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Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,
stále častěji se dozvídáme z médií, jak významným zdrojem šedé 
ekonomiky jsou restaurace a jak jejich náprava spasí státní rozpo-
čet. Nikdo se ani příliš nezabývá ostatními obory. Je paradoxem, 
že zástupci našeho oboru se hlásí k zavedení většího pořádku 
do oblasti podnikání. Denně totiž čelí praktikám nekalé konkurence 
v mnoha podobách. Naopak nad těmi, kdo v této souvislosti hovoří 
stále dokola o nesvobodě podnikání, pokud je stát bude nutit platit 
daně, se nikdo ani nepozastaví. 
Rovné či nerovné? To je oč tu běží… Bohužel nemá každý stejný 
názor na to, co si pod všeobecným pojmem “rovné podmínky 
v podnikání” představit. 
Přitom věc je na první pohled celkem snadná. Spravedlivá daňová 
struktura umožňující podnikání a rozvoj obchodní činnosti, stejné 
podmínky na trhu, kdy všichni účastníci soutěže musí dodržovat 
pravidla (a to i v džungli, kterou nazýváme online distribucí), stá-
tem dotovaná zařízení, která fungují jen v rámci účelu, pro který byla 
zřízena, kontroly dozorujících orgánů, jejichž cílem je trestání těch, 
kteří nedodržují pravidla a naopak minimální obtěžování těch, kteří 
se snaží předpisům vyhovět a tím jsou pro kontroly mnohem dostup-
nější než nepoctivci. 
Realita je jiná. Přináší pochybnosti, zda má stát zájem situaci řešit 
nebo zda není pro mnohé úředníky tento stav vyhovující. Je to přiro-
zené. Ovšem i těm poctivým může dojít trpělivost a pak nebude 
z čeho úředníky platit.
„Člověk nemůže nikdy dělat víc, než je mu dovoleno člověčenstvím. 
Míň může dělat vždycky. A jak jste si všimli, to s úspěchem probíhá. 
Ale přemýšlet, a to dá práci, umí jen část lidstva. Ona část, ona 
tenoučká vrstva, která válčí s lidskou hloupostí.“ (Jan Werich)
Musíme udělat společně vše pro to, 
aby současná legislativní bouře 
přispěla maximálně k narovnání toho, 
co léta kritizujeme. Podzim letošního roku 
ukáže, jak to současná vládní garnitura 
s podporou rovného podnikání opravdu 
myslí. Snad každý ví, že na tenoučké 
vrstvě betonu se nedá stavět. 
Přeji nám všem krásné babí léto 
plné slunečných dnů a optimismu.

Váš
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ze sekretariátu ze sekretariátu

STALO SE...
16. července
jednání prezidia SOCR, kterého se 
zúčastnil V. Stárek k dalšímu společnému 
postupu v PSP ČR ve věci zákona o EET 
a zákona o otevírací době. AHR ČR je 
zásadně proti regulaci otevírací doby v ob-
chodních centrech, neboť součástí těchto 
center je celkem 3000 gastronomických 
provozů.
3. srpna
setkání AHR ČR a ostatních zástupců pro-
fesních spolků s generálním tajemníkem 
UNWTO Talebem Rifaiem. Mimo podpisu 
Globálního etického kodexu se jednalo 
o možnostech další spolupráce. 
27. srpna
setkání vedení AHR ČR s ředitelkou 
Odboru cestovního ruchu Mgr. Jitkou 
Mattyášovskou, jehož cílem bylo nastínění 
oblasti spolupráce. 
27. srpna
jednání Rady AHR ČR – zápis na webu
2. září
jednání prezidenta AHR ČR a ministra 
financí ve věci EET – více v dalších pří-
spěvcích
10. září
jednání V.Stárka s prezidentem Hospo-
dářské komory Ing. Vladimírem Dlouhým, 
ve věci možnosti užší spolupráce mezi 
AHR ČR a HK ČR, především v oblasti 
připomínkování legislativy a podpory 
společných témat

PUBLIKACE CHVÁLA ČESKÉ KUCHYNĚ

SMLOUVA S GENERÁLNÍM PARTNEREM 
PIVOVARY STAROPRAMEN

VÝSLEDKY KONTROLY PROJEKTU MŠMT

AHR ČR převzala záštitu nad přípravou publikace Chvála české kuchyně – tradice / jídlo 
/ stolování / osobnosti, na které pracuje PhDr. Jarmila Schreiberová. Tato knížka jako 
první, přináší ucelený materiál o české kuchařské tradici a vývojových trendech 
a osobnostech. První kapitola Občanský a církevní rok se věnuje tradičním svátkům. 
Oddíl Historické panorama gastronomie se zabývá pohostinstvím, hotelnictvím a jed-
notlivými typy oborových kuchyní. Kapitola Osobnosti, kuchařské školy a spolky mapuje 
nejvýznamnější české osobnosti, autory kuchařských knih a úspěšné hoteliéry a restau-
ratéry. Oddíl Jídlo a pití přináší zajímavé informace o potravinách, včetně úpravy pokrmů 
až po soudobé trendy. V oddíle Technické vymoženosti kuchyně je představen vývoj 
a proměny kuchyně a jejího technického vybavení. Jednotlivé kapitoly zajímavým způso-
bem obohacují literární ukázky z děl českých spisovatelů. V případě zájmu o propagaci 
se obraťte na svecova@ahrcr.cz.

Rada AHR ČR rozhodla o prodloužení smlouvy o Generálním partnerství se 
společností Pivovary Staropramen. Tato smlouva byla platná do konce roku 2015, nová 
smlouva bude uzavřena na další tři roky. Dosavadní spolupráce byla vyhodnocena jako 
velmi vítaná a prospěšná pro obě partnerské strany a v následujícím období se dále roz-
šíří o společné aktivity a kampaně, které by měly přivést další členy AHR ČR,  převážně 
z řad provozovatelů restaurací. Stejně tak budou oba partneři rozšiřovat vzájemnou pod-
poru a spolupráci ve vzdělávacích programech s cílem podpořit podnikání provozovatelů 
malých restaurací a metodicky pomoci ke zkvalitňování jejich služeb.

Jsme rádi, že se s vámi můžeme rozdělit o velký úspěch, který byl dosažen v jednom 
z našich projektů. Počátkem července proběhla čtyřdenní kontrola projektu Vzdělává-
ní studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve 
spolupráci s AHR ČR  CZ.1.07/1.1.00/54.0050. Kontrolu provádělo Ministerstvo školství. 
Kontrola neshledala žádné pochybení. Kontrola dále konstatovala, že projekt splnil účel 
pro který byl vytvořen a veškerá dokumentace je vedena řádně a přehledně v souladu se 
zadávací dokumentací. Administrativní zátěž mimo jiné představovala organizaci několi-
ka výběrových řízení a uzavření celkem třech tisíc dokumentů. Tímto chceme poděkovat 
všem, kteří se na zajištění projektu podíleli. 

PŘEDSTAVUJEME 
NOVÝ WEB AHR ČR 

VÝKONY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ V ČERVENCI 

VÍTÁME NOVÉ ČLENY
Aprés restaurant, Háj u Loučné pod Klínovcem; Entrée Restaurant, Olomouc; 
Hotel Harmonie, Chvalčov; Hotel Sokolský dům, Domažlice; Hotýlek pod smrkem, 
Harrachov; Kalina cusine & vins, Praha 1; Mladotický mlýn, Mladotice - Ronov nad 
Doubravou; Pension Village, Karlovy Vary; Pension u kačenky, Dačice; Penzion Ko-
lovna, Staré Město pod Sněžníkem; Restaurace Pod Zámkem, Průhonice; Theatre 
Hotel, Olomouc; Vila Eliška, Druhanov - Světlá nad Sázavou, Activa spol. s r.o., 
Praha 9; INPHA a.s., Praha 10; Solight Holding, s.r.o., Hradec Králové

Year to Date - July 2015 vs July 2014

Occ % ADR RevPAR Percent Change from YTD 
2014

2015 2014 2015 2014 2015 2014 Occ ADR RevPAR

Prague 71,3 65,8 78,91 70,87 56,23 46,65 8,2 11,4 20,5

Vienna 68,5 68,1 98,43 91,48 67,46 62,32 0,6 7,6 8,2

Budapest 71,2 65,3 72,13 67,16 51,34 43,84 9,0 7,4 17,1

Barcelona 74,6 71,3 128,63 118,85 95,98 84,71 4,7 8,2 13,3

Berlin 74,0 71,1 92,81 86,97 68,71 61,80 4,2 6,7 11,2

Paris 77,2 80,0 259,52 245,36 200,42 196,19 -3,4 5,8 2,2

London 80,9 81,1 192,92 168,88 156,11 137,01 -0,3 14,2 13,9

Warsaw 73,1 68,1 68,05 65,87 49,74 44,87 7,3 3,3 10,8

KANDIDÁTI NA VÝROČNÍ CENY 2015

SEZNAMTE SE S KANDIDÁTY NA VÝROČNÍ CENY AHR ČR. DRŽITELÉ 
OCENĚNÍ BUDOU VYHLÁŠENI NA SLAVNOSTNÍM GALAVEČERU KONFERENCE 

AHR ČR  20.11.2015 V OSTRAVĚ. VŠEM NOMINOVANÝM GRATULUJEME! 

HOTELIÉR ROKU (ŘETĚZCOVÉ HOTELY)
Gorjan Lazarov - Boscolo Prague Autograph Collections - GM, 
Ing. Miroslav Bukva - Clarion Congress Hotel Prague - GM, 
Petr Lžičař - Le-Hotels /Grand Majestic Plaza, Design Hotel 
Elephant a Grandior Hotel Prague - GM, Tomáš Nesvorný 
- Hotel Jurys Inn Prague – GM, Matěj Forys - Prague Collection 
by AXXOS Hotels & Resorts (Savič, U Krále Karla, President) - 
GM, Marek Chmátal - Angelo Hotel Pilsen - GM, Jonathan Pace 
- Corinthia hotel Prague - GM, Martin Kocourek - Hotel Bellevue 
Český Krumlov, Member of Asten Hotels - GM

HOTELIÉR ROKU (NEZÁVISLÉ HOTELY)
Dominika Waldhauserová - Hotel Koliba, Litoměřice - manažer, 
Ing. Milena Šnajdrová - Hotel Zlatá Hvězda - ředitel & majitel,
Martina Köhlerová - Hotel PURKMISTR Pivovarský dvůr Plzeň 
- ředitelka, Jaroslav Šimek - Hotel Nástup, Loučná pod 
Klínovcem - manager hotelu, Vlastimil Plch - Chateau Mcely 
- Founding Managing Director, Mgr. Vilma Petrova - Antik Hotel 
Sofia Litomyšl - majitel, ředitel, Ing. Naděžda Frolíková - Hotel 
Hejtmanský dvůr - Executive Head, Dušan Piederman - Areál 
Botanika - výkonný ředitel, Radek Doležal - Jan Maria****, 
KR OSTRAVA - manager, Milan Průcha - Františkovy Lázně 
AQUAFORUM a.s. - ředitel lázeňského hotelu Pawlik, 
Ing. Petr Borák - Wellness & spa hotel Augustiniánský dům ****S
- generální manažer, Ing. Karel Rada - Hotel Horizont - ředitel ho-
telu, Michaela Hajnová - Plaza Alta Hotel - Operations Manager,
Kateřina Horká - Hotel Atom s. r.o. -ředitelka

