto představujeme aktivity
CzechTourism, které jsou provázány
s projektem Czech Specials.
Je to například projekt Filmový turismus,
České tradice nebo Česko jako cool
destinace pro mladé cestovatele. Czech

Specials je zapojeno do nejdůležitějšího
projektu Česko - naše destinace, který
zastřešuje značku Česko země příběhů
pro domácí cestovní ruch.
Projekt je taktéž propagován v rámci
zahraničních zastoupení agentury CzechTourism v letošním roce např. na festivalu
Le Grand Marché ve francouzském
Bourg-en-Bresse.
Regionální gastronomie je také ústředním
tématem soutěže o excelentní destinaci
EDEN 2015.
Těšíme se, že se do projektu, který
podporuje zvyšování úrovně gastronomie a služeb přihlásíte.

TEXT: ZUZANA ŠVECOVÁ

Gastronomický projekt Czech Specials pokračuje. Restaurace, které se do projektu
znovu přihlásí, mají možnost zatraktivnit svoji nabídku, zapojit se do marketingových
aktivit a propagovat své služby.

z regionů

Před dvěma roky jsem se s vámi podělil o zážitek z malé západočeské vesnice
a chtěl bych tak učinit znovu. Jen jedno bych chtěl dodat: Obdivuji místní jak
společensky žijí, jak jsou schopni udělat něco, i bezúplatně, pro své sousedy
a jak kvalitně uvaří a odprezentují své výrobky. Návštěvu tohoto festivalu staročeské
kuchyně bych doporučil celé řadě kuchařů, kteří si myslí, že umějí uvařit, protože
v Hrušovanech by zjistili, že na sobě ještě musí hodně pracovat. A přijít by mohli
i majitelé hospod, aby zjistili jak levně a přitom chutně se dá připravit repertoar
české kuchyně.

TEXT: PAVEL HLINKA
FOTO:ARCHIV

HRUŠOVANY PO DRUHÉ

Představujeme vám novou pravidelnou rubriku, ve které budeme zveřejňovat vize do budoucnosti našich předsedů krajských
sekcí. Tuto sekci odstartujeme vizí viceprezidenta pro krajské sekce pana Vlastislava Šose.
Vážení kolegové,
jsem velice rád, že mohu jako první přispět do pravidelné rubriky „Vize předsedů krajských sekcí“. Již ze stanov, resp. složení
Rady AHR ČR, kde nejvýraznější počet členů Rady tvoří „Předsedové KS“ je zřejmé, že KS jednoznačně patří mezi nejvýznamnější zdroj informací o názorové hladině potřeb a námětů členů AHR, ale i ostatních subjektů podnikajících v segmentu hotelnictví a gastronomie. Předsedové KS by měli být partnery, snad lépe oponenty krajských, resp. místních úřadů, kde by měli spolupracovat s představiteli odborů zabývajících se cestovním ruchem, propagací krajů a obcí, se snahou v maximální míře prosadit
do „volebních“ programů místní rozvoj, s ohledem na potřeby lokálních podnikatelů v hotelnictví, gastronomii a cestovním ruchu.
Ze sekretariátu AHR ČR mají předsedové KS výraznou podporu v programu „Roadshow“, kde se každý měsíc prezentuje AHR
ČR, její vize, záměry, výhody členství, aktivity Akademie AHR, rozsah legislativních, ale i odborných informací, se zaměřením na
náš obor. Jsem přesvědčen o tom, že většina předsedů KS jsou významnými a váženými odborníky v našem oboru a mohou tak
přispět ve svých krajích ke „zviditelnění“ oboru a AHR, a tím k získávání nových členů. Věřím, že se v příštím roce bude dařit stabilizovat tým předsedů KS a postupně budou obsazeny všechny pozice předsedů. Hezký závěr roku a úspěšný rok 2016 přeje
Vlastislav Šos.
INZERCE

