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Legislativa
STUDENTI NA LETNÍCH BRIGÁDÁCH – 

 OMEZENÍ Z PROTIKUŘÁCKÉHO ZÁKONA
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Některá ustanovení  tzv.  protikuřáckého  zákona obsahují obecný 
zákaz prodeje a podávání alkoholických a prodeje tabákových 

výrobků osobami mladšími 18 let. 
 

Výjimkou z tohoto zákazu jsou případy, kdy osoby mladší 18 let 
prodávají tyto výrobky v rámci soustavné přípravy na budoucí 

povolání ve specifických oborech. Jinými slovy osoba mladší 18 let 
může prodávat alkoholické a tabákové výrobky pouze v rámci 

své odborné praxe při studiu oborů se zaměřením na 
gastronomii, hotelnictví a turismus, obchod, potravinářství nebo 

potravinářskou chemii. 
 

Dle výkladu právníků, předmětná ustanovení tak, jak jsou v zákoně, 
skutečně znamenají, že  osoba mladší 18 let může prodávat a 
podávat alkohol a tabákové výrobky pouze v rámci odborné 

praxe při studiu.  Znamená to bohužel, že tato ustanovení budou 
znamenat výrazný dopad např. pro letní brigády studentů v 

gastronomii a hotelnictví, neboť osoba mladší 18 let nesmí alkohol 
prodávat tj. inkasovat za něj platby, ale ani podávat tzn. obsluhovat 

hosty alkoholickými nápoji.  



Legislativa
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Dodržování uvedených ustanovení budou kontrolovat  krajské 
hygienické stanice a je otázkou, jak striktně k uvedeným zákazům 
přistoupí. Prozatím není žádné stanovisko hygienických stanic, 
jak budou při těchto kontrolách postupovat tj. zda bude stačit 

prokázání, že osoba mladší 18 let studuje obor gastronomie, 
hotelnictví atd. nebo zda bude nutné, aby takový student v rámci 
prodej alkoholických a tabákových výrobků byl zrovna na odborné 

praxi v rámci studia. 

Naše asociace se obrátila na Ministerstvo zdravotnictví s 
dotazem, jak mají restaurace řešit tuto část zákona. 

Domníváme se, že u studentů odborných škol se zaměřením na 
hotelnictví a gastronomii by mělo stačit potvrzení o studiu nebo 

smlouva o studiu a možnost brigád jako přípravu na budoucí 
povolání ( mimo praxí při studiu ). Dále upozorníme relevantní 
ministerstva (MPS, MŠMT, MPO, MMR) na neakceptovatelnou 
situaci v oblasti poskytování brigád studentům z jiných oborů, 
která jen prohloubí současnou krizi v nedostatku pracovníků. 

Na zákon byla současně podána ústavní stížnost, výnos 
Ústavního soudu bude ovšem znám později, proto je nutné 

učinit některá opatření obratem. 

O odpovědi MZ budeme své členy obratem informovat. 



Legislativa
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR
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Na základě nového evropského Nařízení vstoupí s účinností od 
května 2018 právně závazné obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů. Návrh nařízení jsme doprovázeli již v dialozích na evropské 
úrovni a podařilo se nám ve spolupráci s HOTREC odstranit 
některá ustanovení, která by znamenala další administrativní a 
finanční zátěž. 

Nicméně, zákonu musíte věnovat pozornost. Mění se soubory 
osobních údajů, citlivých údajů, jsou stanovena pravidla pro 
přenositelnost, zabezpečení, hlášení... Každé zařízení se na 
účinnost zákona musí připravit a definovat současný stav rozsahu a 
zpracování údajů a podle zákona pak implementovat 
povinnosti v budoucích procesech. 

AHR ČR ve spolupráci s Úřadem na ochranu osobních 
údajů bude pro členy pořádat na toto téma školení během září, 
a to v Praze a Brně. 

Termíny budou zveřejněny na našich webových stránkách a 
přihlášky budou k dispozici online na www.akademieahr.cz. 

