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editorial

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
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vybavují se mi opakované diskuse, kdo je na tom lépe, zda malí nebo
velcí. Bývá nám často vyčítáno, že zastupujeme jen ty velké. Osobně
nesdílím názor, že jedna nebo druhá strana je na tom lépe. Švédský
lékař a spisovatel kdysi napsal: „malí nebo velcí, vyhlídky máme stejné.“
Snažíme se, aby podnikání v tomto oboru bylo k přežití pro všechny, ať
malí nebo velcí. Musíme důsledně trvat na dodržení slibu vlády, která při
zavádění elektronické evidence tržeb ústy ministra financí vyjádřila
opakovaně vůli, otevřít následně diskusi o výši sazeb DPH, které patří
mezi nejvyšší v Evropě. Snaha, aby nakonec nebyla online evidence
tržeb zavedena jen pro pohostinství a obchod, ale bez výjimek všude,
je také v zájmu malých podniků. Jinak by je totiž zlikvidovala nekalá
konkurence v podobě klubů a hasičských spolků, které našim
hospodám mnohde konkurují již nyní.
Naopak, ti co se snaží tvrdit, že zastupují hlavně malé podnikatele,
spíše zneužívají současnou situaci. Asociace malých a středních
podniků na jednu stranu přesvědčuje politiky, aby bylo co nejvíce
výjimek pro řemeslníky a podobné obory, na druhou stranu tvrdí, jak
chce pomoci malým hospůdkám, formou jednorázových dotací ve výši
70 tis. korun. Přitom v tisku deklaruje, že tržby v pohostinství se krátí
o 70 %. To bereme jako naprosto zcestné a populistické vyjádření,
které není založeno na reálných informacích a škodí nám na veřejnosti.
Ve svých pochybných studiích zapomínají vyčíslit, o kolik krátí tržby
například drobní řemeslníci, čímž otevřeně přiznávají, že jim zas až tak
o stejné podmínky nejde. Není třeba dotací, které budou stejně jen pro
několik šťastlivců a nic nevyřeší. Je nutné donutit naše politiky, aby
dodržovali své sliby. Aby se zlepšilo podnikatelské prostředí
a v pohostinství se dalo přežít poctivě.
Nepřemýšlejme tedy, zda je někdo velký nebo malý, vyhlídky máme
stejné. Domnívám se, že přišel čas zásadně akcelerovat tlak na politiky
a ostatní kompars účinkujících v této hře. Na ty,
kteří opakovaně staví náš obor do role podvodníků
a záměrně přehlížejí, co se děje v jiných oblastech.
Jde jim spíše o hlasy voličů než o změnu k lepšímu.
Nám jde o naše pohostinství a jeho další přežití.
Váš

Partneři AHR ČR
Generální partner AHR

Exkluzivní partner

Exkluzivní partner
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ze sekretariátu
SETKÁNÍ
PREZIDENTA AHR ČR
S VEDENÍM ODBORŮ
10. června se setkal prezident AHR
ČR a viceprezident SOCR ČR Václav Stárek s předsedou odborové
konfederace ČMKOS Josefem Středulou. Cílem jednání byla výměna
stanovisek k připravovaným nebo
prosazovaným změnám v oblasti
cestovního ruchu. Obě strany mají
shodný názor na otázku řešení místních poplatků, elektronické evidence
tržeb a nutnosti řešit otázky rozvoje
cestovního ruchu jinak než na ministerstvem navrhované dobrovolné
bázi. Přesto zůstávají otázky, které
jsou ještě k řešení, což jsou navrhované změny v DPH. Obě strany se
shodly na tom, že vzájemná výměna
informací může jen prospět. Sice
nemusíme na vše pohlížet stejnýma
očima, ale proces hledání pohledu
může být velmi důležitý pro obě
strany. Václav Stárek zaslal předsedovi ČMKOS studie a stanoviska
AHR ČR v písemné podobě.

ŽOFÍNSKÉ FÓRUM
Poslední Žofínské Fórum, které proběhlo
1. června 2015, bylo věnováno otázkám
cestovního ruchu. Setkání se zúčastnila
také současná ministryně pro místní rozvoj paní Karla Šlechtová. Jedním z bodů
jejího vystoupení byla striktní informace,
že MMR ČR pod jejím vedením nebude
pracovat na zákonu o cestovním ruchu
a paní ministryně se zasadí o zvýšení
místních poplatků a jejich povinný výběr
obcemi. Bez ohledu na to, že za současné legislativy nejspíš není možné řešit
tento záměr (povinnost poplatky vybírat)
direktivně z pozice MMR ČR, se jeví tato
informace směrem k podnikatelům a samosprávě obcí jako přinejmenším ukvapená, bez zvážení stávajícího stavu a studie,
kterou vytvořila VŠH. Problémem místních poplatků je fakt, že není možné řádně kontrolovat jejich výběr a zajistit jeho
efektivitu. Hlavním problémem pak zůstává jejich určení, kdy není garantováno,
že se alespoň část poplatků bude vracet
na podporu rozvoje cestovního ruchu
v místě, kde jsou vybírány. Václav Stárek
ve své prezentaci upozornil na dlouhodobé problémy cestovního ruchu a stále
se zhoršující podnikatelské prostředí.
Upozornil na otázky, kterými by se mělo
MMR ČR jako resortní ministerstvo zabývat a podporovat také konkurenceschopnost poctivých podnikatelů. Formou
srovnání se sousedním Rakouskem deklaroval současnou situaci v porovnání s vyspělou turistickou zemí.
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OSA A INTERGRAM OPĚT OSLOVUJÍ ČLENY
V posledních týdnech sekretariát dostává řadu podnětů od členů, kteří jsou opět masivně oslovováni kolektivními správci s výzvami o uzavření individuálních smluv. Informuje vás, že prozatím nedošlo k dohodě mezi kolektivními správci o určení jednoho
jejich zástupce, který s námi bude vyjednávat podmínky hromadné licenční smlouvy.
Máme za to, že náš nárok na určení jednoho správce je legitimní a vychází z novely
autorského zákona. Na jednání, které proběhlo před několika týdny nás zástupci
INTERGRAM požádali, abychom od svého požadavku ustoupili, neboť nemohou najít
shodu s OSA. Na tento požadavek jsme nepřistoupili a stále trváme na určení jednoho
zástupce. Víme, že je to časově náročné, avšak nyní je prodlení způsobeno nenalezením řešení mezi kolektivními správci.
I přes výzvu správcům o zdržení se kontaktování našich členů, začali opět regionální
zástupci kontaktovat, nebo navštěvovat vaše provozy a žádají, abyste podepsali smlouvu s nimi napřímo. V této situaci je však nezbytná soudržnost členské základny, jelikož
pokud budete uzavírat smlouvy s nimi napřímo, oslabuje se také naše pozice pro vyjednávání a dosažení některých výhod. Zároveň máme za to, že finanční prostředky, které
v souhrnu naše členská základna hromadně přes AHR převádí na účty OSA i INT dosahují takové výše, že svazům schází a proto vyvíjejí tlak na přímé oslovování hotelů a restaurací. Díky společnému postupu se nám podařilo několik zásadních úspěchů: 1. zohlednění obsazenosti, 2. určení jednoho zástupce, 3. zachování stropů na výběr poplatků.

PODPIS HOSTŮ NA REGISTRAČNÍCH KARTÁCH
Sešli jsme se se zástupci Úřadu na ochranu osobních údajů, abychom nalezli
společné řešení ve věci vyžadovaných podpisů hotelových hostů se zpracováním
osobních údajů. Naší snahou bylo nají cestu, která bude administrativně nejméně náročná, avšak bude při možné kontrole akceptovatelná. Ačkoli ze zákona
480/2004 Sb. byste teoreticky nepotřebovali souhlas hostů, kteří u vás bydleli
a kterým byste následně nabízeli obdobné vlastní služby prostřednictvím obchodních sdělení, je z hlediska komplexnosti celého zákona doporučováno, abyste:
1. Do registračních karet umístili: souhlasím/nesouhlasím s tím, aby uvedené
údaje byly použity pro marketingové účely. 2. Na vlastní webové stránky do rezervačních formulářů umístili check box s tímto souhlasem – check box nesmí mít
předem definované znaménko, host musí kliknutím vyjádřit svůj záměr sám. Při
rezervacích přes OTAs mají ošetřeny třetí strany, avšak pokud host nedojede,
nebo zruší a Vám zůstanou údaje k dispozici, nemůžete je dále zpracovávat. Dále
byste měli mít v obchodních podmínkách, nebo ubytovacích řádech sděleno, pro
jaké účely jsou data zpracovávána (např. výčet marketingových aktivit + rozsah
zpracovávaných údajů). Pokud byste zpracovávali údaje o hostech např. kongresů, kteří u Vás přímo nebydlí, je nutné zajistit výše uvedený souhlas. Vaší
povinností je mít všechny tyto souhlasy archivované. V případě, že obdržíte od
hosta informaci, že odvolává svůj souhlas, nesmíte ho nadále již kontaktovat.
Odvolání je doporučené mít zaznamenáno.

CESTOVNÍ BALÍČKY – VYJMUTÍ FITNESS,
BAZÉNU, SAUNY, SPA I TRANSFERŮ
V KOMPROMISNÍM TEXTU
V minulém čísle AHR Fóra jsme vás informovali o téměř konečných, kompromisních návrzích textu Direktivy o cestovních balíčcích. Shoda mezi Evropskou komisí, parlamentem a Radou stanovila hraniční práh služby na 25 % celkové ceny
balíčku. To znamená, že při překročení tohoto limitu se služby, které se do balíčku kombinují, chápou jako natolik významné, že by v důsledku i hotely musely být
např. pojištěny proti úpadku v režimu podobném cestovním kancelářím. HOTREC
lobboval za hranici 50 %, bohužel nebyla akceptovatelná. V závěrečné fázi jsme
se snažili vyjmout služby, které by do této Direktivy spadaly. Jednali jsme s poslankyní EP Ditou Charanzovou, které jsme předložili naše stanoviska. Ta se týkala především vyjmutí nejen sauny, bazénu a fitness, ale také služeb spa z chystané
směrnice, vyjmutí transferů, ski pasů, možností vyjmout navrhované zrušení nonrefundables nabídek v případě kombinace služeb. Služby stravování již byly vyjmuty. Ačkoli jednání v trialozích byla u konce, přesto se nám díky přesvědčení paní
poslankyně podařilo vyjmout i služby spa a transfery. Což v této chvíli považujeme
za úspěch. Text odsouhlasený všemi stranami půjde do hlasování na podzim. Non
refundable nabídky by měly být zachovány v současném režimu.
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ze sekretariátu
PODNIKÁTE
ZODPOVĚDNĚ?