RESTAURATÉR ROKU 
(HOTELOVÉ RESTAURACE)

Martin Svatek – Hotel Nautilus / Restaurant Goldie  – vedoucí 
restaurace a šéfkuchař, Lukáš Holý - Hotel & ristorante U Hada 
- Žatec – šéfkuchař, Zdeněk Sedmera - Best Western Premier 
Hotel International Brno - F B Manager, Tomáš Sysel – Hotel 
Alchymist / Aquarius Restaurant - šéfkuchař, Kamil Ščerba 
– Hotel PURKMISTR Pivovarský dvůr / restaurace Purkmistr 
- šéfkuchař, Petr Cuřín - Angelo Hotel Pilsen - Executive chef, 
Krzysztof Sajdok – Tenis Hotel Vitality, a. s. – šéfkuchař, 
Ing. Miloslava Fialová a Jitka Boráňová (šéfkuchařka), 
ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotel, ředitelka hotelu, 
Dušan Mackovič – Hotel Jalta a.s. / restaurace COMO 
Mediterranean Dining - šéfkuchař

RESTAURATÉR ROKU 
(SAMOSTATNÉ RESTAURACE)
Bohumil Rydrych - Restaurace U Majáku s.r.o. - manažer 
provozu, Robert Snášel - U Zlatého muflona - majitel, 
Jitka Zimermanová - Café Restaurant Beethoven - Lázně 
Teplice v Čechách a.s. - vedoucí stravování, Lenka Fundová 
- Restaurace - Penzion - Catering U Kašpara - majitelka, 
Jiří Král - Aureole group - executive chef, Petr Eliáš - Restaurant 
a penzion U námořníka - majitel/šéfkuchař, Miroslav Kalina - 
Kalina cusine & vins - šéfkuchař, Pavel Štěpánek - Restaurace 
Mlýnec, Zátiší Group - Restaurant manažer, Václav Burda 
- Gusto catering s.r.o. - Restaurace Černý Orel - majitel, 
Richard Marek - AZ Catering services s.r.o. - provoz Šenk 
Na Parkánu

PENZION ROKU 
Penzion Klídek – Hořičky, Penzion UKO – Bedřichov,
Penzion U Hrádku – Znojmo, Penzion Podhorní mlýn
– Kostelec nad Orlicí, Penzion Lesovna Žofín – Pohorská ves, 
Apartmány na Vršku – Libchavy (u Ústí nad Orlicí), Penzion 
VALTICE***s – Valtice, Pension Schaumannův Dvůr – Bruntál, 
Penzion Staré Časy – Horní Bečva, Penzion Böhmerwald - 
Železná Ruda, Statek Bernard – Královské Poříčí

ŠKOLA ROKU
Hotelová škola Plzeň, Hotelová škola Bohemia s.r.o. 
- Chrudim, První pivovarská škola Staropramen - Praha, 
Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu 
České Budějovice, Střední škola hotelnictví, gastronomie 
a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o., Vysoká škola ekonomická 
v Praze - Katedra cestovního ruchu 

V září jsme spustili nové stránky,
 na kterých jsme intenzivně pracovali 
během letních měsíců. Cílem onlinové 
prezentace je představit Asociaci 
hotelů a restaurací České republiky 
jako moderní, profesní organizaci 
a komunikovat naše témata co nejpře-
hledněji směrem k nečlenským zaříze-
ním a médiím. Pro členy jsme upravili 
exkluzivní přístup do intranetové části, 
ve které naleznete aktuální potřebné 
i zajímavé  materiály.  Snažili jsme se 
držet zásady, že nikdo nechce ztrácet 
čas vyhledáváním. 
Známá marketingová poučka říká. 
„Text, který jsi napsal, zkrať na polovinu 
a se zbytkem udělej totéž!“.  Věříme, že 
se nám i přesto bude dařit poskytnout 
vám všechny relevantní informace a že 
minimalismus, který jsme odrazili i do 
designu stránek, vám bude příjemný. 
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www.cenyahr.cz

MLADÝ MANAŽER/KA
Veronika Matoušková - Clarion Congress Hotel Olomouc/CPI 
Hotels, a.s. - Banquet Coordinator, Valerie Kovaříková 
- Hotel Bellevue Český Krumlov - Food & Beverage Manager, 
Lucie Becková - Spa Hotel Olympia - FADN s.r.o. - member of 
AXXOS Hotels & Resorts - Hotel Director, Livia Abdul - Hotel 
Mercure Ostrava Center, Accor Hotels CR, Kateřinská hotel s.r.o. 
- Revenue Manager, Ing. Martina Veselá - Wine Wellness Hotel 
Centro Hustopeče - Sales & Marketing manager, Ondřej Koubek 
- Ventura Food and Catering, s.r.o. - jednatel společnosti, šéfku-
chař 4 restaurací, Ing. Lucie Luprichová - Pension Lucie**** 
- majitelka a ředitelka, Veronika Gábová - Orea Hotel Voroněž 
- Cluster Revenue Manager, Ing. Lenka Farana - Jalta Boutique 
Hotel (Hotel Jalta, a.s.), Reservation & Revenue manager, 
Kateřina Horká - Hotel Atom s.r.o., ředitelka 

ODPOVĚDNÝ HOTEL/ RESTAURACE 
Hotel Perla Prague**** -  Ing. Tomáš Startl - GM
Plaza Alta Hotel - Michaela Hajnová - Operations Manager 
Clarion Congress Hotel Ostrava – Ing. Radim Beneš - GM
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aktuálně aktuálně

Do sněmovny míří další novela Zákona o potravinách

Koaliční rada potvrdila prodloužení legisvakanční 
lhůty Zákona o evidenci tržeb

Elektronická evidence tržeb projednána 
ve výborech PS PČRAHR ČR dlouhodobě kritizuje nestabilní legislativní prostředí, kdy podnikatel 

ve víru legislativních změn nemá ani čas seznámit se s novým zákonem 
a již se projednává jeho další novela. Typickým příkladem tohoto tvrzení 
je také zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách. 

2.září se uskutečnila další jednání AHR ČR ve věci zákona o EET s ministrem 
Andrejem Babišem, předsedou garančního Rozpočtového výboru Václavem 
Votavou, paní poslankyní Janou Lorenzovou a dalšími poslanci v PS PČR. 
Zároveň jsme se zúčastnili jednání Hospodářského a Rozpočtového výboru. Ten přinesl ve své současné podobě 

zásadní změny také v kompetenci kon-
trolních orgánů, aby se tento systém po 
necelém roce opět měnil. Novela na jednu 
stranu sice opravuje nepřesnosti, ale při-
náší také změny podobné spíše politické 
objednávce.

Z návrhu novely nás hlavně zajímá 
následující: 

A) “Jde-li o potravinu uváděnou na trh na 
území České republiky, je třeba uvádět po-
vinné informace o potravinách stanovené 
v právních předpisech v českém jazyce“. 
Podařilo se v minulém období SZPI přimět 
k rozhodnutí, že veřejné stravování může 
přijmout označenou surovinu i v jazyce 
srozumitelném pracovníkům provozu. Tato 
změna je důležitá pro nadnárodní hotelové 
řetězce, aby nemusely přelepovat nebo do 
průvodních dokumentů překládat zna-
čení surovin do češtiny. Možná, že jejich 
rozhodnutí uveřejněné na stránkách SZPI 
platí, ale v připravované novele zákona se 
to neodrazilo.

B) „Provozovatel potravinářského podni-
ku, který v místě určení přijímá potraviny 
vymezené prováděcím právním předpisem 
z jiného členského státu Evropské unie 
nebo ze třetí země, je povinen informovat 
orgán dozoru příslušný podle § 16 odst. 
1 písm. b) a c) o jejich příchodu“. Stále zů-
stává povinnost hlásit živočišné a některé 
rostlinné produkty při dovozu do republiky 
bez množstevního limitu. Jde o znovu no-
velizovanou povinnost (od 1. srpna 2015) 
vyhláška 172/2015 o informační povinnosti 
příjemce potravin.  AHR ČR a SOCR již 
od počátku navrhují tuto povinnost, která 
je pouze další administrativní zátěží podni-
katelů, zcela vypustit. 

C) “Provozovatel potravinářského podniku, 
který vyrábí nebo uvádí na trh pokrmy, je 
povinen dodržovat smyslové, fyzikální, 
chemické a mikrobiologické požadavky 
na pokrmy stanovené prováděcím právním 
předpisem“. Jde o narážku na také novou 
vyhlášku, která je plná upřesnění, ale
i nových konkrétních povinností pro stra-
vovací provozy. Povinnosti se týkají hlavně 
označování v provozu, ale také dodržování 
dalších např. mikrobiologických parametrů. 
Vyhláška je zatím také v připomínkovém 
řízení a měla by platit společně s novelizo-
vaným zákonem 20.5.2016. 

D) “Podle deklarace provozovatele potravi-
nářského podniku, který potravinu vyrobil 
nebo pokud není uvedena, s ohledem na 
povahu potraviny přiměřeně zkrátit datum 
minimální trvanlivosti nebo použitelnosti 
uvedené na obalu potraviny, pokud byla 
rozbalena za účelem prodeje jednotlivých 
částí, a stanovit i podmínky jejího dalšího 
uchování tak, aby nedošlo ke zhoršení 
jakosti a bezpečnosti potraviny a uchovat 
v místě prodeje jednotlivých částí potravi-
ny po dobu jejich uvádění na trh původní 
obal potraviny nebo etiketu, které obsahují 
povinné informace, popřípadě čitelnou 
a srozumitelnou kopii obalu nebo etikety“. 
AHR ČR bude chtít upřesnění, jestli ne-
chávání etiket od surovin do spotřebování 
celého množství, platí také pro stravování. 
SVS to již dnes u masa vyžaduje.

E) „Při uvádění potravin na trh komunikač-
ními prostředky na dálku poskytnout údaje 
podle § 7, 8 a 9 a s výjimkou údajů podle 
§ 7 odst. 1 písm. g) a § 8 odst. 2 písm. 
a) před dokončením nákupu a uvést je 
v materiálu podporujícím prodej na dálku 
nebo je poskytnout jinými prostředky; 
v případě využití jiných prostředků musí 

být povinné informace o potravinách 
poskytnuty, aniž by provozovatel potravi-
nářského podniku přenášel na spotřebitele 
dodatečné náklady a veškeré povinné 
údaje musí být k dispozici v okamžiku do-
ručení.“ Tady se podmínky přitvrdily o to, 
že informace jsou povinné ne jen při koupi 
na dálku, ale také při předání potraviny. 
Hovořilo se o tom, ale dosud zákonný 
podklad nebyl.

F) Za velmi podstatný považujeme základ-
ní posun v kompetencích mezi dozorovými 
orgány. Hygieně už zůstalo v připravova-
né novele pouze tzv. uzavřené stravování. 
Všechny provozy, které jsou našimi členy, 
by plošně měla kontrolovat SZPI a výbě-
rově SVS. Pravděpodobně nedojde 
k navýšení kontrol proti stavu od prvního 
pololetí 2015, ale jistě bude obsah kontrol 
důslednější a případný postih bude probí-
hat pouze na základě správního řízení. Pří-
stup je tedy přinejmenším jiný než dosud 
za působení hygieny. Rozdíl je nominálně 
také v sankcích. 
Je poměrně těžké proti tomuto návrhu 
něco namítat, s výjimkou toho, že se režim 
dozorových orgánů ve veřejném stravování 
opět mění po necelém roce působnosti. 
Tato změna není podložena konkrétními 
důvody, které by měly zlepšit stav věci. 
Jedná se spíše o politickou objednávku 
a řešení kompetencí mezi dvěma minis-
terstvy. AHR ČR by v tomto případě měla 
vyžadovat jasný, systémový a dlouho-
době stabilní přístup k zajištění kontrolní 
činnosti. 
Dále se bude AHR ČR podrobně zabývat 
otázkou značení potravin v provozech ve-
řejného stravování, která se tímto návrhem 
opět komplikuje. K tomuto tématu přinese-
me další informace v některém z příštích 
zpravodajů.