Členům AHR ČR zašleme informace též emailem.

http://www.akademieahr.cz/


Hotely
HOTELSTARS KAMPAŇ ZAHÁJENA
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Rádi bychom vás informovali, že jsme odstartovali kampaň 
Hotelstars, kterou připravujeme od března, a která potrvá do 
konce letošního roku. Jedním z cílů této kampaně je zvýšit 
povědomí o Hotelstars hotelových hvězdičkách, motivovat hosty 
k ubytování v certifikovaných hotelech a penzionech, a díky tomu i 
motivovat hotely a penziony k certifikaci svých zařízení. 
Už nyní se můžete setkat s plakáty a letáčky po Praze, v pražském 
metru a v průběhu letních měsíců i ve vybraných městech ČR 
(Ostrava, Brno, Karlovy Vary). 

V červenci bude spuštěna též online 
kampaň na sociálních sítích a webech, 
zacílená na české uživatele se zájmem o 
cestovaní, hotely a penziony, gastronomii, 
 atd. Také budou publikovány články v 
odborném i "neodborném tisku", 
takže se k vám další informace 
určitě dostanou. 

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

http://www.hotelstars.cz/
http://www.ahrcr.cz/


http://www.hotelstars.cz/


Hotely, Restaurace
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NOMINUJTE VAŠE FAVORITY NA VÝROČNÍ CENY 
AHR ČR 2017

Nominace na Výroční ceny Asociace hotelů a restaurací 2017 byly spuštěny již  
1. května. I v letošním roce můžete opět nominovat své kolegy nebo známé v 

osmi kategoriích prestižního ocenění. 

 Nominovat můžete až do 21. srpna 2017. 

A jaké kategorie se budou vyhlašovat? 
• Hoteliér roku nezávislé hotely 
• Hoteliér roku řetězcové hotely 

• Restauratér roku samostatné restaurace 
• Restauratér roku hotelové restaurace 

• Škola roku 
• Mladý/a manažer/ka roku 

• Odpovědný hotel / restaurace 
+Penzion roku (nelze nominovat, hlasují pouze reální hosté penzionu) 

Nominační formuláře naleznete na www.cenyahr.cz/nominujte-kandidata . 

Veškeré informace k výročním cenám, včetně vítězů a kandidátů uplynulých 
ročníků najdete na stránkách www.cenyahr.cz . Výroční ceny 2017 budou 

předány na slavnostním galavečeru 1. prosince 2017 v Olomouci. 

http://www.ahrcr.cz/
http://www.cenyahr.cz/


Hotely, Restaurace

ČLENSKÁ ZÁKLADNA AHR ČR V ČÍSLECH
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Do začátku letošního roku jsme vstoupili s podporou 1327 členů. 

Podařilo se nám naší činností oslovit 174 nových subjektů, 

které podaly přihlášku a 150 z nich se už stalo členy. 

 

V současné době představuje členská základna 1477 členů 

a členské hotely a penziony pokrývají počtem pokojů více než 

polovinu trhu hromadných ubytovacích zařízení.  

 

POKUD JEŠTĚ NEJSTE ČLENEM, PŘIDEJTE SE K NÁM :)  

Výhody najdete na www.ahrcr.cz 

http://www.ahrcr.cz/


Hotely, Restaurace
BUĎTE SPOLU S NÁMI PROSPĚŠNÍ A ODPOVĚDNÍ
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Zkratka CSR (Corporate Social Responsibility) neboli firemní 
společenská odpovědnost, je stále známější, a může se na první pohled 
zdát nekonkrétní. Také se mnohdy vyskytují názory, že aktivity spojené 
s odpovědným podnikáním jsou spíše pro větší podniky, než pro ty 
malé. Rádi bychom vás přesvědčili, že tomu tak zdaleka není. 

Spousta společností vytváří aktivity, které jsou odpovědným 
podnikáním, aniž by si to plně uvědomovaly. 

Samotné aktivity jsou prospěšné pro konkrétní cílové skupiny, ať 
jsou to příjemci charitativní podpory, místní komunity a zlepšení 
jejich prostředí, v mnoha případech zmírnění negativních dopadů 
obchodní činnosti na životní prostředí a mnohé další. Z výše 
uvedeného je tedy logické, že je třeba tyto aktivity nejen realizovat, ale 
také komunikovat. Pokud platí, že je zákazník a zaměstnanci vnímají 
pozitivně, pak je třeba k nim také tuto informaci přiblížit a otevřít jim 
možnost, aby se do těchto aktivit zapojili. 