O FENOMÉNU, K NĚMUŽ
NEJSOU STATISTIKY
Jako smršť se valí informace z některých regionů o konkurenci, která nedbá pravidel.
Ačkoli bychom neměli zevšeobecňovat,
pronajímatelé místností, bytů i domů mnohdy
opravdu nekonkurují férově. Nejedná se
pouze o turistické destinace v regionech,
tento fenomén je značně rozšířen i v turisticky exponovaných částech hlavního města.
Své nabídky inzerují nejen pouličně, mnohem více se šíří online, na sociálních sítích
a webech nabízejících ubytování. Až dosud
by to nebyl problém, s tímto druhem konkurence je nutné počítat. Problémem je to však
tehdy, pokud nejsou registrováni k činnosti,
neodvádějí místní poplatky, daně, neregistrují cizince a neřeší všechny povinnosti vůči
spotřebitelům, které ukládá legislativa.
Potýká se s tím celá Evropa. Tento měsíc
jsme tedy odeslali několik žádostí o informace na příslušné úřady. Dopisy jsme poslali
na OSA, INT, Finanční úřady, Živnostenský
úřad, Cizineckou policii, Úřadu na ochranu
osobních údajů, a městské úřady v turisticky
navštěvovaných místech.

SETKÁNÍ S POSLANCI V KARLOVÝCH VARECH
V hotelu Imperial v Karlových Varech se koncem května uskutečnilo zasedání
Podvýboru pro cestovní ruch, kterého se zúčastnilo celkem osm poslanců včetně
zákonodárců, kteří byli voleni za Karlovarský kraj. Tématem jednání byla jednak
současná situace v Karlovarském kraji, na kterou má vliv hlavně pokles ruské
klientely a dále otázky celkové koncepce a podpory cestovního ruchu. Václav
Stárek na jednání přednesl vyjádření AHR ČR k současné situaci a zároveň žádost o podporu zákonodárců ve věci zlepšení vízové politiky státu, věnoval se
problematice EET, převedení pokrmů v restauracích do snížené sazby DPH, autorského zákona a novely zákona č. 379 / 2009 Sb.. Zároveň ujistil přítomné
poslance, že asociace jim bude pravidelně předkládat detailní argumenty, podložené konkrétními čísly a aktivně se bude účastnit zasedání jednotlivých výborů,
kde se budou výše uvedené normy projednávat. Zároveň informoval poslance
o vzniku Komory cestovního ruchu SOCR, která bude partnerem zákonodárcům,
jako reprezentant zaměstnavatelů v oboru. Mimořádné díky za organizaci této
aktivity patří také našemu členu, panu Richterovi, poslankyním paní Fischerové
a paní Berdychové. Stejně tak hostiteli akce, hotelu Imperial Karlovy Vary.

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ ÚOHS – PARITA CEN
Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jsme zaslali dopis, který se týkal
šetření ÚOHS ve věci možného porušení zákona o ochraně hospodářské
soutěže nebo možného porušení Smlouvy O fungování EU v oblasti internetového vyhledávání a rezervace ubytování. S výzvou Úřadu na předložení
smluv s internetovými portály ve věci smluvně vyžadované parity cen, byla
v minulosti kontaktována řada našich členů. Dotazovali jsme se tedy, zda
předmětné šetření bylo již uzavřeno, jaké jsou závěry, popřípadě v jaké fázi
se nachází. K našemu dotazu bylo sděleno, že Úřad nadále šetření provádí.
Až budeme mít jakékoli bližší informace, budeme vás informovat.

Current Month – April 2015 vs April 2014
VÝKONY
Percent Change
UBYTOVACÍCH
Occ %
ADR
RevPAR
from April 2014
ZAŘÍZENÍ
– ÚNOR 2015 2015 2014 2015 2014 2015 2014 Occ ADR RevPAR
Prague

76,6

75,1

80,59 74,84

61,76 56,23

2,0

7,7

9,9

Vienna

76,7

76,6 103,81 91,06

79,61 69,79

0,1 14,0

14,1

Budapest

79,2

72,3

69,18 66,24

54,80 47,88

9,6

4,4

14,4

Barcelona

80,6

73,4 123,06 110,83

99,13 81,35

9,8 11,0

21,9

Berlin

75,3

72,6

63,35 56,79

3,6

7,7

11,6

Paris

78,7

83,6 243,95 229,19 192,06 191,67

-5,9

6,4

0,2

London

80,4

83,8 186,77 163,57 150,25 137,01

-4,0 14,2

9,7

Warsaw

74,2

69,1

7,5

84,16 78,18

72,87 66,74

54,10 46,09

9,2

17,4

VÍTÁME NOVÉ ČLENY
Apartmány Kramer, Opava; Bar
Frank, Jindřichův Hradec; Hotel
Antonieta, Teplice; Best Western
City Moran, Praha 2; Hotel a restaurace Arkada, Bučovice; Hotel Belaria, Hradec nad Moravicí; Hotel
PEKO, Praha 10; Hotel Ristorante
U Hada, Žatec; PI.JEZ.PI Plzeň;
Univerzita Palackého v Olomouci,
Správa kolejí a menz, Olomouc;
Vinné sklepy Skalák, Ježov; Vyšší
odborná škola cestovního ruchu
a mezinárodního obchodního styku,
spol. s r.o., Praha 7,
Partneři: F&N dodavatelé, s.r.o.,
Tišice

červen 2015

TEXT: ING. KLÁRA STÁREK ZACHARIÁŠOVÁ / FOTO: ARCHIV

Již několik let vyhlašujeme v rámci
Výročních cen ocenění těm, kteří podnikají zodpovědně. Cena se vyvíjela od
původního Greenmanagera až ke komplexněji pojatému smyslu odpovědného
podnikání Odpovědný hotel/restaurace.
Na své cestě byla pár let spojena s Platformou Byznys pro společnost, letos
bude vyhlašována opět Asociací.
Všichni členové AHR mají opět možnost
ucházet se o titul Odpovědné restaurace
nebo hotelu, bez ohledu na velikost
firmy. Pokud děláte něco více, než je
v rámci zákonných, komerčních nebo
společenských očekávání, podělte se
o to s ostatními – www.cenyahr.cz.
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aktuálně

Elektronická evidence trÏeb

Vážený pane ministře,
navazuji na naši diskuzi z Valné hromady Svazu obchodu a cestovního ruchu ve věci nejasností v rozsahu
výjimek z povinnosti elektronické evidence tržeb.
Jak jsem uvedl v diskuzi, AHR ČR podporovala myšlenku zavedení elektronické evidence tržeb (EET) a vnímala ji jako jeden z kroků pro zavedení rovných podmínek v podnikání. Vzhledem k současnému návrhu
zákona a dle Vašeho vlastního vyjádření, není v současné době nijak garantováno, že se záměr zavedení
povinnosti EET bude v konečném důsledku týkat všech oblastí podnikání plošně (s výjimkou příležitostného prodeje). Chtěl bych Vás informovat, že zásadní podmínkou podpory AHR ČR a našich členů, je
plošné zavedení tohoto opatření bez výjimek. Nesouhlasíme s tím, aby systém v závěru dopadl pouze na
podnikání v oblasti stravovacích, ubytovacích služeb a obchodu. Tento krok bychom považovali za diskriminační, neboť by ukládal pouze určité skupině podnikatelů povinnost, ze které by jiné skupiny podnikatelů
vyloučil a místo toho, aby narovnal nerovné podmínky v podnikání, tak je naopak prohloubí. Není jasné,
podle jakých kritérií by mělo být takto učiněno, neboť krácení tržeb je dle ČSÚ mnohem vyšší v jiných
oborech podnikání než v hotelnictví a gastronomii. Zároveň je třeba otevřeně diskutovat současné daňové zatížení podnikatelů v oboru pohostinství, které je tak vysoké, že již nyní často podnikají se ztrátou. Smyslem
zavedení EET by mělo být zefektivnění výběru daní, ale současně také udržitelnost podnikání ve všech
oborech, včetně pohostinství. Pokud po zavedení systému dojde k úbytku podnikajících subjektů, lze předpokládat, že ani konečné tržby a následné odvody nebudou odpovídat současným prognózám. Proto je důležité zabývat se také výší daní a odvodů za zaměstnance současně se zavedením systému a ne následně, kdy může být pro
mnohé podnikatele pozdě. V současné době máme k dispozici modelové situace s ekonomickými ukazateli
restaurací různých velikostí, které dokládají současnou strukturu nákladů, výnosů a odvodů v souvislosti
s průměrnou útratou na osobu v ČR. Modely ukazují, že zvláště malé restaurace již nyní fungují na hranici
ztrátovosti a dle našeho názoru jsou jejich provozovatelé v mnoha případech do šedé ekonomiky tlačeni stávajícím zatížením ve formě odvodů. Za nešťastné považujeme zavedení několika opatření ve stejném časovém období. Jedná se o zákaz kouření v restauracích, regulaci cen nealkoholických nápojů, opakované změny v zákoně
o potravinách a v konečné fázi zavedení EET. Tato kombinace dále znásobí dopady hlavně na malé živnostníky
v oboru, kteří budou stát před otázkou, zda dále v podnikání pokračovat. Naopak výjimky v EET uvolní cestu
k dalšímu obcházení zákona, takže v konečném důsledku dopadnou opět jen na ty, kteří své povinnosti vůči státu
plní. Již nyní existují příklady, kdy podnikatelé ukončí svou hostinskou činnost a mění svá zařízení na soukromé
kluby. Pokud by zavedení systému tento způsob obcházení umožňovalo, pak to bude znamenat jen další krok
k likvidaci českého pohostinství. Na tuto skutečnost upozorňujeme od počátku přípravy projektu EET.
Vážený pane ministře, vzhledem k výše uvedenému Vás žádáme o zajištění garance, že systém EET bude zaveden pro
hotovostní platby ve všech oblastech a formách podnikání. To by mělo být ukotveno již v navrhovaném zákoně. Jsme
přesvědčeni, že je nezbytné vrácení pokrmů v restauracích do snížené sazby DPH. Za předpokladu, že dojde k zefektivnění výběru daní, je pro podnikatele důležité stanovit termíny Vámi avizovaného záměru o dalším následném
snížení současných sazeb DPH. Myšlenku zefektivnění výběru daní a kultivaci podnikatelského prostředí chápeme jako
přínosnou, ale pouze tehdy, pokud se k tomuto záměru přistoupí důsledně a bez kompromisů. V opačném případě se
bude jednat jen o politický akt, jehož výsledkem bude naprosté rozčarování Vašich voličů. Pokud tato vláda má ve svém
programovém prohlášení zefektivnění výběru daní, pak by měla tuto myšlenku čestně dotáhnout do konce, a to bez kompromisů a ustupování křiklounům, kteří ve většině případů jsou právě ti, jež to s naším daňovým systémem nemyslí
zrovna dobře. Velmi rád se s Vámi osobně na toto téma sejdu a předložím Vám konkrétní fakta a argumenty.
Ing. Václav Stárek, prezident AHR ČR
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TEXT: ING. VÁCLAV STÁREK

Na základě informací z Ministerstva financí a několika společných vystoupení na setkáních
odborné veřejnosti zaslala AHR ČR dopis ministru Babišovi s žádostí o jasné stanovisko
k záměru vlády zavést EET. AHR ČR vydala v tomto duchu také několik tiskových zpráv
a diskutovala své požadavky s vedením ministerstva. Diskuze byla zahájena také s našimi
zákonodárci a bude na ni navazovat oficiální stanovisko a dopis, který obdrží všichni poslanci
v písemné podobě. Podpora AHR ČR je jednoznačně limitována podmínkou, že systém
nedopadne v závěru jen na vybrané obory a bude aplikován plošně. Jakákoli jiná cesta by
byla pouhým politickým gestem, které by v závěru ještě prohloubilo současnou situaci
nerovných podmínek na trhu.
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aktuálně

Anal˘za: Platby kolektivním správcÛm
Jsou platby kolektivním správcům, které odvádějí hotely a restaurace, přiměřené? Jak jsou na
tom ostatní země Evropské unie?