TE
XT

: T
O

M
ÁŠ

 Č
AP

EK
 - 

UN
IC

O
N

SU
LT

IN
G

, I
N

G
.V

ÁC
LA

V 
ST

ÁR
EK

TE
XT

: I
N

G
. M

IC
H

AL
 Ž

UR
O

VE
C,

V.
O

. V
N

ĚJ
ŠÍ

C
H

 V
ZT

AH
Ů 

A 
KO

M
UN

IK
AC

E 
M

F

TE
XT

: I
N

G
.V

ÁC
LA

V 
ST

ÁR
EK

 

Přestože výsledek je zatím velmi nejistý, 
pokusí se AHR ČR získat někoho z po-
slanců, který by předložil ve druhém čtení 
návrh na snížení sazby DPH pro pokrmy 
a nealkoholické nápoje v restauracích 
do druhé snížené sazby 10 %. 
Dle vyjádření ministra financí by on 
sám proti tomuto návrhu nic nenamítal, 
přestože k němu ministerstvo po před-
chozích jednáních dalo původně negativní 
stanovisko. 
Tento krok bychom vnímali jako kompen-
zaci za rozjezd projektu EET a opatření, 
jež by mohlo zmírnit riziko likvidace někte-
rých drobných podnikatelů. Během jednání 
Hospodářského výboru jsme vystoupili 

Ministerstvo financí se vzhledem k eskalu-
jícím útokům ze strany opozice a výrazné-
mu zpolitizování věcné i technické roviny 
projektu elektronické evidence tržeb 

s naším stanoviskem, že AHR ČR podpo-
ruje zavedení EET pouze za předpokladu, 
že bude aplikována na všechny oblasti 
podnikání.Rozpočtovým výborem bylo 
doporučeno sněmovně přijmout pozmě-
ňovací návrh (předložila poslankyně 
Lorenzová), který navrhuje vypustit 
§ 37, jenž umožňoval výjimku pro zařízení, 
která nepřekročí v bezprostředním zdaňo-
vacím období tržby ve výši 2 mil. Kč. 
To považujeme za významný úspěch. 
Zatím se nepodařilo prosadit námi inicio-
vaný druhý pozměňovací návrh, který by 
vypustil z § 10 a § 12 pověření vlády 
k případnému zvážení dalších výjimek 
po účinnosti zákona. Ministerstvo financí 

k tomuto vydalo opět negativní stanovisko 
a ujistilo poslance, že by takto vláda mohla 
postupovat pouze v případech, které 
by jasně odůvodňovaly, že daná oblast 
podnikání nemůže elektronickou evidenci 
tržeb provádět. AHR ČR se stále domnívá, 
že pokud by byl návrh zákona v původním 
znění předmětných částí zákonodárci 
schválen, bude v rozporu s Ústavou ČR.  
Zároveň byl Rozpočtovým výborem pod-
pořen návrh prodloužit lhůtu mezi platností 
a účinností ze tří na sedm měsíců 
– tzn. červen 2016.  Zákon nyní čeká 
druhé čtení, které by mělo proběhnout
do konce druhé dekády září. O výsledcích 
vás budeme průběžně informovat.

INZERCE

rozhodlo přistoupit k mimořádnému 
prodloužení doby mezi okamžikem plat-
nosti a účinnosti zákona ze tří měsíců na 
sedm. Odsouhlasila to koaliční rada vlády. 

Účinnost zákona se posouvá do poloviny 
roku 2016. Změna bude formou pozmě-
ňovacího návrhu předložena k  projednání 
Garančního Rozpočtového výboru.
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PAPILLONS a. s.
Přadlácká 89, 550 01 BROUMOV
Tel.: +420 491 502 200

www.papillons.cz

Ložní povlečení
Prostěradla
Ubrusy
Ručníky, osušky

Předložky
Župany
Přikrývky
Polštáře

INZERCE

Ke klientům chci být maximálně vstřícná 
Na 9. výroční konferenci AHR ČR v hotelu NH Prague v listopadu 2014 byly předány 
Výroční ceny AHR ČR. Prestižní ocenění PENZION ROKU 2014 získal Penzion 
Sluníčko, Sepetná. Cenu převzala, spolu s provozním penzionu Pavlem Světelským 
a ředitelem Rekreačního centra Sepetná Mgr. Vítem Březinou, manažerka penzionu 
Dagmar Horáková.

Čím se odlišuje váš komfortně zaří-
zený penzion s restaurací v krásném 
prostředí Beskyd od ostatních penzio-
nů? Jaká je jeho základní filozofie? 
Penzion Sluníčko*** je součástí Rekreač-
ního centra Sepetná v Beskydech pod 
Lysou horou, což je jeho velkou výhodou, 
hlavně co se týká velice široké nabídky 
služeb. 
Areál koupaliště penzionu nabízí nejvýše 
položené koupaliště s tobogány 
v ČR (550 m n.m.) s kouzelným výhledem 
do údolí řeky Ostravice. 
Máme zájem standard našich služeb 
stále zvyšovat a neusnout na vavřínech, 
což dokazuje opakované umístění
od roku 2011 na prvních třech příčkách
v anketě o penzion roku. Majitelé 
RC Sepetná každoročně přicházejí 
s inovacemi a nabídkou nových služeb.

Na vaše klienty čeká kouzelná krajina 
pod Lysou Horou, koupání, výlety 
a dobré jídlo… A co lidé? Jak ti 
přijímají turisty?
Většina občanů obce Ostravice turistický 
ruch vítá, protože přináší do obce nemalý 
přínos v podobě vyšší zaměstnanosti.  
Těch, kterým se zvýšená návštěvnost 
Beskyd nelíbí, je opravdu málo.

V čem tkví tajemství vašeho úspěchu?
Baví mě komunikovat a pracovat s lidmi, 
s čímž mi pomáhá celý kolektiv penzio-
nu, jehož jsem součástí. Je radost v něm 
pracovat.

Jaká je spolupráce se starostou 
a vedením obce?
Vedení obce Ostravice se snaží turistický 
ruch v obci podporovat, mimo jiné i zášti-
tou Beskydského hudebního léta, které 
se již tradičně koná v areálu penzionu Slu-
níčko***. Vystoupilo zde mnoho známých 
interpretů jako například skupina Čecho-
mor, Kryštof, No Name, Dan Bárta, Věra 
Špinarová a spousta dalších.  
A jsme rádi, že pro letošní, 12. ročník, 
se nám podařilo získat skupiny DESmod, 
MIG 21 a Olympic.

Kdo tvoří vaši klientelu?
Zejména rodiny s dětmi, páry, ale máme 
výborné zázemí i pro firemní klientelu, 
pořádání svateb včetně obřadů, školy 
v přírodě a ještě další…  Nemohu přece 
vše prozradit :-)).

Co je hlavním mottem vašeho vztahu 
s klienty?
Být emotivní a vstřícná v každé situaci.

Na čem je postavena reklama a propa-
gace penzionu Sluníčko?
Nejvíce si vážíme doporučení spokoje-
ných hostů. Samozřejmostí jsou webové 
prezentace a reklama, ale také spousta 
tištěného materiálu, účast na výstavách 
a veletrzích cestovního ruchu.

Jak vycházíte s konkurencí?
Ředitel Rekreačního centra Sepetná Vít 
Březina je ve vedení občanského sdružení 
Beskydhost, jež spojuje okolní podnika-
tele a různorodou nabídku jejich služeb, 
kterou prezentují, například soutěžemi pro 
návštěvníky Beskyd, tištěnou mapou 
s novými turistickými trasami apod.

Na čem si vy ráda pochutnáte?
Jsem milovník polévek a domácí pálenky:)

Jak trávíte svůj volný čas? Kam jezdíte 
na dovolenou?
Volný čas trávím se svými dvěma dětmi 
a manželem, dovolenou se snažíme 
jedenkrát ročně užít u moře, ale tento rok 
navštívíme krásy Českého Krumlova 

Jaký je letošní rok ve srovnání s před-
chozími léty?
Co se týká letní sezony, jedná se zatím 
o jednu z nejpovedenějších, ale máme 
před sebou ještě celý srpen, mnohé záleží 
na počasí. Obsazenost penzionu je však 
vysoká.

Jaké máte zkušenosti s dodavateli?
Spolupráce je velmi kvalitní a vzájemná, 
malé nuance se vždy dají vyřešit.

Jaké máte další plány se zlepšováním 
svých služeb?
Kromě inovací stávajících služeb, jako je 
venkovní dětské hřiště či zajištění beach 
volejbalu, půjde hlavně o další vzdělávání 
všech zaměstnanců RC Sepetná.

 Narozena 15. 6. 1977 v Čeladné
 Vystudovala Střední rodinnou škola,  má všeobecné vzdělávání v oblasti   
      gastronomie, ekonomiky, kultury, výpočetní techniky, komunikace

 Praxe a zkušenosti: 1997 – doposud Sepetná, v.o.s. - vedoucí recepce,   
      zástupce provozního a manažer penzionu Sluníčko, fakturantka, plánování   
      a komunikace skupinových rezervací, manažerská činnost, provozní RC   
      Sepetná, recepční - komunikace s hosty, rezervace a zajišťování ubytování   
      a doprovodných služeb.

  Certifikáty a kurzy: Úspěšné ovlivňování v manažerské praxi, Zjišťování   
      potřeb zákazníka, Doprovodný prodej, péče o dům, Vzdělávání pracovníků   
      v oblasti zavádění nových technik a metod podporujících rozvoj cestovního   
      ruchu, Komunikační procesy a public relations v praxi, Komunikační 
      a marketingová strategie, Principy efektivní komunikace, Vedení lidí.

Dagmar Horáková
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Bibliotely: Hotely pro milovníky knih 
Pan Sebastian Mettler, autor konceptu bibliotelů, pokaždé, když jel se svou rodinou 
na dovolenou, „táhl“ s sebou kufr plný knih. Přitom ho lákala představa, jaké by to 
bylo, kdyby ho zajímavá kniha čekala již na hotelovém pokoji. 
O tom, že sny se stávají skutečností, 
svědčí přes čtyřicet bibliotelů, které jsou 
vášnivým čtenářům již k dispozici. 

Co jsou bibliotely?
Samotné čtení není jediným důvodem 
pro dovolenou. Spousta lidí si však pouze 
během ní najde čas na přečtení dlouho 
odkládané knihy. A i když neplatí, že bez 
cestování se nedá číst a že bez čtení se 
nedá cestovat, je možné si cestování 
čtením zpříjemnit. Vášniví čtenáři nebo 
lidé, kteří především o dovolené sáhnou 
po knize, jsou cílovou skupinou bibliotelů, 
což jsou ubytovací zařízení s pozitivním 
vztahem k literatuře, ke čtení. 
Poskytují veškerý komfort, na který jsou 
cestovatelé zvyklí – komfortní ubytování, 
chutné jídlo, perfektní služby, nepřeberné 
množství doplňkových aktivit. Speciální 
nabídka literatury a služeb s ní souvisejí-
cích je v bibliotelech přidanou hodnotou. 