Mnoho aktivit také realizuje AHR ČR a to za vaší významné pomoci. 
Proto bychom byli rádi, pokud byste se podle svých možností nejen 
zapojili do těchto projektů, ale také je maximálně šířili dál směrem k 
zákazníkům a zaměstnancům. 

http://www.ahrcr.cz/projekty/


Hotely, Restaurace
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Rádi bychom vám tedy představili stručný výčet toho, co v této oblasti 
děláme a podporujeme: 
- Hodina Země - již několik let se každé jaro připojujeme k této 
celosvětové kampani. Jde o symbolickou hodinu, kdy na celém světě lidé 
spoří energii a tím i životní prostředí, ale hlavně pravidelné 
zamyšlení se nad spotřebou našich zdrojů. Hosté mají tuto akci velmi 
rádi, hotely a restaurace mají možnost ji propagovat spolu se speciálním 
programem a přinést tak hostům nevšední zážitek. 

- Program na výměnu ručníků - AHR ČR byla u nás jednou z prvních 
organizací, která tento program zaváděla mezi svými členy a dnes je již 
běžnou praxí. Stále našim členům nabízíme bezplatné zaslání samolepek 
do koupelen, které jsou několikajazyčné a nesou logo AHR. 

- Nadace AHR ČR a její program Start do života, který pomáhá dětem z 
dětských domovů uplatnit se v našem oboru, vystudovat a nalézt 
zaměstnání v hotelnictví a gastronomii. Zapojit se může každá členská 
škola, hotel i restaurace. Více na www.ahrcr.cz/nadace-ahr-cr/.  

- Noc hotelů - je projekt zaměřený na zlepšení obrazu hotelnictví mezi 
veřejností a poděkování obyvatelům turistických destinací za vstřícný 
postoj k cestovnímu ruchu v místě jejich bydliště. V současné době 
bude rozšířen na více měst, konkrétně Prahu, Brno, Olomouc a Karlovy 
Vary. Akce se koná jednou ročně, více na www.nochotelu.cz.  

Více informací se dovíte v dalším vydání časopisu AHR Fórum 4/2017.  

http://www.ahrcr.cz/projekty/


Vzdělávání
I v prázdninových měsících běží 
vzdělávací kurzy Akademie AHR
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Na srpen a září jsme pro vás připravili tyto zajímavé kurzy: 

 
• Budgeting a kalkulace, dne 21.08.2017 

• Základní standardy profesionální obsluhy pro servírky a číšníky, 
dne 24.08.2017 

• Jak identifikovat a snížit demotivaci zaměstnanců, dne 
29.08.2017 

• Sociální sítě na den, dne 30.08.2017 
• Jak získat, udržet a motivovat dobré zaměstnance, dne 

01.09.2017 
• Znáte dobře vaše nové legislativní povinnosti v oblasti gastro 

provozu? dne 06.09.2017 
• Recepční profesionál, dne 07.09.2017 

• Řešení připomínek a stížností zákazníků včetně řešení 
nestandartních situací, dne 13.09.2017 

• Housekeeping, modul III, dne 19.09.2017 
• Upselling a crosseling: maximalizujte tržby spokojenost, dne 

21.09.2017 
 

Více informací najdete zde: http://www.akademieahr.cz/vypsane- 
kurzy/ 

http://www.akademieahr.cz/


Vzdělávání
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Mimo otevřené kurzy organizujeme i jakýkoli z těchto kurzů formou 
kurzu na klíč - přesně šitý na požadavky a potřeby vaší organizace. 

Kromě speciální ceny za tento kurz a školení ve vaší organizaci máte 
možnost do skladby školení přímo zasáhnout. Jakékoli téma 

upravíme dle vašich potřeb a požadavků. 
Minimální počet účastníků záleží na vás, maximální počet však 15, z 

důvodu zachování efektivity a prostoru k diskuzi jeho účastníků s 
lektorem. 