A

OPTIMÁLNÍ VÝŠE POPLATKU?
Stanovení vhodné výše poplatku autorským svazům na základě multikriteriální kalkulace vycházelo z analýzy systému
v zemích s obdobným charakterem cestovního ruchu. Mezi
vybrané země patří Německo, Rakousko, Itálie, Španělsko,
Švýcarsko a Francie. Aby byly hodnoty, které do analýzy
vstupovaly srovnatelné, byly výsledné ukazatele přepočteny
pomocí HDP na osobu dle parity kupní síly. Z výpočtu vyply nula průměrná výše měsíčního poplatku přepočítaná na
jeden pokoj celkem 48,19 Kč/1,74 €/. Tento poplatek je
uvažován za celé ubytovací zařízení, tedy včetně společných
prostor a restaurace.

MODELOVÉ PŘÍPADY:
HOTEL Č. 1
luxusní hotel – 4*
větší město – 500 tis. obyvatel
150 pokojů
350 m2 plocha restaurace
150 + 3 500 m2 plocha recepce + ostatní
kongresové centrum
HOTEL Č. 2
3*
menší město – 150 tis. obyvatel
40 pokojů
150 m2 plocha restaurace
280 m2 plocha recepce + ostatní
Turisticky atraktivní oblast
PENZION
Malé město – 40 tis. obyvatel
10 pokojů
0 m2 plocha restaurace
100 m2 neozvučené chodby
Rodinný, výlety rodin s dětmi

ČR
5 552 €
Francie
4 831 €
Německo 4 805 €
Rakousko 5 240 €
Švýcarsko
418 €
Itálie
88 381 €
Španělsko 3 117 €
ČR
1 826 €
Francie
2 131 €
Německo 1 825 €
Rakousko 2 037 €
Švýcarsko
375 €
Itálie
16 532 €
Španělsko
692 €
ČR
Francie
Německo
Rakousko
Švýcarsko
Itálie
Španělsko

339 €
180 €
271 €
64 €
331 €
1 471 €
234 €

183 €
890 €
306 €
1 365 €
159 €
113 €

RESTAURACE Č. 1
větší město – 500 tis. obyvatel
50 míst k sezení
180 m2 plocha restaurace
žádná TV
1 rádio + 2 reproduktory
Důraz na kvalitní gastronomii,
příjemné prostředí

ČR
Francie
Německo
Rakousko
Švýcarsko
Itálie

RESTAURACE Č. 2
Malé město – 40 tis. obyvatel
100 míst k sezení
260 m2 plocha restaurace
1 TV
1 rádio + 2 reproduktory
Větší množství lidí, obědy,
víkendové akce, TV občas pro přenos
sportovních utkání, klipů

ČR
Francie
Německo
Rakousko
Švýcarsko
Itálie

411 €
874 €
438 €
1 915 €
331 €
508 €

Španělsko

486 €

Španělsko

401 €

TEXT: ING. KLÁRA STÁREK ZACHARIÁŠOVÁ

zohledňují výkon dané ekonomiky? To byly v souhrnu otázky, které nás vedly k zadání studie společnosti KPMG na téma analýzy licenčních plateb
kolektivním správcům v EU. Kolektivní správu autorských práv zpravidla upravuje autorský zákon nebo zákon
o ochraně duševního vlastnictví. Ve sledovaných zemích se
přerozdělují poplatky více kolektivním správcům. Každý má
svoji členskou základnu rozdělenou na autory a umělce, v některých zemích také na specializovaná zvuková či zvukově
obrazová díla. Běžná kritéria pro stanovení výše sazeb hrazených kolektivním správcům za ubytovací zařízení jsou následující: Počet hvězdiček – Počet přístrojů – Rozloha prostor
vybavených zvukovými či zvukově-obrazovými přístroji. Kritéria pro stanovení výše sazeb u restaurací: Počet míst k sezení
– Rozloha provozovny – Velikost města. Systém kolektivní
správy se v různých zemích liší. Měsíční výše poplatků za
jeden pokoj se v ubytovacím zařízení pohybovala od 0,2 €
ve Švýcarsku až po 49,1 € v Itálii. ČR má druhou nejvyšší
sazbu u sledovaných případů. Výše poplatků vybraná za
jedno místo k sezení v restauraci se pohybovala 1,6 €
v Rakousku, přičemž ČR měla druhé nejnižší poplatky.

Cíle komory cestovního ruchu SOCR
Nejdůležitější podněty shrnujeme v následujících bodech:
1. Koncepční podpora – přijetí zákona o cestovním ruchu
a) Dokončení přípravy zákona o CR tak, aby byl vyvážený
poměr mezi pravomocemi krajů a státu, ale zároveň dán
zákonný rámec pro koncepční plánování rozvoje CR.
b) Zajištění, aby část finančních prostředků, která je generována turisty, byla efektivně vynakládána na podporu CR
v místě, kde byla odváděna.
2. Rovné podmínky v podnikání
a) Je nutné zefektivnit výběr daní, jejichž zvyšování až
dosud dopadá pouze na poctivé podnikatele.
b) Je nutné, aby stát zajistil kontrolu dodržování zákona.

c) Revize stávající podnikatelské zátěže – administrativní
i daňové. Snížení administrativní zátěže podnikatelů,
zvážení revize stávající výše daňového zatížení
d) Zavedení jasných podmínek pro minimalizaci šedé
ekonomiky v oblasti nekalého podnikání, včetně oblasti
online distribučních sítí.
3. Zvýšení reprezentace cestovního ruchu a podpora
podnikání v této oblasti
a) CR by měl stejně jako obchod spadat spíše do gesce
MPO.
b) SOCR ČR bude šířit pozitivní image cestovního ruchu
4. Rozšiřování členské základny

červen 2015

TEXT: ING. VÁCLAV STÁREK

Valná hromada SOCR ČR schválila komorové rozdělení svazu, došlo k transformaci existující
platformy cestovního ruchu na komoru CR. Ta bude reprezentantem oboru vůči veřejné správě.
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rozhovor

Mladá manaÏerka roku 2014 Petra
Gutwirt: Jeden bez druhého
se ve sluÏbách neobejdeme
Na 9. výroční konferenci Asociace hotelů a restaurací České
republiky v hotelu NH Prague v listopadu 2014 převzala
výroční cenu Mladá manažerka roku PETRA GUTWIRT
z hotelu Luxury Wellness Resort Riverside, Karlovy Vary.
Ocenění dosavadních
úspěchů vám určitě udělalo
radost, zároveň vás také
zavazuje a je výzvou k dalšímu
zlepšování. Jakým způsobem
hodláte pokračovat ve svém
profesním vzdělávání?
Každé profesní ocenění je jistě nejen
velkou poctou, zrcadlem, že to co člo věk dělá, dělá dobře, ale zároveň, jak
říkáte, je to závazek a výzva k dalšímu
zlepšování. Snažím se být neustále
v obraze, protože nejen v našem obo ru je potřeba se neustále vzdělávat
a sledovat nejnovější trendy. Inspiruji
se také u kolegů z konkurenčních
hotelů na setkáních či seminářích a to
nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Kdo byl nebo je pro vás
vzorem ve vaší profesi?
Jak jsem se již jednou zmínila na udílení výročních cen AHR v Obecním
domě, mým velkým profesním vzorem
je generální ředitel naší společnosti
Axxos Hotels&Resorts, Jan Motlík,
a tímto bych mu chtěla ještě jednou
poděkovat, že mi před necelými dvěma lety svěřil do rukou náš první pětihvězdičkový projekt Luxury Wellness
Resort Retro Riverside. Dalším mým
celoživotním vzorem jsou moji rodiče,
kteří vytrvale pracují ve službách
a jsou pravým důkazem toho, že
s vytrvalostí a úsměvem je možné
překonat všechny překážky.

Kdy se rozhodovalo o vaší
budoucí profesi?
Myslím, že moje maminka měla o mé
profesní cestě jasné představy, hned
jak jsem se narodila. V Karlových Va rech je totiž hotelnictví jeden z nejrozšířenějších oborů, který nabízí spoustu
příležitostí a z této skutečnosti také její
vize logicky vyplývala. Mně to však
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Narozena v Karlových Varech, 30 let
STŘEDNÍ HOTELOVÁ ŠKOLA –
Cestovní ruch
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU Karlovy Vary
BA-BUSINESS STUDIES, NEW YORK COLLEGE IN ATHENS –
BUSINESS TOURISM
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ÚZEMNĚ SPRÁVNÍ – MANAGEMENT
V LÁZEŇSTVÍ
Axxos Hotels and Resorts-FO Supervisor, Hotel Angelo Prague – Shift
Leader FO, Hotel Dvořák, Karlovy Vary – praxe
Spoluzakladatelka projektů v zahraničí: Lofos restaurant, Saray Oriental
Club, Water Blue Water Ski Club and School – Water Ski instructor
Hotel Retro Riverside*****– Březová, Karlovy Vary – hotel manager
Hotel Retro Riverside*****– Březová, Karlovy Vary – ředitelka hotelu

chvilku trvalo, než jsem se v nynější
profesi našla. Již během studia na
hotelové škole jsem měla sen cestovat
a poznávat nové věci a objevovat nová
místa, více než se usadit v mém rodném městě. Tento cestovatelský sen
se mi podařilo splnit a po několikaleté
túře po Praze, Řecku, Německu a Se verní Americe jsem se opět vrátila zpět
do hotelnictví v Karlových Varech.

spoustu prostoru v testování svých
kvalit. Také jednou velmi pěknou akcí,
na kterou ráda vzpomínám, byl minulý
rok první ročník Tourism and Games,
který pořádala agentura CzechTourism,
kde jsme s kolegy z oboru porovnávali
nejen sportovní, ale i vědomostní vý kony. Tehdy se nám s mým týmem
podařilo vybojovat první místo.