TEXT: VLASTISLAV ŠOS

VIZE PŘEDSEDŮ KRAJSKÝCH SEKCÍ

marketing

Kam zmizel Google Hotel Finder?
Jeden z velkých kroků, které Google za poslední roky udělal, bylo spuštění
meta-search agregátoru pod názvem Hotel Finder v roce 2011.
Po zhruba 4 letech proběhla v posledních týdnech na odborných portálech zmínka o rozhodnutí Google tuto platformu uzavřít. To však,
jak ukazuje Jan Kameníček ze společnosti TravelClick na stránkách listopadového vydání COT business, neznamená, že by Google
opustil travel sektor a lukrativní business rezervování hotelů prostřednictvím odkazu na on-line portály. K čemu tedy došlo? Podívejme
se nejprve, jak Hotel Finder začal (viz obrázek 1). Na ukázce je vidět jasný odkaz na Hotel Finder, kam bylo možné se dostat přímo po
zadání www.google.com/hotels. „Rozdíl mezi oběma verzemi je značný a nepotřebuje komentář. Z obrázku 2 též jednoznačně vyplývá, že Google prodej, resp. přeprodej hotelových kapacit neopouští, nýbrž jej více integruje do vlastních výsledků hledání, jak je vidět
na obrázku 3, čímž uživateli usnadňuje přístup ke všem relevatním odkazům,“ píše Jan Kameníček.Klinkutím na More Hotels se lze
dostat do již známého prostředí Hotel Finderu (viz obrázek 4).V profilu každého hotelu se pak již standardně objevují odkazy na různé
rezervační portály, přes které je možné provést rezervaci (na obrázku 5 např. včetně odkazu na hotelový booking engine).
„Odkazy s cenami v profilu hotelu jsou placené a kromě jiného závisí umístění odkazu na částce, kterou je konkrétní portál ochoten
zaplatit za klik. Není žádným tajemstvím, že nejvíce odkazů mají OTAs, což je opět další důvod, aby hotely začaly uvažovat o zobrazení přímého odkazu na webové stránky, resp. booking engine,“ uzavírá v COT business Jan Kameníček.
Obr. 1: Ukázka vizuální podoby Google Hotel Finderu

Obr. 2: Ukázka stránky, na kterou se dostaneme
po zadání www.google.com/hotels nyní

Obr. 5: Odkazy na rezervační portály v profilu hotelu
Obr. 4: Kompletní zobrazení hotelů
v původním Hotel Finder formátu
TEXT: -COT-, FOTO: GOOGLE

Obr. 3: Integrace hotelových nabídek
do výsledků vyhledávání na Googlu

INZERCE

Odpovědné podnikání

Lepší svět vyžaduje více odpovědnosti v byznysu

Dnes je do UN Global Compact zapojeno
již 8 500 firem s 60 miliony zaměstnanci
ve 165 zemích světa, které jsou připraveny
podporovat Cíle udržitelného rozvoje mířící
na problematiku práv žen, protikorupčních
opatření, vodního managementu či klimatických změn a využívat přitom působnosti
88 národních sítí Global Compact nacházejících se ve všech hlavních regionech světa. Tvoří tak největší platformu
společenské odpovědnosti na světě pod
záštitou OSN. Od dubna 2015 také
v České republice jako Národní síť Global
Compact Česká republika. Hostitelskou
organizací české národní sítě je Asociace
společenské odpovědnosti.
Podpora rozvojových cílů je dlouhodobě

podstatnou součástí
aktivit UN Global Compact a jeho národních
sítí. V rámci Rozvojových cílů tisíciletí se
i díky iniciativám jako
CEO Water Mandate
podařilo ušetřit enormní množství vody. Od
roku 2007 je voda
prioritou UN GC
v oblasti životního
prostředí. CEOs po
celém světě precizně
měří emise a jdou
daleko za to, co jim nařizují zákony. Signatáři
sesterské iniciativy UN GC, Principů pro
zodpovědného investování drží souhrnné
jmění více než 10 % globálních financí.
O principech UN GC učí již v mladém
věku ve více než 600 školách po celém
světě. Letos v září přijaly členské státy
OSN nových 17 Cílů udržitelného rozvoje
stanovených na příštích 15 let, a to včetně
velmi ambiciózních cílů, jako jsou vymýcení světové chudoby, dosažení genderové
rovnosti a úspěšný boj s klimatickými
změnami. Pokud se globální rozvojové
komunitě podaří zlepšit situaci alespoň
v některých z těchto oblastí, bude to pro
společnost významný pokrok. S novými

cíli se však také objevuje nová příležitost
pro soukromý sektor využít velkého tržního
potenciálu skrytého v řešení těch nejpalčivějších problémů dnešní doby.
Podnikatelé musejí pochopit, že vše je
o vytváření nových trhů, nových obchodních příležitostech a obchodních modelech. Nikoliv o charitě či nařízení rozvojových agentur a vlád. Je třeba zvýšit apel
na všechny korporace, aby se připojily
k výzvě čelit globálním tématům pomocí
nových byznys modelů, které budou mít
pozitivní dopad, jak na jejich vlastní organizaci, tak i na celou širší společnost.
Více na www.globalcompact.cz.

Mediální partneři AHR ČR:

PRO AHR ČR VYDÁVÁ

Cortina Park, s.r.o.
Bakalářská 23, 108 00, Praha 10
www.gastroahotel.cz
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United Nations Global Compact letos slaví 15 let od svého vzniku. V roce 2000
se 46 korporací setkalo na půdě Organizace spojených národů (OSN) s cílem
vytvořit globální pakt podporující základní principy v oblasti lidských práv,
pracovních podmínek, životního prostředí a později také korupce.