Definice říká, že bibliotely jsou ubytovací 
zařízení (hotely, penziony, prázdninové 
byty…), ve kterých je číst žádoucí, ale není 
to vyžadováno.

Knížky jsou všude
Možná budete namítat, že jste již navštívili 
několik hotelů, v nichž byla k dispozici 

hotelová knihovna. Co tedy nabízí bibliotel 
navíc? Především je to všudypřítomná 
příjemná atmosféra ke čtení. Pohodlné 
ušáky, houpací křesla a sítě, anatomicky 
tvarovaná lehátka, klidné čtenářské koutky 
tu najdete všude – na recepci, v lobby, 
v zimních zahradách, na terasách, při 
hotelovém jezírku, bazénu či bylinkové 
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zahrádce… Zde nenarazíte na žádnou 
prachem zapadlou knihovnu v sousedství 
recepce! Úplnou samozřejmostí jsou
i věci, které čtení zpříjemní a usnadní 
– teplé deky, polštáře, vhodné osvětlení, 
lupy a brýle k zapůjčení.

Speciální služby pro čtivé hosty
V bibliotelech je host – čtenář také roz-
mazlován. Pokud čte do pozdní noci, 
druhý den může využít služby pozdní 
snídaně. Také čtení při jídle je tu dovole-
no. Vhodnou knihu si host může vybrat 
a rezervovat již při rezervaci ubytování. 
Po příjezdu ji najde na hotelovém pokoji. 
Hotelová knihovna většinou disponuje 
nabídkou, která odráží vkus majitele. 
V základní verzi se však nacházejí díla kla-
sické i současné literatury. Obsah kniho-
ven se průběžně aktualizuje, k dispozici je 
také aktuální seznam bestsellerů. Velice 

žádoucí jsou díla regionálních autorů nebo 
díla pojednávající o regionálních tématech. 
Tak se může stát, že čtenář čte příběh, 
který odpovídá právě prožívané atmosféře. 
Tímto způsobem host blíže poznává regi-
on, ve kterém právě tráví dovolenou. 
Stupeň zaujetí bibliotelů k literatuře 
a ke čtení se vyjadřuje symbolem knihy 
od jedné do pěti. Tak například v bibliotelu 
označeném symbolem pěti knih nezůsta-
ne žádné přání „knihomola“ nevyslyšené. 
Může si vybrat ze 1 500 knih, včetně 
audioknih, filmů, novin i časopisů, mnohé 
z nich jsou i v cizím jazyce, především 
v angličtině. Seznam bibliotelů je k dispozi-
ci na www.bibliotels.com. 
V současnosti se tam nachází kolem čtyři-
cet adres, především bibliotelů z Rakous-
ka, Německa a Švýcarska.

Inspirace pro české hoteliéry
I když doposud do „rodiny“ bibliotelů 
nepřibyl žádný hotel z České republiky, při 
tvorbě tohoto projektu nebyly stanoveny 
žádné geografické omezení. Závisí jenom 
na rozhodnutí vedení ubytovacího zařízení, 
zda se rozhodne pro certifikaci nebo svým 
hostům pobyt pouze zpříjemní možností 
sáhnou si po dobré knize, nejlépe na regi-
onální téma. I tohle je jeden ze způsobů, TE
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„V Inovačním centru v Salzburgu jsme 
zjistili, že existuje velký počet lidí, kteří 
na dovolenou vozí hodně knih.Trend 
jsme prozkoumali. O správnosti cesty 
svědčí i fakt, že www.bibliotels.com
 dosáhla v Google Pagerank hodnoty 
6,5,“ říká Sebastian Mettler.

hotel / penzion

„jak být jiný jako jiní“. Vždyť po příjemné 
procházce na čerstvém vzduchu, výletu 
na dvou kolech nebo koupání se v jezeře 
dostane člověk chuť přečíst si několik 
stran z oblíbené knihy. Přitom nezáleží, 
jestli se tak stane u krbu horské 
chaty, na sluncem zalité terase nebo 
ve wellness centru pětihvězdičkového 
hotelu…
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WHO IS WHO

JAKUB HOLÍK
Je šéfkuchař restaurace Meat&Greet. Už odmala bylo vaření jeho velkým koníčkem. Rád sbírá nové kulinář-
ské zážitky a zkoumá nekonvenčně pojaté restaurace, kde získává inspiraci. Když se pak naskytla příležitost 
k otevření restaurace pod jeho vlastním vedením, bez váhání ji přijal. Díky Meat&Greet může své nápady 
realizovat a s radostí je předávat dál. „Základní filozofií naší restaurace je nabídnout zákazníkům nevšední 
gastronomický zážitek a příjemnou atmosféru.“

SIMONE JANSEN 
Od září se stala novou Country Business Managerkou společnosti Nespresso. Do českého zastoupení 
přichází po dvanácti letech z Německa, kde působila šest let na pozici marketingové ředitelky a později 
na pozici obchodní ředitelky pro B2C kanál. Podílela se na rozvoji značky, povědomí o značce a stála za 
vybudováním on-line prodejního kanálu. „Jsem potěšena, že mohu pokračovat v úspěšném budování značky 
Nespresso v České republice, která na trhu patří k synonymu kvalitní kávy a zážitku s kávou. si Hilton Prague 
Old Town získal během posledních několika let.“ 

ONDŘEJ PAKANDL
Nedávno začal v Clarion Hotelu Prague Old Town pracovat na pozici šéfkuchaře, kde je zodpovědný za chod 
kuchyně restaurace Benada. Zkušenosti v rámci společnosti CPI Hotels sbíral od roku 2007, o rok později 
nastoupil do nově otevřeného Clarion Congress Hotelu Prague na pozici snídaňového kuchaře. Postupem 
času přešel do centrální kuchyně, kde se pod vedením šéfkuchaře Miroslava Soukupa vypracoval na post 
zástupce šéfkuchaře. Má bohaté zkušenosti zejména s klasickou kuchyní, v oblibě má ale provázanost mo-
derní gastronomie s tradičními recepturami české a moravské kuchyně. 

Kurzy zdarma prodlouženy 
do konce října!  
Projekt „Rozvoj kvalifikační úrovně a kom-
petencí pracovníků v cestovním ruchu“, 
na kterém Asociace hotelů a restaurací 
České republiky o.s. spolupracuje se státní 
příspěvkovou organizací CzechTourism,
byl prodloužen do konce října.

Využijte poslední možnosti, jak se nechat zdarma proškolit a ještě 
k tomu získat certifikát. Jedná se o jeden z nejúspěšnějších projek-
tů, do kterého AHR ČR měla možnost být zapojena. Odborné kurzy 
z oblasti cestovního ruchu jsou dotovány Evropskou unií, bezplatné 
kurzy mohou využít mimopražská zařízení. Přihlašovat se lze na 
tzv. otevřené kurzy, stále ale platí, že v případě zájmu je možnost 
vypsat i kurz na klíč, určený pouze pro vaše zařízení. Všichni lektoři, 
kteří školí pod záštitou AHR ČR, jsou odborníci z praxe. Ti předávají 
v rámci školení posluchačům kromě odborných znalostí i své zku-
šenosti, které za ty roky měli možnost získat. Zabýváme se oblastí 
stravování, ubytování, činností cestovních kanceláří, průvodcov-
skou činností a také sportovními zařízeními, včetně služeb pro 
osobní a fyzickou pohodu. Nová školení se vypisují každý den, 
a to po celé České republice. Na výběr máte z 37 tematických 
kurzů.  
Za zmínku určitě stojí kurz Barista, o jehož popularitě svědčí 
i fakt, že byl zorganizován již 21krát. Co se na tomto konkrétním 
kurzu naučíte? Především to, jak připravit kvalitní kávu, včetně 
základů cafe art.
To není zdaleka všechno. Velice oblíbené jsou např. i tyto kurzy 
z oblasti ubytování: Manažerské schopnosti a dovednosti II, 
Online reputace, Recepce či Vyřizování reklamací a stížností. 
V oblasti stravování najdete také zajímavé kurzy jako např.
Leadership. V nabídce máme i kurz, který Vás naučí, jak 
marketingově využít Facebook či Twitter ve váš prospěch. 
V dnešní době jsou stále více potřebné tzv. měkké dovednosti. 
Ty samozřejmě v naší nabídce nemohou chybět. Vyučujeme 
Základy etikety stejně jako Psychologii zákazníka či Asertivní 
jednání.   
Kompletní seznam a informace o tom, jak se registrovat 
naleznete zde: http://vzdelavani.czechtourism.cz. V případě 
zájmu o vypsání či přihlášení na kurz, se neváhejte obracet
na Ing. Michaela Pešková, BA (Hons). TE
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Soutěž o nejlepší 
diplomovou práci  
Členové vzdělávací sekce měli před sebou opět nelehký úkol. 
AHR ČR před několika lety založila tradici spočívající v soutěži 
o nejlepší studentskou práci za minulý rok.  Cílem je vyzdvihnout 
znalosti těch nejlepších absolventů a samozřejmě i škol, které 
se po celou dobu studia o své studenty staraly. Letos poslalo 
do soutěže své práce 25 studentů. Vítěz bude vyhlášen 20. listo-
padu na Galavečeru při příležitosti 10. konference AHR ČR.
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PROGRAM 10. KONFERENCE AHR ČR
OSTRAVA

1. DEN 19. LISTOPAD 2015
08.30 – 09.30   

Registrace
09.30 – 09.50 

Zahájení konference 
Václav Stárek, prezident AHR ČR  / Jan Kratina, CPI Hotels  / Czech Tourism

Marketing a online technologie, řídí: Ota John
09.50 – 10.20   

Přizpůsobení služeb v ČR potřebám čínské klientely / Kristýna Kortová, absolventka VŠH Praha
10.20 – 10.50   

Jak se poprat s parazitujícími portály / Jan Halíř, Hotel Solutions 
10.50 – 11.30  

Výzvy hoteliérů v on-line světě / Marco Nussbaum, CEO prizeotel 
11.30 – 12.00 

Prezentace hlavních partnerů
12.00 – 13.00 

Oběd
Leadership a management, řídí: Václav Stárek

13.00 – 13.30  
Management v multikulturním prostředí / Lubomír Bárta, Four Season, Soul

13.30 – 14.00  
Myslete a jednejte strategicky / Martin Saitz,  European Leadership & Academic Institute,

Managing Director Hundai Motor
14.00  – 14.30  

Jak by si Generace X mohla poopravit mínění o Generaci Y/ Johan Cheikh, Practical Coaching
14.30 – 15.00   
Coffee break
15.30 – 16.30   

WORSHOP A / Elektronická evidence tržeb, WORKSHOP B / Vzdělávání – Úspěšnost - Tradice,
WORKSHOP C/ Víte, kolik a za co platíte?