Čím vyplňujete svůj volný čas?
Máte i jiné možnosti otestovat
si své kvality, porovnat se
s kolegy z branže, inspirovat
se a zlepšit prestiž své
profese, než jen při
hodnocení AHR ČR?
V rámci naší společnosti se setkávám
s mnoha kolegy řediteli, kteří jsou pro
mě inspirací a s kterými v rámci naší
interní sítě sledujeme výsledky všech
projektů a dá se říci, že i zároveň bo jujeme o nejlepší hotel roku. Každý rok
vyhlašujeme několik prestižních ocenění jako je právě nejlepší hotel, nejlepší manažer, největší skokan, cena za
největší zásluhy apod., a tak máme

Upřímně, volného času moc nemám,
jelikož v rámci expanze naší společ nosti připravujeme nové projekty
a jedním z nich je i Luxury Spa Hotel
Atlantic Palace, který bude mým novým působištěm. Když už na to však
přijde, relaxuji nejvíce sportem. Žádná
sportovní aktivita pro mě není překáž kou. Nejraději hraji tenis, běhám,
plavu a nově se bavím i golfem a to
v našem Golf&Spa Resort U Cihelny,
kde jsem golf poprvé vyzkoušela
a zamilovala si ho. Manžel mě ve hře
neuvěřitelně podporuje a ještě více
od té doby, co se stal ředitelem
zmíněného resortu.
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Co vám v letošním roce udělalo radost
a co naopak zneklidnilo?
Stále více si uvědomuji, jak moc mě těší, neustále se
zvyšující počet spokojených a vracejících se klientů do
našich hotelů. Jejich úsměvy a pozitivní reakce jsou pro
mě satisfakcí a motivují mě k dalším profesním výkonům. Také mě velice těší nárůst potenciálních kvalitních
pracovníků ve službách, které jsem měla možnost
v rámci naší společnosti poznat. No a v neposlední řadě
mě těší nové projekty, které nejen v Karlových Varech,
ale i v Praze připravujeme. Nejaktuálnějším je v tuto
chvíli Grandhotel Ambassador Národní dům. Naopak
mě zneklidňuje nestabilní politická situace na Blízkém
východě a Africe, nepokoje a výtržnosti napříč celým
světem a hlavně tragické události, které se staly na
Ukrajině a ve Francii.Také negativně vnímám propad
rublu a oslabování české měny vůči euru a dolaru.

Jak byste hotel představila čtenářům
AHR Fóra?
Náš Luxury Wellness Resort Retro Riverside***** nabízí
skutečně exkluzivní prostředí, kvalitní ubytovací, stravovací a wellness služby. Hotel se nachází na přehradě
Březová obklopen Slavkovskými lesy a je tím nejlepším
místem pro skutečnou relaxaci. V luxusně vybavených
pokojích a moderním wellness centru si dopřeje klidu
Vaše tělo i mysl. Naše restaurace LA TERRAZZA nabízí
ty nejlepší pokrmy v Karlových Varech a její jedinečné
panorama a profesionální personál, umocní Váš gurmánský zážitek při Vašem pobytu u nás.

fanouška našich facebookových stránek. Snažíme se s našimi fanoušky udržovat komunikaci, představujeme jim například novinky našeho hotelu, vypisujeme různé soutěže či
speciální nabídky.

Jaké máte vize do nejbližší budoucnosti, a to
jak profesní, tak i soukromé?
Mým nejaktuálnějším úkolem je již brzké otevření nového
hotelu Atlantic Palace a mou vizí v rámci tohoto projektu je
vytvoření takového produktu, kam se budou naši klienti rádi
vracet, produktu, který bude poskytovat profesionální a kva litní služby a produktu, který bude mít stálý, silný a profesionální tým pracovníků. Další vizí je mé intenzivní vzdělání
v oblasti top managementu a současných trendech v hotelnictví. Ráda bych se také zaměřila na osobní rozvoj v oblasti relaxace a zdravého životního stylu. Ve svém cestovatelském seznamu mám rovněž ještě několik neprobádaných
míst, kam bych se ráda podívala.

Co podle vás přinese budoucnost oboru
hotelnictví?
Bez pochyb více rozmanitých, atraktivních a individuálně
poskytovaných služeb. Hotelnictví poskytuje velkou škálu
služeb, které je potřeba neustále zlepšovat a více je také
vnímána individualita každého klienta. Obecně se dá říci, že
důležité je poskytovat takové služby, aby se klient cítil tak
spokojeně, aby se k nám nejen znovu vrátil, ale příště přijel
i se svými přáteli. Je tedy důležité jít neustále kupředu, snažit
se rozvíjet na nových trzích, poskytovat špičkové služby.

TEXT: PHDR. JAROSLAV HOLOUBEK / FOTO: ARCHIV PETRY GUTWIRT
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Kdo tvoří hlavní klientelu hotelu?
Hlavní klientela našeho hotelu je individuální klientela,
která touží po relaxaci v luxusním prostředí, nejčastěji
z Čech či Německa.

Nejlepší reklamou je vždy spokojený zákazník. Těchto
dobrých a spokojených zákazníků si velmi vážíme a snažíme si je udržet. Proto jsme pro ně připravili věrnostní
program pro stálé klienty. Členství v tomto exkluzivním
klubu klientům přináší řadu výhod a slev na služby ve
všech hotelech, které společnost Axxos Hotels&Resorts
spravuje.

Jakým způsobem dáváte svým
zaměstnancům pocit sounáležitosti
s firmou?

INZERCE

Je těžké si dobré klienty udržet? Jak a čím
jim vycházíte vstříc a jak o ně pečujete?

Jdu svým zaměstnancům příkladem. Chci, aby věděli,
v jaké společnosti pracují, jaké jsou její vize a společné
myšlenky. Snažím se také o to, aby si uvědomili, jakého
týmu jsou součástí a aby pochopili, že náš tým bude
úspěšný jen za předpokladu, bude-li úspěšný každý jedinec ve vzájemné součinnosti, protože jeden bez druhého se ve službách neobejdeme.

Využíváte sociálních sítí v rámci své
marketingové strategie?
Sociální sítě jsou silným marketingovým nástrojem dnešní doby. V současné chvíli jsme vyhlásili soutěž o tisícího

C Z E CH

AWARD
2014

C Z E CH

AWARD
2015
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hotel/penzion
WHO IS WHO
STEFAN BAUER (37) byl jmeno-

Zeptali jsme se...
Od 1. června až do 31. srpna je opět spuštěna
možnost hlasování do již 6. ročníku soutěže
Penzion roku, kterou pořádá spol. FTonline
spolu s AHR ČR. Zeptali jsme se proto
certifikovaných HOTELSTARS penzionů:

1. Slyšeli jste v minulosti o soutěži Penzion
roku? Pokud ano, zapojujete se do ní?
2. Co vás vede k tomu se
účastnit/neúčastnit této soutěže?
Horáková Dagmar, manager penzionu Sluníčko –
3*Superior, Ostravice
1. O soutěži penzion roku jsme slyšeli. Již od r. 2011 se do
ankety aktivně zapojuje celý tým penzionu a každoročně celé
léto touto soutěží žijeme spolu s našimi hosty.
2. Zapojením do zmíněné soutěže získáme od našich hostů nemalou zpětnou vazbu a spoustu nápadů, jak dále služby
a přístup k hostům vylepšovat. Podpora našich hostů je pro nás
velkým pohonem pro naši další práci.

ván do funkce ředitele hotelu Hilton Prague. Narodil se v Rakousku a do Prahy
přišel z centrály společnosti Hilton Worldwide, z pozice regionálního F&B ředitele
pro východní Evropu, Izrael, Rusko a Turecko. Během své
patnáctileté kariéry ve společnosti Hilton Hotels & Resorts
zastával různé posty v provozních odděleních hotelů v Pe kingu, Torontu, Londýně a Vídni. Ve své nové roli se zaměří především na stálé vylepšování zážitků hostů napříč
všemi segmenty, stejně jako na posilování výjimečné reputace Hilton Prague jako předního kongresového hotelu
ve střední a východní Evropě. Stefan Bauer nastupuje po
Danielu Habersatterovi, který se po téměř čtyřech letech
v hotelu Hilton Prague přesouvá jako generální ředitel
hotelu Hilton Tallinn, jehož otevření chystá.

CHRISTIAN SCHWENKE (32)
byl jmenován na pozici ředitele hotelu
Hilton Prague Old Town. Od roku 2011
působil ve funkci ředitele oddělení business development hotelů Hilton Prague
a Hilton Prague Old Town a během
svých patnácti let u společnosti zastával
různé pozice v obchodních odděleních
v Budapešti, Antverpách, Brémách, Norimberku a Výmaru. Jeho hlavním cílem bude dále rozvíjet úspěšné
výsledky a reputaci, které si Hilton Prague Old Town získal
během posledních několika let, posilovat zastoupení hotelu na českém trhu a společně s hotelovým týmem udržovat vysoko nastavený standard zážitků hostů. Pochází
z Německa. Christian Schwenke ve funkci nahrazuje Lucu
Crocca, který po více než pěti letech svého působení
v Praze míří do katarské Dohy s cílem otevřít nový hotel
Curio by Hilton.

Meinl_

Ondřej Gacko, vedoucí penzionu – 3* Superior, Kyjov
1. Samozřejmě, že jsem o soutěži Penzion roku slyšel. Každý rok
sleduji výsledky. Zapojujeme se do ní podruhé.
2. Chtěli bychom více zpropagovat náš penzion, jelikož si myslím, že vaši anketu sledují i klienti.

TEXT: BC. KLÁRA HÁJKOVÁ

Vlk Jiří, Vrchní štajgr – Havířská bouda – 3*, Kutná Hora
1. V minulosti jsem o soutěži Penzion roku neslyšel, ale rádi
se do ní zapojíme.
2. Myslím si, že je to dobrá reklama pro penzion.

8

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

červen 2015

ván na pozici šéfkuchaře hotelu Hilton
Prague. Do týmu Hilton Prague přichází
z hotelu Hilton Batumi v Gruzii, na jehož
otevření se podílel. Franco má za sebou
rozsáhlé zkušenosti, které zahrnují otevření několika hotelů a vedení kuchařských
týmů v hotelech Waldorf Astoria v Jeruzalémě a Hilton Molino Stucky v Benátkách. Kromě téměř
čtyřiceti let zkušeností s vedením byl Franco také kulinářským konzultantem pro společnost Electrolux v oddělení
výzkumu a vývoje kuchyňských zařízení. Je také autorem
několika kuchařek. Francovým posláním bude stavět na
skvělé kulinářské reputaci hotelu Hilton Prague, který pro vozuje pět restaurací a barů i rozsáhlé banketní oddělení
a zaměří se především na zavádění nejnovějších světových
kulinářských trendů. Je Ital a ve funkci nahrazuje Leona
Malíka, který se rozhodl odejít do výslužby. Během dvaceti
let v Hilton Prague prokázal skvělé manažerské a organizační schopnosti při vedení rozsáhlého kuchyňského provozu, přičemž zaváděl do praxe nové projekty, jako např.
cateringové služby poskytované mimo prostory hotelu.