Pro více informací nás kontaktujte na www.akademieahr.cz; 
sturmova@ahrcr.cz 

Těšíme se na viděnou na našich kurzech. 

http://www.akademieahr.cz/


Coffee break

Hotel České Žleby Číšník/servírka 
Požadujeme: samostatnost, milé 
vystupování, komunikativnost Nabízíme: 
friendly prostředí, vstřícnost a profesní 
růst, to vše uprostřed nádherné šumavské 
přírody. 
Kontaktní osoba- Dagmar Šubová, 
ceskezleby@gmail.com, 
www.hotelceskezleby.cz 
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Golf Resort Kaskáda hledá nové kolegy 
Brněnská Kaskáda, jeden z nejvýznamnějších golfových resortů v 
ČR přijímá nové zaměstnance na pozice recepční a kuchař/ka. 
Nabízíme: práci v moderním prostředí, mladý kolektiv kolegů a 
náležité platové ohodnocení. 
Kontaktní osoba: Petra Chovancová, 
petra.chovancova@golfbrno.cz; 541 511 706, 
http://www.golfbrno.cz/kariera 



Coffee break
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Hotel Perla hledá Recepční 
Hotel Perla Hledá recepční – recepčního na hlavní pracovní poměr.
Více informací na fom@perlahotel.cz 

Hotel Arkáda v Bučovicích hledá vhodného uchazeče/ku na 
pozici Kuchař/ka. 
Nabízíme: práci na HPP ( nebo brigádně), krátký/dlouhý týden, 
odpovídající finanční ohodnocení, možnost profesního a kariérního 
rozvoje, příplatek na stravování, možnost ubytování zdarma. 
Nástup možný ihned. Své životopisy zasílejte e-mailem na 
office@hotel-arkada.cz. Kontaktní osoba: pí. Petrašová 778082275 

  



Coffee break
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Prodej zařízení z hotelu 
Vír 
Popis: Nabízíme k prodeji 
agregát chlazení a 
škrabku brambor a 
kořenové zeleniny. 
Vše v zachovalém stavu. 
Cena dohodou. Kontaktní 
osoba: Jitka Trdá, tel.: 777 
420 777 
E-mail: info@hotelvir.cz 

  Nabídka pracovního místa 
kuchař/ka (Olomouc) 

Hotel ibis Olomouc Centre*** hledá 
kuchaře/kuchařku do svého

restaurantu Oliva se středomořským 
konceptem. Kontaktní osoba: Ivana 

Bokůvková, email: 
ekonom@hoprgroup.cz, tel.: 725 492 

360. Více informací o restauraci 
najdete na www.restaurantoliva.cz."  



Coffee break
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Prodej skládacích stolů  
Hotel Hilton Prague prodá 50ks meetingových skládacích stolů 
ideálních pro bankety a konference. 
Veškeré stoly jsou již používané, přesto 
ve velice dobrém stavu. Rozměry cca 70x150x75cm. Cena 
1400Kč/ks bez DPH.  
 V případě nákupu všech stolů najednou je možné poskytnout slevu. 
V případě zájmu, prosím, kontaktujte pana Lubomíra Obšnajdra na 
tel:  724 601 306 nebo emailem na Lubomir.Obsnajdr@hilton.com. 
Hilton Prague, Pobřežní 1, 186 00 Praha 8 

Personální Agentura Dream Job s.r.o. funguje od roku 2011, 
přičemž od samého začátku se zaměřila na segment 
hospitality&gastronomy. Nabízí svůj profesionální přístup při 
náboru zaměstnanců hotelům, restauracím, cestovním kancelářím a 
agenturám, cateringovým společnostem, unikátním projektům road 
show i soukromým domácnostem. V databázi má zkušené profily z 
branže napříč celou Českou republikou. Spolupracuje s vysokými 
školami a vyhledává nové talenty. Je zde pro Vás při sestavovaní 
Vašich týmů, aby naše motto: sny jsou od toho, aby se plnily.... aby 
se Vám podařilo je naplnit.  