19:00   
GTG PARTY V MALÉM SVĚTĚ TECHNIKY V AREÁLU DOLNÍCH VÍTKOVIC

Trendy v gastronomii, řídí: Roman Vacho
09.00 – 10.00   

Víte, jak dosáhnout úspěchu? / Franco Luise, šéfkuchař hotelu Hilton Prague
10:00 – 10:45  

Prezentace partnerů
10:45 – 11:00  
Coffee break

Zaměřeno na zákazníka, řídí: Roman Vacho
11:00 – 11:40  

Generace Y jako zákazník - co od vás očekává? / Rob Davidson, GM MICE Knowledge
11:40 – 12:10  

Jak pracovat s hosty, když nesedí ve vaší restauraci / Pavel Suchánek, CEO Restu
12:10 – 13:00  

Oběd
13.00 – 15.00  

Valná Hromada AHR ČR 
15:00 – 15:15 
Coffee break
15.00 – 16.30  

WORKSHOP A / Příběhy úspěšných, WORSKSHOP B / České hotelnictví v číslech,
WORSKSHOP C / Legislativní smršť v potravinovém právu 

18:30 
GALA VEČER S UDÍLENÍM VÝROČNÍCH CEN AHR ČR 

Gala večer s udílením Výročních cen AHR ČR a doprovodným programem se koná v sále Diamant 
v Clarion Congress Hotelu. Slavnostní menu pro galavečer připravil šéfkuchař Otto Kokoszynski 

se svým týmem kuchařů Clarion Congress Hotelu Ostrava.

Registrovat se můžete na webové adrese: konference2015.ahrcr.cz

2. DEN 20. LISTOPAD 2015

AWARD

CZECH

2014 AWARD

CZECH

2015

INZERCE

Lanýž, nejdražší houba na světě 
Má zcela atypickou nezaměnitelnou chuť a není snadné ho najít, protože se 
skrývá pod zemí. Právě to z něj dělá vyhledávanou a vzácnou lahůdku, jejíž 
ceny se šplhají do statisíců eur.

Houba z rodu „tuber“ čeledi lanýžovitých roste u dubových 
kořenů, nebo ve smíšených listnatých lesích s hlubokým 
humusem. Obvykle se nachází v hloubce kolem třiceti centi-
metrů. Dodnes můžete ve francouzském Périgordu či 
v italském Piemontu vidět na pohlednicích pro turisty okší-
rovaná prasátka, jejichž životním posláním je či spíše bylo 
hledat lanýže. Lidský čich výrazné aroma, ukryté pod zemí, 
prostě nezaznamená. Nejvýš ceněný bílý lanýž údajně navíc 
produkuje vůni, která napodobuje sexuální hormon samce. 
Proto se také používaly na hledání hlavně prasnice. Je však 
velmi obtížné vysvětlit metrákovému, vůní zmámenému zví-
řeti, že má lanýž pouze najít, nikoliv sežrat, nebo rozválet. Vý-
sadní postavení prasat v historii hledání lanýžů se proto velmi 
rychle přepisuje, dnes se používá k tomuto účelu vycvičených 
psů. Od štěněčího věku se jim přidávají do potravy odřezky 
z lanýžů, takže si na jejich vůni zvyknou. Tito psi jsou navíc 
velmi dobře a vysoko pojištěni.

Druhy, rekordy a ceny
Pes Rocco udělal ze svého italského pána jménem Luciano 
Savini během jedné houbařské  procházky milionáře. Vyčeni-
chal v zemi kousek od Pisy největší bílý lanýž století. Dosaho-
val váhy 1,5 kg a prodal se v aukci, která probíhala zároveň 
v Macau, Hongkongu a Florencii, za rekordní cenu 330 tisíc 
dolarů (přibližně 5 milionů korun). Existuje několik druhů laný-
žů, některé se i pěstují. Například černé lanýže, které rostou 
výhradně s dubem, dosahují v průměru 7 centimetrů a pěstují
se převážně ve Francii, Španělsku, Itálii nebo Chorvatsku. 
Největší trh s těmito lanýži je v jihozápadní Francii, ve městeč-
ku Lalbenque. Obchod vrcholí v lednu, a podle kvality plodnic 
se 1 kg prodává v ceně od 200 do 600 eur. Nejznámější jsou 
pravděpodobně lanýže letní, Tuber aestivum, které rostou 
kromě Itálie, střední Evropy a Anglie také v Turecku a sever-
ní Africe. Jsou často využívány v kulinářství jako koření 
a i když nemají tak výraznou a silnou vůni jako zimní lanýže, 
jsou velice žádané a oblíbené. Existují také čínské lanýže, 
které bývají pohříchu vydávány za originál. Rozdíl mezi bílým 
a čínským lanýžem lze poznat ještě před ochutnáním podle 
vůně. Nejvzácnější bílé lanýže se nalézají především v severní 
Itálii, mezi nimi jsou zase jedničkou co do ceny a chuti ty, které 
byly nalezené u města Alba. Na trhu v Albě je  nejvíc rušno 
v období od října do listopadu, protože v té době mají lanýže 
nejintenzivnější aroma. Cena jednoho kilogramu nejvzácnější-
ho bílého druhu Tuber magnatum se pohybuje v částkách od 
2000 do 4000 eur.  

Lanýže v kuchyni
Lanýže, jakožto poměrně vzácné a silně aromatické houby, 
se používají spíše k dochucení jako koření. Ve francouzském 
Périgordu, který je kromě lanýžů proslulý i husími játry, si mů-
žete být jisti, že tyto ingredience najdete v každém pokrmu, 
který má v názvu sauce Périgueux nebo à la périgourdine. 
Lanýž périgordský-zimní-černý, Tuber melanosporum, má 
černé nebo nahnědlé plodnice, které nejspíš připomínají 
brambory. Poměrně často se v této oblasti připravují jako 
à la cendre, obalené ve slanině a upečené nad žhavými 
uhlíky.   Černé lanýže se pro lepší aroma krátce prohřívají 

gastronomie

a bývají součástí různých nádivek a paštik, jejich ostrá chuť se 
v kuchyni využívá rovněž v podobě tenounkých plátků, přida-
ných do masitých pokrmů, pod kůži pečeného kohouta, 
do jater. Za svou světovou slávu vděčí lanýžům například 
Štrasburská paštika z husích jater. Bílé lanýže se tepelně 
upravovat nemají, většinou se v množství několika gramů 
nastrouhají na již hotový pokrm, například na čerstvě uvaře-
né horké těstoviny s máslem nebo na salát, přidávají se i do 
některých sýrů, například do Pecorina.  Lanýže by se měly 
spotřebovat do týdne od sklizně, pak začínají ztrácet své aro-
matické vlastnosti. Uchovávají se nejlépe ve sklenici mezi rýží, 
nebo aspoň obalené v papíru.  Čerstvý lanýž může být mnohé 
kuchyni nedostupný, je ale možné opatřit si konzervované.   
Z lanýžů se rovněž vyrábí máslo a olej, velmi dobrá náhražka 
drahého lanýže, které využívají kuchaři všude ve světě. Další 
slušnou náhražkou je pasta, u které se lanýže doplňují jinými 
houbami, většinou pravými hříbky nebo žampiony. Tyto houby 
dobře nasáknou lanýžovým aroma. 

Sklizeň v Chorvatsku oznamují zvony
Na nevelké lokalitě lesů u chorvatského města Motovunu se 
od září do listopadu rovněž sklízí lanýže. Ve zbytcích původně →
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Zveme Vás na festival Znojemský hrozen 2015  
Znojmo láká návštěvníky nejen na historické památky a dobré víno, ale zapsalo 
se i do kuchařských knih a české gastronomie vůbec. Znojemská pečeně 
či stejnojmenná okurka jsou tradiční součástí naší kuchyně.  

INZERCE
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5.  MEZINÁRODNÍ VELETRH GASTRONOMIE 
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V letošním roce již 10. ročníkem pořádáme konferenci
věnovanou standardům v rámci stravovacích služeb,
na kterou Vás tímto srdečně zveme.

Na konferenci je nutné se přihlásit. Přihlášky (jsou ke stažení
na www.hasap.cz), posílejte e-mailem na hasap@hasap.cz.

Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc,
Jeremenkova 36 (kongresový sál).

Termín konání: 13. října 2015 od 9:30 (prezence od 9:00).

Oficiální zahájení konference bude v 9:30 krátkým úvodem
zástupci pořadatele.

Cena: 950 Kč / osoba, pro členy AHR ČR 750 Kč / osoba
(cena zahrnuje náklady na materiály, oběd a občerstvení)
Platba je možná na místě nebo na účet 197173510/0300.
V případě platby na účet prosím kontaktujte paní Haukovou
(tel.: 261 220 540) pro přidělení variabilního symbolu,
abychom platbu bez problémů identifikovali.

Konference je určena mimo jiné pro šéfkuchaře, kuchaře
a F&B Managery restauračních a hotelových provozů,
ale také pro všechny, kdo mají o tuto problematiku zájem.
Více informací o programu konference najdete na www.hasap.cz.

POZVÁNKA na
konferenci č. 10
„Standardy v rámci
stravovacích služeb EU a CZ“

PozvankaHasapVYSKA_ahr0915:Sestava 1  14.9.2015  15:08  Stránka 1

Letos již posedm-
nácté přivítá Znoj-
mo ve dnech 
15. - 17. října 
milovníky a znalce 
dobrého jídla 
a pití. Příležitost 
potěšit smysly 

i chuťové buňky nabízí festival Znojemský 
hrozen, mezinárodní soutěžní přehlídka te-
levizní a rozhlasové tvorby všech umělec-
kých žánrů, včetně přehlídky reklamních 

spotů, pořadů zaměřených na gastronomii 
a potravinářství. V rámci doprovodné 
programu festivalu se uskuteční řada 
zajímavých akcí, které podporují české 
potravinářství. Jejich odborným garantem 
je Potravinářská komora České republiky. 
Mezi nimi vyniká soutěž mladých kuchařů 
„KLASA Znojemská pečeně 2015“ 
a „KLASA Okurkový salát 2015“. Uskuteč-
ní se hned první den festivalu, ve čtvrtek 
15. 10. 2015 od 09,00 do 16,00 hodin, 
v prostorách velkého sálu Hotelu Dukla ve 

Znojmě. Záštitu nad 
soutěží převzal Ing. 
Václav Stárek, prezi-
dent AHR ČR. „Jako 
profesní organizaci, 
která sdružuje maji-
tele a provozovatele 
hotelů, restaurací 
a škol nás samozřej-

mě zajímá budoucnost českého hotelnictví 
a gastronomie. Proto velmi úzce spolupra-
cujeme se školami, kde se připravují noví 
odborníci pro náš obor a mezi nimi také 
budoucí kuchaři. Je nám sympatická my-
šlenka soutěže věnovat se tradiční české 
kuchyni s využitím kvalitních potravin 
z domácích zdrojů. 
Myslím si, že podobné akce inspirují no-
vou generaci k pozitivnímu vztahu k české 
kuchyni a v rámci zdravé soutěživosti ji 
motivují k větší kreativitě a profesionalitě 
a těším se, že si pochutnám,“ říká 
Václav Stárek.
Soutěže mladých kuchařů se zúčastní 
deset kuchařských týmů, žáků středních 
gastronomických a hotelových škol 
do osmnácti let věku. Pět z nich se 
může pochlubit prestižním titulem 
Škola roku, který uděluje garant 
soutěže AHR ČR. 