TEXT: ARCHIV HOTELU HILTON / FOTO: ARCHIV

FRANCO LUISE (53) byl jmeno-
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hotel/penzion

Jak zv˘‰it konverzi sv˘ch www stránek?
V minulém vydání měsíčníku COT business jste si mohli přečíst článek o tom, proč hoteloví
hosté často upřednostňují rezervace prostřednictvím OTAs. V červnovém vydání COT business
Jan Kameníček na předchozí téma navazuje.

K

Meinl_pulka_gh0315:Sestava 1
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klíčová slova jako hotely v Praze jsou
sice na první pohled důležitá, ale nevedou přímo k rezervaci; k té vedou právě až klíčová slova se jménem hotelu.
Když je již host na webové stránce
hotelu, je nutné mu co nejvíce zkrátit
cestu k vlastní rezervaci. Proto by kaž dý „produkt“ prodávaný na webových
stránkách měl mít přímý prolink do
bookingenginu, a to tam, kde jej lze
ihned rezervovat, tedy nikoli na začátek rezervačního procesu. Je také nutné pamatovat na rezervace přes mobily,
kdy je bezpodmínečně nutná rychlost
a jednoduchost. Proto často v této
oblasti vítězí OTAs, jelikož mohou přes
své mobilní aplikace nabídnout nesporně větší počet alternativ.
(Celý článek najdete v červnovém vydání COT business).

Stránka 1
INZERCE

JULIUS MEINL
COFFEE&TEA COMPANY SINCE1862
vídeňská kavárenská kultura je v Čechách doma
Již více než 150 let se mohou milovníci
kávy potkávat s nezaměnitelným
mouřenínem s orientálním fezem
na hlavě. Když před 150 lety přišel
zakladatel ﬁrmy, rodák z českých Kraslic,
pan Julius Meinl I. do Vídně, způsobil
v kávovém světě doslova revoluci. Začal
jako jeden z prvních na světě pražit kávu
ve velkém a v perfektní kontinuální
kvalitě. Během několika let vybudoval
velké kávové impérium, jež překonávalo
i hranice tehdejšího Rakouska-Uherska.
Schopnost přinášet kávové inovace je pro
JULIUS MEINL typická. Před několika
lety přišel na trh se svojí pověstnou
espresso směsí označenou letopočtem
1862, tedy s letopočtem vzniku
společnosti. Byl mezi prvními výrobci,
kteří zabalili své proslavené kávové
blendy do moderních kávových kapslí.

Proslavil se svými originálními směsi
na frenchpress, ale také kolekcí čajů
v bio kvalitě. Poslední inovací je systém
Prem.Break, kávové řešení určené pro
snídaňovou a kongresovou kávu. Toto
řešení přináší revoluční kvalitu pro naše
zákazníky z tohoto segmentu, kterou
jistě naši společní hosté v hotelech ocení.
Pro JULIUS MEINL je však hlavně
typické espresso nebo melange podávané
vídeňským kavárenským způsobem.
A protože český původ rodiny Meinl je
všeobecně známý, je nám tato kultura
kávy velmi blízká a považujeme ji za
vlastní. A to nejen my Češi, ale mohu

konstatovat,
že káva
s mouřenínem
ve znaku
zdomácněla
ve více jak
72 zemích
světa.
Přijměte tedy
prosím pozvání
do kávového světa
JULIUS MEINL, který propojuje svou
tradici s moderními trendy.
www.meinlkava.cz

TEXT: (COT)

OTAs investují, je zřejmý – není to proto, že mají dostatek volných peněžních
prostředků, ale proto, že tato inzerce
funguje,“ píše Kameníček. Jde totiž
podle něj o moment, kdy se potenciální host právě rozhoduje, kde provede
rezervaci. A pokud hotel umístí na první
místo v placené inzerci odkaz na svůj
web, pak má nesrovnatelně vyšší pravděpodobnost, že rezervaci získá. V inzerátu totiž může hotel zmínit základní
výhody, proč by měl host rezervovat
na hotelových stránkách, a to přesně
v kritickém momentu výběru, kdy se
rozhoduje o volbě rezervačního kaná lu. Důležitost prvního místa při vyhle dávání pod jménem hotelu podtrhuje
tzv. vyhledávací trychtýř (searchfunnel). Zjednodušeně
ukazuje, jakým způsobem
probíhá vyhledávání. Široká

onstatuje, že s některými
faktory mohou individuální
webové stránky hotelů jen
těžko soupeřit – možnost
uplatnit věrnostní body, výběr ze sto vek různých alternativ a s tím spojená
pohodlnost a rychlost zůstanou výsadou OTAs. „To ale neznamená, že by
se hotely nemohly u OTAs v určitých
oblastech inspirovat a využít obdobných taktik a prostředků k získání
zákazníka přímo na svých webových
stránkách,“ uvádí Kameníček. Zaprvé
nesmějí hotely ponechávat přední
místo v placeném vyhledávání OTAs.
Je téměř pravidlem, že OTAs investují
do placené inzerce ve vyhledávačích
„nákupem“ klíčových slov obsahují cích název hotelu. „Souhlasím, jedná
se o placenou inzerci, která stojí nemalé prostředky, ale důvod, proč do ní
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vzdělávání

âeká nás závûreãná
konference k projektu!

TEXT: ING. ALŽBĚTA GAŠPÁRKOVÁ, MBA

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 pravidelně informace. Tentokrát bychom vás
rádi informovali o plánované závěrečné konferenci k projektu.
a se uskuteční 22. 6. 2015 – 23. 6. 2015 v OREA Hotel Pyramida****. Cílem akce je poskytnout zapojeným subjektům možnost závěrečné evaluace celého projektu a současně
umožnit sdílení zkušeností mezi jednotlivými participanty. Součástí programu je shrnutí
celého projektu ze strany AHR ČR, dále se můžete těšit na prezentace zástupců hotelů
a restaurací, které byly do projektu zapojeny a v neposlední řadě se o své zkušenosti s projektem podělí i pedagogové ze zapojených škol. Druhým dnem konference provedou účastníky
lektoři, kteří na projektu participovali. Ti si na základě svých zkušeností z kurzů připravili pro
účastníky prezentace s doplněním toho nejzajímavějšího a nejdůležitějšího, co bylo na jejich
školeních prezentováno. Součástí prezentací je i rozšíření témat na základě požadavků od
škol. Všem zúčastněným moc děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání na konferenci.

T

Poslední moÏnost vyuÏít kurzy zdarma!
V následujících dvou měsících máte poslední možnost využít odborné kurzy z projektu
CzechTourism „Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu“!
Vás a vaše zaměstnance vyškolíme zcela zdarma!

HOTELOVÉ MODULY:
Personalistika v praxi
Budgeting – rozpočtování
v ubytovacím zařízení
Koučování pro oblast cestovního
ruchu II
Manažerské schopnosti
a dovednosti II
Housekeeping II
Způsob řízení ubytovacího úseku
rekreačního zařízení
Online reputace
Marketing v ubytovacích zařízeních II
Recepce
Recepce II
Rezervace
Vyřizování reklamací a stížností

MODULY GASTRONOMIE:
Práce s obsluhujícím personálem
aneb jak vybudovat skvělý tým
Leadership
Jak marketingově využít Facebook,
Twitter a další sociální sítě
Stravování v rekreačním zařízení
Snídaně a polopenze moderně
a ekonomicky
Vyřizování reklamací a stížností
pro oblast gastronomie
Víno v restauraci aneb
jak jej prodávat
Barista
Vegetariánská kuchyně
Gastronomický seminář –
Moderní česká kuchyně

KURZY MĚKKÝCH
DOVEDNOSTÍ:
Základy etikety pro oblast
cestovního ruchu
a její aplikace v praxi
Psychologie zákazníka pro
oblast cestovního ruchu
Asertivní jednání pro oblast
cestovního ruchu
Připravte se na nové trendy
v „Zeleném turismu“
Obchodní a prodejní
dovednosti pro oblast
cestovního ruchu
Jazykové obraty v oblasti
cestovního ruchu

Semináře se konají po celé ČR 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.: 773 236 290.
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TEXT: MGR. LENKA STOCKTON

V

případě zájmu se můžete zapsat do tzv. otevřeného kurzu, nebo vám vybraný seminář připravíme
na míru ve vašem zařízení. V tomto případě vám navíc z projektu uhradíme pronájem školící místnosti
a proplatíme občerstvení na každého účastníka. Využijte proto této skvělé nabídky a vyberte si z následujících témat:
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akce

BIDVEST HOTELIER GOLF CUP AHR ČR
KDY: 4. září 2015
KDE: Golf & Spa Resort Cihelny
INZERCE

TEXT: ZUZANA ŠVECOVÁ / FOTO: ARCHIV

19. – 20. listopad 2015
CLARION CONGRESS HOTEL OSTRAVA

FOTO: BORIS RENNER

10. KONFERENCE AHR ČR. OSTRAVA!!
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marketing

Facebook jako
nástroj marketingu
Využívání sociálních sítí už v mnoha hotelech
a restauracích funguje. Pokoušejí se získat prostřednictvím
komunikace nové zákazníky. Jak ale správně pracovat
se sociálními sítěmi jako nástrojem marketingu?