Coffee break
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PŘIJMEME NOČNÍ/HO RECEPČNÍ/HO PRO 
OLD PRAGUE HOTEL Vaše CV zasílejte v ČJ 
na:  oldpraguehotel@email.cz 

  

Restaurace a penzion U Sapíků hledá mladého kuchaře se 
zájmem o tuto profesi. Práce v mladém kolektivu, co ještě 
neumíte, naučíme. Kontakt: Jaroslav Sapík tel. 739495793, 
email hotel@klokocna.cz, web stránky www.klokocna.cz  

Kuchař do cateringu 
do moderní kuchyně, kde vznikají kulinářské speciality pro 
desítky akcí týdně. Nabízíme - 140 Kč/hod/netto, náborový 
příspěvek 10 000 Kč, mimopražským pomůžeme s ubytováním. 
Kontakt hr@zatisigroup.cz, tel 739 320 345. Více pozic zde 
www.karieravgastru.cz; fb.me/hrzatisi 

Číšník/servírka do luxusní restaurace v centru Prahy 
Rozšiřujeme týmy našich restaurací na Praze 1 (Mlýnec, 
Bellevue, V Zátiší). Ideální kandidát se nebojí práce, mluví 
anglicky a především ho baví být v kontaktu s klienty. Kontakt 
hr@zatisigroup.cz, tel 739 320 345. Více pozic zde 
www.karieravgastru.cz; fb.me/hrzatisi 



Coffee break
Studium cestovního ruchu a ekonomiky 
Vysoká škola polytechnická Jihlava nabízí 
bezplatné studium cestovního ruchu a 
dalších oborů v denní i dálkové formě studia, 
nyní bez přijímacích zkoušek. Nabízíme 
dobrou praxi během studia, individuální 
přístup i zahraniční stáže. 
Kontaktní osoba- jméno, email, telefon: 
Studijní oddělení, studijni@vspj.cz, tel.: 567 
141 181. Bližší informace - viz vaše webové 
stránky: více na www.vspj.cz 

PANORAMA HOTEL PRAGUE, 4* hotel se sídlem v Praze 4, 
hledá vhodné uchazeče na pozici: Barman/Číšník. 
Vaší náplní bude: obsluha hostů na Lobby baru, příprava kávy, 
cocktailů, servis jídel. Práce na odpolední směny od 14:15 do 
2:30 (krátký – dlouhý týden). Požadujeme profesionální 
vystupování a znalost anglického a českého jazyka. V případě 
zájmu zašlete svůj životopis na 
eva.olivova@panoramahotelprague.com 
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BIDFOOD HOTELIER GOLF CUP AHRČR i letos v 
Karlových Varech 

 
Stejně jako tomu bylo minulý rok, tak i letos pro vás budeme 

organizovat golfový turnaj v Karlových Varech. Golf Resort Cihelny 
bude hostit 6.9. golfové nadšence z celé České republiky. 

PRO HRÁČE 
Přihlašovat se můžete již nyní na www.akceahr.cz/golf/ 

 
Kolik je FEE? 

1500 Kč člen AHR ČR, 
 3000 Kč nečlen AHR ČR 

 
PRO PARTNERY 

Chcete se stát partnerem našeho letošního BIDFOOD HOTELIER 
GOLF CUP AHR ČR? Připravili jsme pro Vás speciální nabídku 

propagačních balíčků! Partneři AHR ČR mají zvýhodněné ceny! 
V případě zájmu kontaktujte peskova@ahrcr.cz 

http://www.akceahr.cz/golf/


AKCE AHR ČR 2017

12. konference AHR ČR už je v přípravách 
Letošním místem konání konference je krásné historické město 

Olomouc. Začínáme 30. listopadu GTG party v Café New One. 
Pokračujeme 1.prosince odborným programem v hotelu NH 

Collection Olomouc Congress . Celá konference vyvrcholí 
vyhlášením Výročních cen v Clarion Congress Hotelu Olomouc. 

Přihlašování bude možné od 1.9.2017. O programu konference se 
budete moci dočíst v letním vydání zpravodaje AHR Fórum: 

http://www.ahrcr.cz/novinky/zpravodaj/ 

http://www.konferenceahr.cz/