Téměř nedostupné 
restaurace? 
V některých restauracích působí samo čekání na volný stůl 
jako aperitiv. Ne každý takový podnik má tři michelinské hvěz-
dy, ale všechny jsou něčím unikátní. Internet nabízí spoustu 
tipů, jak získat rezervaci v některém z takových podniků, větši-
nou si musíte stůl objednat s obrovským předstihem.  Čekací 
doby mají své šťastné výjimky, můžete se do nich dostat třeba 
hned, když někdo ze seznamu vypadne a vy natrefíte na last 
minute nabídku.

Příklady? 
Noma, Kodaň, Dánsko. Zkuste progooglovat nejlepší res-
tauraci na světě a velmi pravděpodobně se vám objeví tento 
podnik blízko přístavu s vynikajícími pokrmy nordické kuchyně, 
i když má jen dvě michelinské hvězdy. Šestého dne každého 
měsíce čekají netrpěliví zájemci na online portálu Nomy, aby 
si s minimálně tříměsíčním předstihem zamluvili stůl. Proč? Je 
výjimečné vidět položky menu představující čerstvé úlovky jako 
hlavní součást pokrmů, mušle jako marinádu a další neobvyklé 
věci k dotvoření delikátní chuti.
El Celler de Can Roca, Girona, Španělsko. Restaurace 
bývá řazena v prestižních seznamech mezi pět nejlepších na 
světě. Provozují ji tři bratři, šéfkuchař Joan, cukrář Jordi a zna-
lec vín Josep. Jsou ovlivněni jak molekulární gastronomií, tak 
vařením pochyceným od rodičů. Rezervace je nutná jedenáct 
měsíců předem, ale kalendář na jejich webu se hemží změna-
mi, takže… Nabízí se mimo jiné speciality ze sardinek, vepřová 
čelist s vývarem z kostí sardinek, omáčka z mléčného selátka, 
deserty tenké jak papír, plněné jablečnou pěnou a zdobené 
karamelovou zmrzlinou. 
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 Módní návrhář Tom Ford se inspiroval vůní černého lanýže    
      natolik, že v roce 2006 uvedl na trh „lanýžový“ parfém. 
 Gastronom Jean Antheleme Brillet-Savarin se zmiňuje o znač- 
      ném afrodiziakálním účinku této houby a nazývá ji „démantem“.
 Na lanýžích si pochutnával už římský císař Claudius i dvůr 
      Ludvíka XIV.
 V letošním úrodném houbařském roce bylo možné narazit 
      na letní lanýže i v tuzemských lesích, konkrétně na střední     
      Moravě. Lanýž letní je však zákonem chráněný a za jeho sběr 
      hrozí pokuta!

Zajímavosti:
rozsáhlého smíšeného porostu dubů a buků podél řeky Mirny 
jsou pro tuto pochoutku dobré půdní i klimatické podmínky. 
Rostou tu černé i bílé lanýže a vyhledávají je cvičení psi. 
Začátek sběru ohlašují zvony ve vesnicích, v jejichž okolí lze 
s úspěchem hledat, a sjíždějí se sem labužníci i obchodníci 
zdaleka. Ve všech zdejších restauracích se v tomto období 
podávají různé pokrmy z lanýžů, ať už je to pizza, lasagne či 
zvěřina s lanýži. Také lanýži doplněný ovčí sýr, nebo rovnou 
vajíčka s lanýži. Dny lanýžů probíhají až do listopadu na růz-
ných místech Istrie, kromě Motovunu například v Buzetu či 
Livane. Tady provozuje Giancarlo Zigante svou stejnojmennou 
slavnou restauraci Zigante. Právě jem u se v roce 1999, který 
byl považován za rekordní rok ve sběru lanýžů, podařilo najít 
plodnici o váze 1310 g. 

Používám lanýže v kombinaci se 
syrovým masem a mořskými plody

Fulvio Siccardi  pracuje s piemontskými lanýži v kuchyni 
už 22 let. Podělil se s námi o své znalosti a zkušenosti, které 
během let strávených v kulinářském světě lanýžů získal.
V čem se liší piemontské lanýže od ostatních druhů? Jsou něčím výjimečné?
Základem pro kvalitní lanýže je dobrá půda, a ta je v tomto směru v oblasti Piemontu zcela ideální. Skvělé podmínky mají lanýže v oblastech, 
které znají určitě milovníci vín, Langhe a Roero. Lanýž je vlastně parazit, který žije v symbióze s nějakým stromem. Na jeho vůni a chuť má tudíž 
vliv strom, který „vysává“. Lanýže se tak liší podle toho, jestli rostou u dubu, buku, nebo třeba ořechu. Ty piemontské znalci dokáží poznat již 
podle specifického aroma, které pro někoho nemusí být příjemné, protože obsahuje stopy plynu či benzínu. Tyto lanýže se ale skvěle snoubí s 
pokrmy a mají tu vlastnost, že chuť jídla nepřekryjí, ale naopak umocňují. Mám zkušenost, že lanýže ze zemí bývalé Jugoslávie jsou cítit česne-
kem. Jsou tak výrazné, že když se kombinují s nějakým pokrmem, „přebijí“ jeho samotnou chuť. Nechci tvrdit, že piemontský lanýž je nejlepší 
na světě, ale výborně se snoubí s jídlem. Dobré lanýže najdete i v Toskánsku nebo Umbrii, ale ty piemontské jsou prostě specifické.

Pro přípravu jakých pokrmů byste lanýže doporučil?
Původně se lanýže v oblasti Piemontu používaly hlavně ve spojení s vejci a vaječnými těstovinami. Pěkně se snoubí  s máslem, takže se hodí 
k jídlům připravovaným na másle, k sýrům, rizotu, těstovinám. Moderní  kuchaři a vysoká gastronomie obohatila spektrum pokrmů s lanýži o 
nové  recepty – o spojení se sardinkami, mořskými plody a langustami. Já osobně používám lanýže i v kombinaci se syrovým masem – třeba 
tatarským biftekem.

Cena lanýžů je vysoká, je adekvátní gurmánskému zážitku?
Cena je vysoká, ale ten zážitek, který si člověk dopřeje, za to určitě stojí. Zvláště v případě bílého lanýže, jehož sezona je pouze 2 - 3 měsíce. 
Většinou se v restauraci jedná o tříchodové lanýžové menu a gurmán, který lanýže miluje, 50 - 60 Eur “obětuje“. Podle mě buď člověk lanýže 
miluje, nebo nenávidí. Nic mezitím neexistuje. 

Co vy osobně na lanýžích nejvíc obdivujete?
Všechno. Při práci s lanýžem i vychutnávání si pokrmu zapojuji všechny smysly. Je to pro mě euforický zážitek.
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Není kouře bez ohně aneb co přináší 
protikuřácký zákon

Kompletní vybavení kanceláře efektivně

K vybraným novinkám v daních z příjmů v roce 2015

Poté, kdy dne 3.6.2015 vláda ČR schválila novelu zákona č. 379/2005 Sb., tedy 
zákona o ochraně zdraví před návykovými látkami, se o tématu živě diskutuje 
na úrovni laické, meziresortního připomínkování i na půdě Poslanecké sněmovny. 

O novém projektu eshop Potrebyprokancelar.cz jsme si povídali s Lenkou Dohnalo-
vou, projektovou manažerkou ze společnosti ACTIVA spol. s r.o. 

K 1. 1. 2015 nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů, řada změn se uplatnila 
již pro období roku 2014. 

Návrh zákona přináší řadu 
novinek, pojďme se nyní zaměřit 
na omezování kouření.  První 
oblastí je prodej tabákových 
a dalších výrobků. Návrh 
zakazuje prodej tabákových, 
ale i bylinných výrobků určených 
ke kouření a el. cigaret na jiných 
místech, než taxativně v zákoně 
vyjmenovaných. Mezi vyjmeno-
vaná místa patří i provozovny stravovacích 
či ubytovacích zařízení, které není určeno 
k ubytování osob mladších 18-ti let. Zřejmě 
tak mohou být vyloučena zařízení, která 
jsou využívána pro školní či sportovní 
pobyty mládeže a praxe ukáže, jestli toto 
určení má mít nějakou bližší formu či zda 
se bude vycházet z převažující struktury 
ubytovaných. Návrh nad to uvádí místa, 
v nichž nelze prodávat uvedené výrobky 
ani tehdy, kdy by to bylo v souladu s výše 

Pro koho jsou určeny produk-
ty z vašeho eshopu? 
Eshop Potrebyprokancelar.cz se 
zaměřuje na potřeby drobných 
živnostníků, na firmy s menší 
administrativou či na osoby 
pracující z prostředí domova. 
Užší specializace internetového 
obchodu zohledňuje jejich potře-
by a celý proces objednávky 
a dodávky zboží maximálně zjednodušuje. 
Nakupovat u nás může ale samozřejmě 
každý, koho naše nabídka zaujme.    

Co všechno je možné v eshopu 
koupit? 
Kompletní vybavení kanceláře. U nás si 
vyberete od propisky, přes papír, šanon, 
sešívačku, až po regál nebo kvalitní 
kancelářskou židli. Kromě kancelářských 
potřeb nabízíme i úklidové a čistící pro-
středky a občerstvení do kanceláří jako 
je čaj nebo káva. Zboží máme v nabídce 
zastoupené jak v ekonomickém provedení, 
tak i v premiovém provedení, které pracov-
ní prostředí dokáže změnit na designově 
příjemný kout.  

Nabízíte nějaké výhody svým stálým 
zákazníkům? 
Nákup je u nás možný i bez registrace, 
ale registrací zákazník získává automa-
ticky členství ve věrnostním klubu, ze 
kterého mu plyne 5% sleva už od první 

Z hlediska běžné praxe bylo 
důležité použití novelizo-
vaného znění § 38g, které 
odstranilo povinnost podávat 
daňové přiznání z důvodu 
solidárního zvýšení daně u 
zálohy. Nadále však zůstává 
povinnost ho podávat z důvo-
du solidárního zvýšení daně 
(roční příjem zaměstnance 
přesahující hranici 1.277.328 Kč). Dále 
je nutné se nově vypořádat s přílohou 
přiznání k dani z příjmů právnických osob 
„Přehled transakcí se spojenými osoba-
mi“, která je povinnou součástí daňového 
přiznání při splnění alespoň jedno z vyme-
zených kritérií. Již roku 2014 se také týkala 
novela provedená v loňském roce záko-
nem o dětské skupině, která zavedla tzv. 
školkovné. Jedná se o roční slevu na dani, 
kterou může v rámci jedné společně hos-
podařící domácnosti na to samé vyživova-
né dítě uplatnit pouze jeden z poplatníků, 

uvedeným. Nebude možno 
prodávat tabák v provozovně 
stravovacích služeb, která bude 
součástí prostoru školy či zdra-
votnického zařízení. Samotný 
prodejce pak musí být starší 
18-ti let, zboží nesmí být umístě-
no spolu s dalšími prodávanými 
výrobky a ani prodáváno způso-
bem umožňujícím samoobsluhu. 