S

FACEBOOK U NÁS VEDE
Všechno začíná vytvořením firemního
profilu na Facebooku, který je v rámci
České republiky jednoznačně nejvyužívanější sociální sítí. Facebook
má široký rozptyl využití. „Neslouží jen
ke spravování vlastního hotelového
profilu, ale má obrovský potenciál ve
facebookové reklamě, která je v podstatě tou nejcílenější reklamou, která
kdy v historii lidstva existovala,“ říká
Jan Halíř, projektový manažer HotelSolutions.cz. Vše vychází ze skutečnosti,
že lidé o sobě na Facebooku řeknou
téměř všechno – kolik je jim let, co
dělají, co je zajímá, jestli mají rodinu,
zda cestují... A tyto informace mohou
hotely a restaurace použít k cílení
reklamy. Pokud se ubytovací zařízení
například rozhodne prodávat konkrét ní akční balíček, může si přes Facebook zcela přesně vyprofilovat svého

klienta. Podle věku, zájmů, spádové
oblasti. Lidé také na Facebooku o sobě
sdělují události typu „budu se ženit“
atd. Pokud hotel pořádá svatby, není
pak nic jednoduššího než cílit reklamu
na lidi, kteří se ve vzdálenosti 30 km
od hotelu připravují vstoupit do manželství. Zkrátka můžeme cílit na místo,
věk, pohlaví, na turisty, nabízet balíčky
třeba rybářům, cyklistům, rodinám
s dětmi, lidem se psy. „Facebook o nás
ví všechno, a proto nikdy nebyla rekla ma tak úzce cílená,“ dodává Jan Halíř.
Kdo je na Facebooku, ztrácí soukromí, a ubytovací zařízení a restaurace
mohou z této skutečnosti vytěžit, mohou prodávat konktrétní produkty. Ale
málokdo to doopravdy umí. Často hoteliéři a restauratéři říkají, „vždyť my
Facebook máme, ale nám to prostě
takto nefunguje“.
Komunikace na facebooku má dvě
roviny – jedna je komunikace s fanoušky, s nimiž komunikujeme průběžně
a ne vždy komerčně. Tam lze také
propagovat některé druhy produktů,
ale nesmí to být hlavním účelem, na
facebookovém profilu hotelu je hlavním cílem podpora značky a pokud se
zde za každou cenu snažíme prodat,
tak lidi spíše odradíme.

Druhá skupina jsou potenciální fanoušci, kteří o nás ještě ani nevědí.
Ty si lze přes Facebook vyspecifikovat, cílit na ně a přesvědčit je, že prá vě náš produkt je pro ně vhodný.

ODBORNÍK
NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ?
Pokud chce hotel nebo restaurace využívat sociální sítě jako marketingový
nástroj, je potřeba mít už dopředu připravený plán. Velice často se totiž stá vá, že v hotelu dostane sociální sítě
některý ze zaměstnanců „za trest“.
A jaký je výsledek? Práci dělá člověk,
který k sociálním sítím nemá vztah,
neví, jak je reálně marketingově využít,
dvakrát týdně vloží příspěvek a tím to
končí. To pochopitelně nikam nevede.
„Samozřejmě si uvědomuji, že ve většině hotelů by vyčlenění jednoho pracovníka pouze na sociální sítě ekonomicky nedávalo smysl,“ domnívá se
Jan Halíř. Měl by se jimi ale zabývat
člověk, který má zkušenosti z marketingu a zároveň má k sociálním sítím
pozitivní vztah.

ČEHO SE VYVAROVAT?
Facebook nabízí statistiku, která přesně zobrazí, jak fanoušci na váš příspě vek reagovali. Pokud je zřejmé, že na
určitý typ příspěvku lidé nereagují,
nedávejte ho tam, je evidentní, že ni koho nezajímá. Dobré je, vžít se do
role fanouška, a nedávat na síť takové
informace, které by nás nezajímali.
„Zabiják“ hotelových Facebooků je
denní menu restaurace. Hosta, který
byl v konkrétním hotelu na wellness
víkendu vůbec nezajímá, že dneska je
na jídelním lístku držťková polévka.
Jestli hotelová restaurace chce komunikovat denním menu, měla by mít
svůj Facebookový profil.
Celý text najdete v časopise
Gastro&Hotel 3/2015,
www.gastroahotel.cz.
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TEXT: MICHAELA ŠULCOVÁ / FOTO: ARCHIV

ociální sítě a především Facebook jsou fenoménem posledních let. Spousta hotelů,
penzionů a restaurací už tuto
novou realitu pochopily a mají na sociálních sítích své profily. Víte ale, jak
efektivně komunikovat směrem ke
svým potenciálním fanouškům?
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Specialista na větrání a rekuperaci tepla

VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE VELKO KUCHYNÍ
MODERNÍ ŘEŠENÍ PRO VELKOKUCHYNĚ
Větrací a klimatizační stropy SKV a TPV jsou „vlajkovou lodí“ v nabídce společnosti ATREA. Moderní a účinný systém se
dodává úspěšně již více než 15 let, ověřený jen v České a Slovenské republice na více než 150 velkých realizacích.
Větrací a klimatizační stropy po konstrukční stránce splňují nejpřísnější požadavky a to jak z pohledu designu, tak i z hlediska hygieny. Kvalitní osvětlení celého prostoru kuchyně, bezprůvanový přívod čerstvého vzduchu a dokonalé odsávání, to vše navíc ve spojení s moderním systémem regulace – to vše vytváří příjemné prostředí pro personál kuchyně.
Větrací a klimatizační stropy řeší i spolehlivou ﬁltraci odpadního vzduchu, kdy ke standardní mechanické ﬁltraci tuků je
možné osadit i druhý stupeň tzv. UV-C ﬁltrace – a dosáhnout tak špičkové účinnosti likvidace odsávaných tuků až 99 %!
Výsledkem je výrazně nižší údržba a hlavně čistší odpadní vzduch. Důkazem kvality a funkčnosti tohoto sytému je i celoevropská certiﬁkace TÜV.

t

Atraktivní design

t

Volitelně vestavěná UV-C ﬁltrace

t

Dokonalá ochrana stropní konstrukce proti působení tepla a vlhkosti

t

Rovnoměrné celoplošné osvětlení

t

Jednoduché projektové řešení

t

Univerzální řešení při změně dispozice technologie kuchyně

t

$FMPFWSPQTLÈDFSUJmLBDF5Ã7

WWW.ATREA.CZ
ATREA s. r. o.tėFTLPTMPWFOTLÏBSNÈEZ +BCMPOFDOBE/JTPVtT:  tE: atrea@atrea.cz
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§?

V rytmu elektronické evidence trÏeb

dea elektronické evidence tržeb vychází z přesvědčení velké části
Evropy, že je třeba něco
dělat s efektivitou výběru daní.
Je to tedy další nástroj pro stát,
který se se stávajícími nástroji
nedokáže k výběru daní řádně
postavit. Vítání tohoto nástroje jako takového, který umožní sjednotit postavení podnikatel ve vztahu k placení
daní a tedy narovnání tržních podmínek, však bledne při pohledu na aktuální znění návrhu zákona. Důvodem
je to, že sledování tržeb státem se má
nakonec týkat jen úzkého okruhu podnikatelských subjektů a nikoli všech
oblastí podnikání (viz § 37 návrhu zákona o evidenci tržeb), jak je tomu například v Chorvatsku, které si původně
naši zákonodárci vzali za vzor. V první
fázi by tak měl zákon dopadnout pouze na restaurace a hotely. To se logicky jeví jako řešení znevýhodňující pouze jednu skupinu podnikatelů, kdy

I

zřetelně cítíme chybějící prvek
stejných podmínek na všechny.
Z postulátů formální spravedlnosti pro právní myšlení nepochybně vyplývá princip obecnosti právní regulace a princip stejného zacházení před
zákonem. Tyto principy pak
implikují zákaz diskriminace a zákaz
libovůle. Právo podnikat, a to za
rovných podmínek, garantují právní
předpisy. Na ústavní úrovni Listina
základních práv a svobod v rámci
hospodářských práv v článku 26, který
uvádí: „Každý má právo na svobodnou
volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.“ Vidíme
kolizi s tímto základním právem, pokud
pouze některá odvětví národního hospodářství, mají být stižena nadměrnou
a v konkrétním případě i neodůvodněnou zákonnou regulací a tím jsou znevýhodněna oproti jiným odvětvím. Byť
je smyslem takové regulace naplnění

obecné povinnosti hradit daně, tedy
plnit povinnost, která je stanovena
všem, nejen podnikatelům, není podle
našeho názoru možné, aby pouze někteří byli povinování dalšími omezeními naplňovat tento smysl. I pokud bychom připustili možnost regulace jen
některých odvětví, např. těch, která
pracují s hotovostí, nelze již dovodit,
proč by to neměla být všechna taková
odvětví, ale jen některá, navíc vybraná
bez objektivních důvodů. Všechny nově přijaté zákony by měly rovné podmínky v podnikání, vytyčené základními pravidly právního státu, respektovat.
Zákon, který omezuje právo na podnikání za rovných podmínek, se tak
jeví jako diskriminační.

TEXT: MGR. MARTIN HOLUB, JAKUB MALINA

Současné tance kolem zákona o elektronické evidenci tržeb nás nutí k zamyšlení nad rovnými
podmínkami v podnikání, přístupem státní moci ve vztahu k podnikatelům, preferencemi
zákonodárce a tím, jestli tyto preference odpovídají pojetí moderního právního státu.

K elektronick˘m podáním od r. 2015
ová úprava se týká
fyzických i právnických osob se zpřístupněnou datovou
schránkou nebo osob, jejichž
zástupce má zpřístupněnu datovou schránku. Povinnost se
týká tzv. formulářových podání
tj. řádných či dodatečných daňových
tvrzení, přihlášky k registraci, oznámení
o změně registračních údajů. Elektronické podání lze učinit datovou zprávou
podepsanou uznávaným elektronickým
podpisem, odeslanou prostřednictvím
datové schránky, nebo s ověřenou
identitou podatele způsobem, kterým
se lze přihlásit do jeho datové schránky.
Subjekt se zpřístupněnou datovou

N
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schránkou nemusí uvedená
podání odesílat prostřednictvím datové schránky, ale také
prostřednictvím aplikace
„EPO“, a to „podepsané“ elektronickým podpisem či heslem
pro přístup do datové schránky. Nepřípustné je však podání
uskutečněné prostřednictvím aplikace
EPO, avšak „nepodepsané“ a následně
do 5 dnů písemně potvrzené – nicméně tento postup bude daňovou správou
v roce 2015 tolerován, v dalších letech
nikoliv. Má-li být podání učiněno elektronicky, ale není, je akceptováno, bude
mu však předepsána pokuta ve výši
2 tis. Kč. Před 1. 1. 2015 byla povinnost
elektronického podávání řešena zejmé-

na zákonem o DPH (zejména jde o povinnost podávat elektronicky přiznání
k DPH, která se až na výjimky pro některé fyzické osoby vztahuje na všechny
plátce) – tato zvláštní úprava nadále platí i v roce 2015, ale z důvodu výše uvedeného se zúžil okruh fyzických osob,
které nemusí přiznání k DPH podávat
elektronicky (fyzická osoba se zpřístupněnou schránkou musí od 1. 1. 2015
podávat přiznání k DPH vždy elektronicky). Zákon o DPH nenařizuje elektronické podání způsobem uvedeným v § 71
odst. 1 daňového řádu, ale jakékoli elektronické podání, tedy i „nepodepsané“
podání prostřednictvím EPO, je-li následně písemně potvrzeno postupem
dle § 71 odst. 3 daňového řádu.