Z hlediska hotelového provozu je podle 
textu návrhu zákona možno uskutečňovat 
prodej tabákových výrobků za výše uvede-
ných předpokladů.
Další oblastí je kouření samotné. 
Ust. § 8 odst. 1 pak uvádí, že kouření se 
mj. zakazuje ve vnitřním prostoru provo-
zovny stravovacích služeb, ve veřejnosti 
volně přístupném vnitřním prostoru (foyer 
hotelu) apod. Chceme-li kouření v hotelu 
klientům umožnit, budeme muset staveb-

ně oddělit prostor vyhrazený ke kouření 
od prostoru, v němž je kouření zákonem 
zakázáno. Oddělený prostor je nutno 
označit viditelnou značkou „Kouření 
povoleno“. Vzor značky bude tvořit přílohu 
zákona. Stavebně odděleným prostorem 
vyhrazeným ke kouření se pak rozumí pro-
storově uzavřená část stavby, vymezená 
podlahou, stropem nebo konstrukcí, pev-
nými stěnami s uzavíratelnými stavebními 
výplněmi (okna a dveře), kterou lze
i v přítomnosti kuřáků dostatečně větrat 
do prostor mimo stavbu a ve které lze 
zamezit pronikání kouře do prostor, kde je 
kouření zakázáno. Tolik zákonná definice 
prostor, v nichž lze kouřit. S ohledem na 
některé dotazy našich členů lze přisvědčit 
tomu pohledu, že je možné provozovat 
různé salonky, kuřárny apod. Tyto prostory 
je ale nutno adaptovat tak, aby odpovídaly 
legální definici. 

a to až do výše prokázaných 
výdajů za umístění dítěte (mimo 
stravného). Za zdaňovací období 
tak může poplatník uplatnit výdaje 
za umístění dítěte v zařízení
péče o děti předškolního věku 
včetně mateřské školy podle 
školského zákona. Další změnou 
je odstupňovaná výše daňového 
zvýhodnění na dítě. Ta si vynutila 

nový tiskopis prohlášení k dani, ve kterém 
se uvádí všechny děti ve společné domác-
nosti, i když zaměstnanec uplatňuje jen 
některé. Naprosto zásadní novinkou roku 
2015, která zřejmě zatím unikla pozornosti 
médií, je oznamování příjmů osvoboze-
ných od daně z příjmů fyzických osob dle 
§ 38v s pokutou dle § 38w. Této povinnosti 
podléhá každý jednotlivý příjem osvoboze-
ný od daně z příjmů, který přesahuje část-
ku 5 mil. Kč. Oznámení se provádí ve lhůtě 
pro podání daňového přiznání. Oznámení 
nepodléhají příjmy, u nichž může příslušné 

údaje správce daně zjistit z rejstříků či 
evidencí, do kterých má přístup a které 
zveřejní, toto daňová správa učinila dne 
21. 1. 2015. V tomto sdělení však nena-
jdeme nic např. o nemovitostech nabytých 
darem (a osvobozených v rámci rodiny) 
nebo o majetku nabytém zděděním. 
Vzhledem k výši pokuty za neoznámení 
příjmu doporučuji problému věnovat 
zvýšenou pozornost.
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objednávky. V případě, že 
u nás nakupuje pravidelně, 
může si slevu postupně navýšit 
až na 10 % a získat další výho-
dy v podobě dopravy zdarma 
a nižší hodnotu objednávky 
a prodlouženou dobu pro 
vrácení zboží. Registrací také 
získá pravidelné informace 
formou newsletterů o akčních 

nabídkách.  Pro členy AHR jsme maximál-
ní výhody připravili již od jejich první objed-
návky. 10% slevu získají i bez registrace 
po zadání slevového kupónu AHR2015 
ve třetím kroku objednávky.  

Pokud zákazník váhá, např. jaký toner 
či kancelářský papír vybrat, dokážete 
mu online poradit? 
Dokážeme. Zákazník má možnost využít 
náš online chat, jehož prostřednictvím mu 
v pracovní dny do 17 hodin v řádu několika 
vteřin dokážeme poradit. Pokud má otázku 
složitější, kterou kolegyně v zákaznickém 
oddělení nedokážou samy zodpovědět, 
vyžádají si emailový kontakt a odpověď 
zjistí v našem nákupním oddělení nebo 
přímo u výrobce. Ani u večerních nebo 
víkendových dotazů nemusí naši zákazníci 
čekat do nejbližšího pracovního dne 
na svoji odpověď. Snažíme se i takové 
dotazy zodpovídat s minimální časovou 
prodlevou. Zákazníků si vážíme 
a nechceme je nechávat čekat.  

O jaké zboží je největší zájem? 
Velký zájem je o spotřební zboží typu kan-
celářský papír, šanony, psací potřeby, ná-
plně do tiskáren nebo do sešívaček. Sice 
se mluví a píše o postupující elektronizaci 
a substituci papíru, ale je stále spousty lidí, 
kteří se bez papíru, tužky a třeba sešívač-
ky při své práci neobejdou. Teď ke konci 
roku je větší zájem také o klasické tištěné 
kalendáře a diáře.  Průběžně je zájem 
i o úklidové prostředky. U nich vnímáme 
jasný vliv televizních reklam. Není výjim-
kou, že po skončení reklamy dostaneme 
dotaz, zda konkrétní značku nabízíme. 
Zákazníci mají také zájem o zboží, které je 
nejen funkční, ale je i zajímavé svojí barev-
ností nebo tvarem. Na to naštěstí pamatují 
i výrobci.Není tak těžké sladit si pracovní 
místo do oblíbené barvy nebo třeba retro 
stylu.

Proč byste doporučila nakupovat 
právě přes váš eshop?  
Argumenty, proč si vybrat právě náš 
eshop, s dovolením nechám na zákaz-
nících, kteří u nás již nakoupili. Z jejich 
hodnocení vyplývá, že u nás oceňují pře-
devším šíři sortimentu, kvalitu komunikace 
a rychlost vyřízení své objednávky. 
Zboží, které nabízíme, máme opravdu 
skladem a ne skladem u dodavatele nebo 
někde na cestě. Objednávky zákazníků 
jsme tak schopni vykrýt v rekordně krát-
kém čase.  

POŘADAČE PAPÍR KANCELÁŘSKÁ 
TECHNIKA

OBČERSTVENÍ 
A KUCHŇKA

ČIŠTĚNÍ
A DROGERIE

KANCELÁŘSKÝ 
NÁBYTEK

TONERY
A CARTRIDGE

10 % SLEVA PRO VÁS
www.potrebyprokancelar.cz
Po vložení kódu AHR2015 se sleva automaticky odečte.
Sleva neplatí pro cenově zvýhodněné produkty v akci.
Platnost kódu do 20.12.2015

Kancelářský papír A4
5 x 500 listů

Absorpční sáčky Ceresit 
výběr vůní

Akce 335 Kč

Akce 99 Kč

425 Kč

113 Kč

INZERCE
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Jak propagovat svůj podnik na Foursquare? 
Měsíčník COT business díky spolupráci se společnosti Hotel Solutions 
pravidelně přináší tipy a triky, které pomohou k lepšímu fungování hotelů 
a restaurací. V nejnovějším vydání se můžete dočíst, jak marketingově 
pracovat se sociální sítí Foursquare. 

„Představte si, že jste zrovna na dovolené 
ve městě, kde nikoho neznáte a nemáte 
ani tušení, kde se dobře najíst nebo kam 
jít za zábavou. V takový okamžik je pro vás 
Foursquare ideálním pomocníkem. Pouze 
si určíte, co zrovna hledáte, a aplikace 
vám připraví seznam pod-
niků v okolí,“ vysvětluje 
princip aplikace autor 
článku, projektový mana-
žer HOTEL SOLUTIONS 
Jan Halíř, a dodává, že 
u všech podniků je v této 
mobilní aplikaci vidět vzdá-
lenost, hodnocení, jedna 
z recenzí a také fotografie 
uživatelova přítele,který
podnik již dříve na Four-
square navštívil. „Pokud 
vás některý podnik zaujme, 
kliknete na něj,  a zobrazí
se vám kompletní profil
podniku s adresou, recen-
zemi, tipy od jiných ná-
vštěvníků a fotografiemi, 
které tam vložili uživatelé,
nebo nahrál přímo podnik,“ 
píše Jan Halíř a hned odpovídá i na dotaz, 
zda má pro majitele či manažera podniku 
se touto aplikací zabývat:  „Je potřeba 
si uvědomit, že i když se této aplikaci 
nebudete aktivně věnovat, stejně vás na 
ní budou klienti hodnotit, přidávat fotogra-
fie atd. Je tedy lepší mít svou prezentaci 
pod kontrolou a aktivně ji využívat.“ Na 
přítomnosti ve Foursquare se podle něj dá 
i dobře vydělávat, nabízí-li ovšem podnik 
kvalitní služby. „Pokud ne, uživatelé vás 
pravděpodobně ‚roznesou na kopytech‘,“ 
varuje Halíř. Podstatnou část článku v COT 
business tvoří konkrétní návod, jak zřídit 
profil na Foursquare, a jak s ním pracovat. 
Základem je zřízení osobního profilu uživa-
tele na www.foursquare.com, případně 
přihlášení prostřednictvím Facebooku 
nebo Gmailu. 
„Po vytvoření osobního profilu se ujistěte, 

zdali již nemáte vytvořený svůj firemní pro-
fil – pravděpodobně jej již zřídili sami uži-
vatelé a obsahuje zřejmě i řadu hodnoce-
ní,“ radí Halíř. Neexistuje-li profil podniku, 
lze jej jednoduše zřídit na stránce http://
business.foursquare.com. Zjistíte-li, že 
profil již byl vytvořen, musíte si jej „přivlast-
nit“ kliknutím na tlačítko „Claim it now“. 
„Budete muset souhlasit s podmínkami, 
zadat telefonní číslo a zaplatit jednorázo-
vou sumu 40 dolarů,“ uvádí autor článku. 
Poté je již možné profil spravovat, nahrát 
do něj fotografie podniku, informace 
o otevírací době apod. Zřízení profilu je 
jednoduché, totéž je možné říct i o tom, 
jak lze Foursquare marketingově využít. Po 

kliknutí na „Create a special“ je možné pro-
pagovat speciální nabídky pro fanoušky, 
kteří vás přes Foursquare najdou. „Může 
to být nabídka, kterou chcete podpořit 
určité hodiny, nebo naopak prodej určitého 
produktu. Fantazii se meze nekladou. 
Při využívání těchto nabídek se budete 
uživatelům více zobrazovat a můžete vy-
stoupit ze šedi ostatních konkurentů,“ píše 
Jan Halíř a připomíná, že s touto speciální 

nabídkou musí být seznámen veškerý 
personál, který s klienty přijde do styku.
Další možností propagace je vložit dopo-
ručení, třeba na denní menu či sezonní 
specialitu (tlačítko Create a tip), event. 
vytvořit placenou reklamu, která se bude 
zobrazovat lidem, kteří hledají obdobný 
produkt v dané lokalitě. Uživateli, který 
hledá například kavárnu v Brně, Foursqua-
re jako první nabídne kavárnu, která má 
zaplacenou reklamu. 
Po vytvoření inzerátu je třeba nastavit limit 
útraty za kampaně. Minimum je 25 dolarů 
za měsíc, tedy cca 600 Kč. „Můžete si ale 
bez problémů vyzkoušet reklamu třeba na 
týden a inzerát poté pozastavit. Ve většině 

případů stačí stáhnout 
cenu za proklik na minimál-
ní částku 0,50 dolaru.
U větších měst to nemusí 
být dostačující, ale chce 
to otestovat,“ radí Jan Ha-
líř, podle kterého zatím tuto 
formu propagace mnoho 
podniků nevyužívá. Rekla-
ma se začne zobrazovat po 
zadání čísla kreditní karty. 
Základem úspěšného 
marketingu na Foursquare 
jsou podle Jana Halíře 
dobré recenze. Klienti 
by proto měli být k jejich 
napsání vybízeni. „Může to 
zmínit obsluha, případně si 
můžete dát logo Foursqua-
re například do nápojového 

lístku apod.,“ píše autor. Ideální je však 
podle něj kombinace speciální nabídky, ke 
které musí klient zmínit třeba určité heslo, 
např. „káva zdarma“, díky kterému si ma-
jitel nebo manažer podniku ověří, že host 
je uživatelem Foursquare. „Při placení účtu 
se přesvědčte, zdali byl klient spokojen 
a pokud ano, pak ho požádejte o napsání 
recenze,“ uzavírá svůj článek v zářijovém 
vydání COT business Jan Halíř. 