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

Daňový řád byl k 1. 1. 2015 doplněn o nové ustanovení § 72, které upravuje povinnost podávat
daňová přiznání elektronicky.
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2. roãník Ankety
Zlat˘ kuchafi 2014

latým kuchařem roku 2014 se
stal v anketě časopisu Gastro&Hotel profi revue už podruhé Oldřich Sahajdák (La
Degustation Boheme Bourgeoise),
stříbrnou příčku obsadil Roman Paulus
(Alcron Praha) a bronzový byl Jan Punčochář (Grand Cru Restaurant). Letos
se poprvé volilo ve čtyřech kategoriích,
kromě Zlatého kuchaře se předávalo
ocenění v kategorii – Mladý kuchař,
Zlatý zahraniční kuchař a Hvězda gastronomie. Kompletní seznam výsledků
ankety Zlatý kuchař 2014 najdete na
www.gastroahotel.cz.

Z

Celý večer byl poctou gastronomii
a především kuchařskému řemeslu.
Večerem provázela milovnice dobrého jídla a pití Aňa Geislerová, vystoupilo houslové violin duo FEMME
FATALE a originální skleněné ceny
pro vítěze ankety byly vyrobeny ve
sklářském ateliéru Zdeněk Kunc
Glass. Partnery ankety se staly spo-

lečnosti: Aviko, Fagor,
Nespresso, SCA Hygiene Products, Víno.cz,
Premier Wines, XO
FOOD, Vinotéka Three
Glasses, Pivovar Ferdinand
a Státní zemědělský intervenční fond se značkou kvality KLASA.
„Naším vzorem byla anketa, kterou
každý rok vyhlašuje redakce německého časopisu Der Feinschmecker.
Výsledky této ankety mají v Německu
veliký ohlas a jsou považovány za
prestižní. Postupovali jsme podobně
jako naši němečtí kolegové, jen jsme
anketu rozšířili o další kategorie. Oslovili jsme 40 novinářů a publicistů,
kteří se v gastronomii pohybují, aby
sestavili vlastní žebříček deseti nejzajímavějších kuchařů roku 2014, tří
zahraničních kuchařů (bez určení
pořadí), jednoho mladého talentovaného kuchaře a hvězdu gastronomie,
tedy kuchaře, který vstoupí do Síně

gastronomické slávy,“ prozradila
manažerka ankety Stáňa Krejčová.
Mladým talentem se stal Patrik
Bečvář, restaurace Selský Dvůr, Zlatými zahraničními kuchaři se se stejným počtem hlasů stali Paul Day,
(Sansho a Maso a kobliha) a Riccardo Lucque (Aromi a další sesterské
podniky). Jako první vstupuje do
síně slávy gastronomie – Jaroslav
Sapík (restaurace a penzion
U koně, Klokočná).

TEXT: STÁŇA KREJČOVÁ
(WWW.GASTROAHOTEL.CZ)

16. dubna byly na galavečeru, který pořádal
časopis Gastro&Hotel profi revue v restauraci
AvantGarde v Praze, slavnostně vyhlášeny výsledky
druhého ročníku ankety Zlatý kuchař 2014.

Dobrá zvûfiina na vzestupu
Také Češi si v posledních letech stále více pochutnávají na zvěřině. Zeptali jsme se pana
JANA KRATINY ze společnosti Bidvest, která je největším zpracovatelem zvěře ulovené
výhradně v ČR pod vlastní značkou PETRON, jaké jsou k tomu důvody.

Je to nepochybně tím, že se o zvěřině
poslední dobou hodně mluví a píše
a lidé si uvědomili, že je to čistě přírodní produkt s výbornými dietetickými
vlastnostmi – zvířata nejsou krmena
bůhví čím a běhají celý život po lese.
Je to obdobné, jako že každý ví, že
ryby jsou zdravé.

Není složité zvěřinu upravit
tak, aby chutnala každému?
Pokud si koupíte kvalitní, správně
ulovenou, zkontrolovanou a odborně

zpracovanou zvěřinu, jakou je PETRON,
je to jednoduché, protože je to jedno
z nejkvalitnějších a nejméně tučných
mas. Například z hřbetu divočáka nebo
jelena můžete připravovat vynikající
steaky na grilu, a když k tomu uděláte
dobrý salát, máte letní dietní jídlo hned.

Jak poznám, že v restauraci
připravují kvalitní zvěřinu?
Bohužel těžko… A proto v sou časné době rozjíždíme nový
projekt. Začali jsme certifikovat
restaurace, které vaří z kvalitního
zvěřinového masa výborné po-

krmy. Na stránkách www.dobra-zverina.cz si může kdokoli najít na mapě
nejbližší takovou restauraci a nemusí
mít obavy, že dostane na talíř
„něco střeleného za chalupou“.
Jedná se o prověřené restaurace,
které nabízejí pouze zvěřinu
PETRON – takže dobrou chuť!

červen 2015
... první volba pro gastronomii

TEXT: RED

Proč si lidé stále více dávají
v restauraci zvěřinu?
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Jahoda – královna mouãníkÛ
Je šťavnatá, krásná na pohled, úžasně voní. Každý moučník,
který ozdobíte jahodou, okamžitě získá větší přitažlivost,
čerstvé plody jsou vyhledávanou pochoutkou.
nás začíná sezona produk ce jahod tradičně začátkem
června a trvá maximálně do
konce července, podle typu
odrůd a podle počasí v tom kterém
roce. Jako první se na trh dostávají
tuzemské rychlené odrůdy jahod, přibližně měsíc po nich pak klasické jahody z polí. Stejně jako u jiných potravin platí i u jahod fakt, že nejvhodnější
ke konzumaci jsou ty druhy, které se
přirozeně vyskytují v prostředí, v němž
žije i jejich spotřebitel. Vůbec nejvhodnější pro lidský organismus jsou jahody lesní. Jejich sběr je sice dost
titěrná práce, ale když je přelijete hustou smetanou (běžná nabídka např.
v Alpách), nemusíte už dělat vůbec nic,
jen sklízet úspěch hostů. Chceme-li si
v sezoně udělat zásobu do mrazicího
boxu, před zmrazením plody jemně
omyjeme, osušíme lehkým protřepáním a ukládáme v jedné vrstvě v mi krotenu. Po zmražení je už můžeme
vrstvit na sebe a používat v podstatě
až do další sezony. Přidáním malého

U

množství citronové šťávy uchováme
i barvu jahod. Mrazit můžeme celé, pokrájené i rozmačkané plody, vysoký
obsah vitaminu C si ale uchovají jen
jahody zmrazené vcelku.

NÁKUP A USKLADNĚNÍ
Jahody se dodávají ve třech třídách
jakosti a pro všechny platí, že prodávané plody musí být celé, nepoškoze né, zdravé, bez plísní či hnilob a čisté,
nesmějí být poškozeny škůdci. Každý
plod musí mít kališní lístky a krátkou,
nezaschlou stopku.

VÝBĚR
Plody vynikající jakosti, tvaru a vybarvení typického pro danou odrůdu. Tříděním se nabízí plody v jednotném
stadiu zralosti, vybarvení i velikosti. Nejmenší příčný průměr plodu je 25 mm.
Za nejlepší českou odrůdu je údajně považována poloraná odrůda Karmen s obrovskými velmi sladkými plody, s měkkou dužninou. Nevýhodou je
krátká trvanlivost stejně jako u výbor -

né polorané Dagmar. Naopak velmi
dlouhou trvanlivost má stále plodící odrůda Lidka, středně sladká s velkými
plody nebo raná Adriana, která má
nakyslé velké plody.
Jahody se velmi rychle kazí, je třeba je kupovat jen pár dní před předpokládanou spotřebou. Po sklizni již
nedozrávají, proto není vhodné kupovat nedostatečně zbarvené plody se
žlutými či zelenými místy, které mohou
být nakyslé či horší jakosti. Středně
veliké jahody bývají chutnější než příliš velké plody. Jahody patří mezi nejchoulostivější ovoce, zchlazení po
sklizni na 4–6 °C je udrží i několik
dní. Zbytečně se jich nedotýkáme.
Ideálně je skladujeme v lískách
s měkkou vložkou stopkou vzhůru.
Vždy kupujeme ranní či dopolední
sklizeň, slunce jim neprospívá, při
polední sklizni se snadno zapaří. Jahody ukládáme nemyté, před použitím je nemyjeme v sítě, ale v misce
s vodou, pak je nechame okapat
a nakonec zbavíme kalíšků.

Jahodov˘ cheescake

Sušenky rozdrtíme, promícháme s rozpuštěným chladným máslem, hmotu
namačkáme do formy, vyložené pečicím papírem a necháme krátce zapéct
(při 175 °C cca 9 minut). Mascarpone vyšleháme spolu se smetanou,
vejci, cukrem a citronovou šťávou, až vznikne vláčná hmota. Naneseme ji
na upečený sušenkový základ a pečeme ve vyhřáté troubě cca 30 minut.
Necháme prochladnout, pak poklademe do kruhu omytými jahodami,
které můžeme rozpůlit a vršit je lehce přes sebe, nakonec zalijeme želatinou, připravenou dle návodu. Necháme pořádně ztuhnout v chladničce.

Jahodová polévka
250 ml bílého vína, 250 g jahod, 250 ml pomerančové šťávy, máta
Suché bílé víno s cukrem vaříme cca 5 minut a necháme vychladnout. Pár jahod
necháme stranou, ostatní mixujeme spolu s vínem tak dlouho, až získáme hladký
krém. Přelijeme do mísy, do krému vmícháme pomerančovou šťávu a necháme
vychladit minimálně 3 hodiny. Před podáváním ozdobíme plátky jahod a mátou.
Pozn.: Pro objednaný slavnostnější večírek můžeme jahody rozmixovat rovnou
s pomerančovou šťávou a cukrem, rozdělit do skla a dolít šampaňským.

16
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TEXT: VLADIMÍRA STORCHOVÁ / FOTO: ARCHIV

200 g jemných sušenek, cca 80 g másla, 600 g mascarpone,
1 zakysaná smetana, 3 vejce, 180 g cukru, 1 citron, 1 vanilinový cukr
NA POLEVU: 350 g jahod, 2 lžíce cukru, želatina
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Mám
svého horkého
favorita
Sanjiv Suri

Restauratér roku 2010

RESTAURATÉR
ROKU
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Saunování
âechÛm chutná

to znamená, že penzion či hotel, který tuto zdravou kratochvíli svým hostům nabídne,
rázem zvýší svou atraktivitu.
Není to luxus jenom pro čtyřhvězdičkové hotely, náklady na zbudování
sauny jsou možná nižší, než si myslíte.
Můžete si vybrat: suchá sauna, finská
sauna, pára nebo infrakabina.

A

SUCHÁ SAUNA
Ze Švédska k nám dorazil způsob
saunování, pro nějž je charakteristická
minimální vlhkost a vysoká teplota,
tedy 100 až 110 °C. Ne každý pobyt
v suché sauně snese, protože znamená vysokou zátěž pro organismus.
Trvá déle, než se v ní člověk zpotí,
a celý proces je spojen s obtížným
dýcháním horkého vzduchu.