KOMPLEXNÍ SERVIS A PRONÁJEM PRÁDLA
PRO HOTELY, PENZIONY, RESTAURACE A WELLNESS CENTRA

+420 517 307 111 / www.christof.cz / info@christof.cz

V rámci České republiky nabízíme efektivní a moderní službu
pronájmu hotelového prádla (ložního, stolního a froté), která
přináší zákazníkovi finanční i časovou úsporu. Prádlo pronajímáme
na základě aktuálních sortimentních i množstevních potřeb
zákazníků a současně se o něj komplexně staráme. Zajistíme
dovoz čistého a odvoz použitého prádla, provádíme praní, čištění,
opravy a automatickou výměnu kusů na konci životnosti. Zákazník
se nemusí starat o nákup, evidenci, skladování, opravy, ani
distribuci prádla.
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ČESKÁ REPUBLIKA ZAŘAZENA 
DO TOP 10 NEJBEZPEČNĚJŠÍCH ZEMÍ SVĚTA 
Česká republika se umístila mezi deseti nejbezpečnějšími desti-
nacemi světa. Dle Global Peace Index , který každoročně vydává 
organizace Institute for Economics and Peace, se Česká republika 
v roce 2015 umístila na desátém místě, mezi 162 zeměmi porazila 
mimo jiné Slovensko, Norsko či Německo. Index posuzuje mírové 
podmínky, jež úzce souvisí i s bezpečností, a které jsou podmín-
kou pro rozvoj cestovního ruchu. V rámci indexu hodnotí Institute 
for Economics and Peace rovinu vnitřní i vnější bezpečnosti, mezi 
ukazatele patří kriminalita, násilné trestné činy, politická stabilita, 
dodržování lidských práv i potenciál pro teroristické činy či pravdě-
podobnost násilných demonstrací. Zohledňuje se i počet vězňů či 
počet policistů a dalších ochranných složek státu. 
„Faktor bezpečnosti má zásadní vliv na výběr dovolenkové destinace. Dle výzkumu provedeného Institutem turismu agen-
tury CzechTourism na zdrojových trzích v předchozím roce vyplynulo, že faktor bezpečnosti je vůbec tím nejdůležitějším 
při výběru destinace. Naprosto zásadní je dle výzkumu pro turisty z Jižní Koreje, Indie, Brazílie či Číny. Cenová dostupnost, 
atraktivita destinace a nabídka služeb hraje význam při výběru destinace až po prvotním zhodnocení destinace z hlediska 
bezpečnosti“, vysvětluje generální ředitelka CzechTourism Monika Palatková. Na prvních příčkách žebříčku se dlouhodobě 
umisťují evropské destinace Island, Dánsko a Rakousko (pořadí prvních třech), Evropa je také hodnocena coby nejmírumi-
lovnější kontinent.  Z mimoevropských destinací si nejlépe vede Nový Zéland. Česká republika si od roku 2008, kdy je index 
zveřejňován, polepšila o osm příček, desáté místo si pro rok 2015 drží před Portugalskem a Irskem.
Zdroj: agentura CzechTourism

POSLEDNÍ ROADSHOW AHR ČR V TOMTO ROCE!

ZASEDÁNÍ PRAŽSKÉ SEKCE 

KDY: 14.10.2015
Tentokrát pro Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj, akce se koná 
v Clarion Congress Hotelu Olomouc, Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc.
Začínáme v 8.30 registrací a končíme v 15.00 hodin tombolou a obědem. 
Účast je ZDARMA! Program a přihlášku naleznete na webové adrese: 
akce.ahrcr.cz nebo pošlete e-mail na svecova@ahrcr.cz.
Děkujeme všem našim partnerským společnostem, hotelům, které nám umožnily 
akce Roadshow uspořádat a společnosti CzechTourism za podporu a těšíme se, 
že i v příštím roce budeme moci v úspěšných akcích Roadshow pokračovat.

Koncem srpna se uskutečnilo v pražském hotelu 
Novotel  již tradiční, letní neformální setkání 
Pražské sekce AHR ČR. Ta je od letošního roku 
spojená se zahraniční pražskou sekcí, a má 
i nového předsedu, Miroslava Bukvu. Děkujeme 
všem účastníkům. A Hotelu Novotel děkujeme 
za skvělé pohoštění! 
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Asociace společenské odpovědnosti 
propojuje byznys a společnost 

Společenská odpovědnost se rozvíjí napříč obory, včetně hotelnictví a gastronomie. 
Dobrovolný závazek chovat se odpovědně a ohleduplně vůči svým zaměstnancům, 
životnímu prostředí, ale také k širší společnosti a prostředí, v němž působí, přijímá 
za svůj stále více českých hotelů a restaurací. 

Spolupracují s regionálními dodavateli, 
pokud je to možné používají sezonní, 
lokální potraviny a zkracují tak zásobo-
vací řetězce. Ve svých provozech snižují 
spotřebu vody a energií či podporují místní 
komunitu, neboť jsou si dobře vědomy 
stále větší angažovanosti spotřebitelů 
v otázkách společenské odpovědnosti 
(CSR) a udržitelného podnikání. 
Na pokraji nového tisíciletí byla jediným 
cílem firem maximalizace hodnoty pro své 
akcionáře. Odpovědnost vůči společnosti 
pro ně byla ta nejméně podstatná záleži-
tost. Nyní po patnácti letech je více než 
jasné, že dosahování zisku za každou 
cenu může mít negativní vliv na společnost 
i životní prostředí. A že finanční ukazatele 
jsou významně ovlivněné nefinančními 
aktivitami firem, které dokážeme velice 
dobře monitorovat, ale i reportovat.
Aby byl byznys udržitelný, je nezbytně nut-
né změnit způsob, na kterém byl doposud 
postaven. Udržitelné podnikání nyní zahr-
nuje mnohem širší škálu opatření v oblasti 
ekologie, korupce, lidských práv 
a pracovních podmínek. Množství pro-
středků a možností přihlásit se k CSR 

a udržitelnosti roste. Mezinárodní 
iniciativa UN Global Compact sdružuje 
přes 13 000 organizací (téměř 60 mili-
onů zaměstnanců) z více než 165 zemí 
světa (od dubna 2015 působí také v ČR), 
toto číslo i nadále roste. Téma společen-
ské odpovědnosti postupně stále více 
rezonuje i českou společností. Asociace 
společenské odpovědnosti za poslední 
dva roky téměř čtyřnásobila počet svých 
členů.  Postupně se tak napříč společností 
mění zažité paradigma, že byznys funguje 
v izolaci, ale naopak je součástí rychle se 
měnícího globálního prostředí.  Stejně 
tak spotřebitelé i široká veřejnost jsou 
stále vzdělanější a přirozeně se zajímají 
o otázky společenské odpovědnosti 
a na firmy v oblasti udržitelného podnikání 
a transparentnosti vyvíjejí stále větší tlak. 
Společenská odpovědnost a udržitelnost 
již není trendem, stává se normou. Napříč 
společností vyvstávají nové a chytřejší for-

my spolupráce mezi byznysem a společ-
ností. Společnosti vnímají svět kolem sebe. 
Vědí, že už nemohou více riskovat a musí 
se stát součástí řešení společenských pro-
blémů. Udržitelnost je stále více chápána 
jako hnací síla inovací, rozvoje technologií 
a nových obchodních strategií, které lze 
nalézt napříč provozy včetně ubytovacích 
zařízení, restaurací i škol. Hotel Mandarin 
Oriental v Praze bezesporu patří mezi 
nejluxusnější hotely v České republice. 
Mohlo by se zdát, že náročná klientela a 
povaha podnikání nejsou zcela slučitelné 
se společenskou odpovědností. Opak je 
ale pravdou a hotel se již několik let velmi 
úspěšně věnuje ochraně životního prostře-
dí, zapojuje zaměstnance do společensky 
prospěšných projektů a nově se např. 
angažuje v profesní pomoci sociálním 
podnikům, kde pomáhá zavádět 
nové produkty včetně způsobů jejich 
přípravy a servírování zákazníkům.

Asociace společenské odpovědnosti

je nezisková organizace, která tvoří platformu, jež sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy 
více než stovky společensky odpovědných subjektů v ČR. Její unikátní vize zapojuje 
do tématu společenské odpovědnosti firmy, neziskové organizace, sociální podniky, školy, 
veřejnou správu i jednotlivce. Je hostitelskou organizací Národní sítě Global Compact 
Česká republika, největší platformy společenské odpovědnosti (CSR) a udržitelného 
podnikání na světě pod záštitou OSN. Od roku 2009 provozuje nejvyhledávanější 
informační portál o CSR a udržitelném podnikání u nás. 
Více na www.spolecenskaodpovednost.cz a www.globalcompact.cz.
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30. mezinárodní 
potravinářský veletrh

27. mezinárodní veletrh zařízení pro 
obchod, hotely a veřejné stravování

8. mezinárodní veletrh mlynářství, 
pekařství a cukrářství

Mezinárodní potravinářské veletrhy 
SALIMA/VINEX, MBK a INTECO

Jubilejní 30. SALIMA 2016 již klepe na dveře!
Komplex mezinárodních potravinářských veletrhů SALIMA/VINEX, MBK 
a  INTECO proběhne na výstavišti v Brně v termínu od 17. do 20. února 2016. 

Za necelého půl roku se po dvouleté přestávce 
opět představí špičkoví vystavovatelé z  různých 
oborů, kteří chtějí oslovit odborníky z kompletního 
odbytového spektra – od potravinářského velko-
obchodu i maloobchodu, pekařství, cukráren, přes 
HORECA segment, importéry a exportéry potravin 
a nápojů až po potravinářskou výrobu a malovýro-
bu nebo dodavatele surovin a služeb. 

Stejně jako v  minulém ročníku potravinářských 
veletrhů bude oddělená prezentace technologií 
a  finálních produktů. V  pavilonu „V“ se odbor-
ným návštěvníkům mimo jiné představí i  tech-
nologické expozice 27. mezinárodního veletrhu 
technologií a zařízení pro obchod, hotely a veřej-
né stravování INTECO.

Souběžně probíhá
Mezinárodní veletrh obalů a tisku
17.–19. 2. 2016

www.salima.cz

17.–20. 2. 2016
Brno – Výstaviště

Vážení vystavovatelé, 

nezapomeňte se přihlásit na mezinárodní veletrhy SALIMA/VINEX – MBK – INTECO, 
uzávěrka přihlášek je stanovena na 30. 9. 2015, základní cena nájemného výstavní plochy 
se po uplynutí řádného termínu pro podání přihlášky zvyšuje o 20 %. Veškeré informace 
o cenách a možnosti přihlášení vystavovatelů on-line naleznete na  www.salima. cz v sekci 
„Jak se přihlásit“. Více informací o veletrzích naleznete na www.inteco.cz.