FINSKÁ SAUNA
Ve finské sauně jsou umístěna kamna
s kameny, jejichž povrch je třeba polévat vodou, aby došlo ke zvlhčení vzdu chu. Pro finskou saunu je specifická
teplota v rozmezí 75–80 °C, výš by
se dostat neměla. K ideálnímu průběhu
saunování ve finské sauně je nezbytná
vysoká relativní vlhkost vzduchu, která
dosahuje až 80 %. Pocitová teplota ve
finské sauně zahřáté na 75 stupňů je
při 60% vlhkosti asi taková jako u suché sauny zahřáté na 100 stupňů. To
proto, že vlhčí vzduch
lépe vede teplo,
které se tak může
lépe transportovat
na pokožku. Organismus ale díky nižší
teplotě není tolik zatížen, což lze poznat
i podle toho, že se
nám lépe dýchá.

18
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Obecně platí, že nižší teplota v sauně
se dá kompenzovat vyšší vlhkostí.

Vlastně to není tak docela sauna. Infrasauna je založena na terapeutickém
efektu infračerveného záření. Pouze
dvacet procent tohoto záření zahřívá
vzduch v kabině – infračervený termální systém pracuje s teplotou vzduchu
v rozmezí 30 až 60 stupňů Celsia.
Všech zbývajících osmdesát procent
ohřívá přímo naše tělo. I v infrakabině
se díky nižším teplotám dobře dýchá.

cích se hodí opět lípa nebo topol, kte rý se však špatně opracovává a rychle
šedne. Proto se obvykle používá dřevo
africké vrby Abachi, měkké a porézní,
které nepálí na dotek a snadno se
udržuje čisté. Materiály v sauně se
nesmí nijak chemicky upravovat! Vše
zde musí být přírodní, takže odolnost
dřeva je možné zvýšit jen parafínem
nebo včelím voskem. Stejná pravidla
platí i pro budování finské sauny. Také
u infrakabiny záleží hlavně na tom, kolik chcete do dřeva investovat nebo jak
jeho odstín ladí s okolním interiérem.

PARNÍ SAUNA NEBOLI PÁRA

ZA KOLIK?

Nižší teplota, ale vysoká vlhkost vzdu chu, to je „pára“. Ztraceni v mlhové
lázni užívají si lidé vlhkost dosahující
až 100 % při teplotách kolem 45 °C.
Parní sauna není zbudována ze dřeva,
ale většinou je obložená mozaikou.
I když – chcete-li nabídnout svým hostům tuto kratochvíli, nemusíte nutně
stavět, existují i hotové parní kabiny, které „postavíte do kouta“. Ale připravte
si zhruba 300 tisíc korun na poměrně
malou kabinu o rozměrech 2,1 x 1,5 m.
Navíc jen v základním vybavení.

Jaké jsou pořizovací náklady? Počítejte s tím, že větší sauna vás přijde na
cca 150 000 Kč (pořízení finské sauny
je nákladnější než pořízení sauny suché). Cena se samozřejmě odvíjí od
použitého materiálu a od dodavatele.
Když budete důkladně pátrat, můžete
se dostat i na podstatně nižší částku.
Infrakabina je samozřejmě mnohem
levnější, pro 2 až 3 osoby přijde na
cca 50–60 tisíc korun, když si počkáte
na slevy, dostanete se i níž. To malá
parní kabina v základním vybavení vás
bude stát i 250 tisíc… K ochlazování
uživatelů sauny sice postačí studená
sprcha (sprchový kout pořídíte od
10 000 Kč výše), ale bazének je bazének. Jeho pořizovací náklady se pohybují v řádech desítek tisíc. Možná
vystačíte i s polévacím saunovým vědrem, které vás přijde na 4–5 tisíc korun.
A nezapomeňte na náklady na provoz.
Vyplatí se hned na začátku zainvestovat do kvalitních saunových kamen
s vysokou efektivností a do izolace
a správného řešení sauny. Saunu je
také třeba průběžně čistit dezinfekčními prostředky vhodnými na dřevo.

INFRAKABINA

JAKÉ POUŽÍT DŘEVO?
Na vnitřní obklad suché sauny je třeba
použít správně vysušené a kvalitní dřevo. Pokud byste se chtěli držet domácích dřevin, hodí se lípa,
jasan, olše nebo osika. Ale
můžete se vydat i směrem
exotickým a saunu oblo žit například severským
smrkem, červeným cedrem či bezsukovou nebo kanadskou borovicí.
Co se týče lavice a vnitřní ho vybavení sauny, z domá-

TEXT: LUCIE HNILIČKOVÁ / FOTO: ARCHIV

Z hlediska historie není původ
saunování zdaleka tak jasný. Například
už v letech 965 a 966 se objevují
první zmínky o saunování Slovanů
v budkách s trámy vycpanými mechem.
Zdá se, že sauny byly na našem území
doma už před mnoha staletími a jsou
tu pevně usídlené i dnes.
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z regionů
Česká republika už popáté vybírá svou excelentní
destinaci. Letošním tématem prestižního evropského projektu European Destination of Excellence, jehož cílem je zviditelnění méně známých
turistických lokalit, je cestovní ruch a lokální gastronomie. Evropská komise vyhlašuje již osmý
ročník prestižní soutěže European Destination of
Excellence. Zatímco v loňském roce se projekt
koordinovaný v Česku agenturou CzechTourism
věnoval propagaci vítězů a finalistů předchozích
ročníků, letos se opět bude vybírat nejlepší destinace. Tématem je tentokrát cestovní ruch
a lokální gastronomie. Přihlásit se mohly lokality,
jejichž turistická nabídka je založena na regionálních tradičních pokrmech nebo pokrmech z místních surovin. Každý kandidát musí splňovat také
univerzální podmínku. Jelikož jde o propagaci
méně známých míst, musí mít soutěžní oblast
relativně nízkou návštěvnost. „Vítězná destinace
získá nejen možnost užívat prestižní logo EDEN,
ale i finanční podporu marketingových aktivit.
Součástí výhry je mimo jiné natáčení reklamního
spotu, zajištěné Evropskou komisí, který pak vítěz
využije ke své propagaci. Agentura CzechTourism
vítězi nabídne také širokou mediální podporu
a možnost prezentovat se během Týdne vítězné
destinace v informačním centru na Staroměstském náměstí,“ vysvětluje generální ředitelka
CzechTourism Monika Palatková.

PRAHA V POHYBU
Máte rádi Prahu a rádi sportujete? Pokud ano, máme pro vás potěšující
zprávu! Marketingová organizace Prague City Tourism spolu s portálem
Outfanatic.com připravili pro své fanoušky novou kampaň „Praha v pohybu“, kterou mimo jiné představila Nora Dolanská na pražské Roadshow
AHR. V souvislosti s touto kampaní proběhl v dubnu na Staroměstském
náměstí jednodenní festival s pestrou nabídkou sportů a aktivní turistiky
v metropoli. Prague City Tourism touto akcí zahájila letošní aktivní sezonu,
kterou obohatila řada významných sportovních klání, např. halové mistrovství Evropy, světový šampionát v hokeji nebo mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let. Na stránkách www.prahavpohybu.eu najdete široký
výběr ze sportovních a relaxačních možností v Praze, od nenáročných až
po ty adrenalinové. Na své si přijdou všichni od běžců, cyklistů, příznivců
fitness, nordicwalkingu až po milovníky vodních sportů. Najdete zde
i aktuální sportovní akce, takže vám nic neujde.

INZERCE

NA VAŘE
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Í

I
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TEXT: BC. KLÁRA HÁJKOVÁ, ZDROJ: WWW.PRAHAVPOHYBU.EU

ZDROJ: CZECHTOURISM.CZ

ČESKO HLEDÁ ZNOVU SVOU
EXCELENTNÍ DESTINACI
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odpovědné podnikání

ZachraÀ jídlo
pomáhá nepl˘tvat
potravinami

ejí první a mediálně velmi úspěšnou akcí byla Hostina pro tisíc,
oběd pro tisíc lidí uspořádaný
na Václavském náměstí, který
byl uvařený ze surovin, jež by jinak
zůstaly nevyužité. Šlo o 450 kg surovin ze supermarketů a od farmářů, které nesplňovaly estetické
standardy nebo se blížila jejich
doporučená doba spotřeby.
V říjnu roku 2014 iniciativa
Zachraň jídlo uspořádala další
happening s názvem Tisíc

J

kilo, který měl upozornit na plýtvání
v zemědělství a na nesmyslně nastavená estetická pravidla supermarketů, kvůli nimž končí tuny kvalitního
jídla na kompostu.
V letošním roce navázalo Zachraň
jídlo spolupráci s městskou částí
Praha 7. Ta jej oslovila proto,
že v místním seniorském domě
zaznamenala úbytek předplacených obědů. Když se zaměstnanci seniorského domu
snažili zjistit, proč k tomu
dochází, dozvěděli se, že senioři jednoduše nemají na obědy finanční prostředky. Proto se městská
část obrátila na Zachraň jídlo a požádala jej o zmapování situace
v restauracích v Praze 7. Původním
záměrem bylo zjistit možnost využití
přebytkových jídel. To ovšem narazilo
na hygienické požadavky. Dobrovolníci a členové Zachraň jídlo se tedy

vypravili po restauracích s žádostí,
zda-li by nebyly ochotné darovat plnohodnotná obědová menu. Některé
z podniků svolily a nastavila se s nimi
fungující spolupráce.
Další novinkou, které se Zachraň
jídlo věnuje, jsou tak zvané záchranářské recepty. Občas nám zbydou
brambory od oběda či těstoviny, na
stole přezrává banán a ve skříni se
kupí tvrdnoucí chleba. Co s tím?
Řešením není jídlo vyhodit, ale zpracovat ho do jiného a vynikajícího
pokrmu. Do přípravy receptů se
se Zachraň jídlo pustil nizozemský
kuchař žijící v Praze Richard Jacobsen a redaktorka časopisu La Cucina
Italiana Zuzana Štěpničková. Vytvořili
originální a chutné recepty, které
připomínají, že jídlo je hodnota,
které bychom si měli vážit.
Více na webu www.zachranjidlo.cz.
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TEXT: ANNA STREJCOVÁ, ZACHRAŇ JÍDLO /
FOTO: ARCHIV ZACHRAŇ JÍDLO (HOSTINA PRO TISÍC)

S plýtváním potravinami se každý z nás
téměř denně setkává. Obzvlášť pak
pokud pracujeme v restauratérství nebo
cateringu. Iniciativa Zachraň jídlo, která
vznikla před dvěma lety v Praze, se
snaží na tento problém upozorňovat
a hledat řešení, jak plýtvání na různých
úrovních zabránit.

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
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