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Přinášíme Vám informace z AHR ČR, 
více o nás  najdete na www.ahrcr.cz

Sledujte nás na

http://www.ahrcr.cz/
https://www.facebook.com/Asociace-hotel%C5%AF-a-restaurac%C3%AD-%C4%8CR-134813419868165/


Legislativa

V souvislosti s novelou zákona č.253/2008 Sb o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a v 

souvislosti se vznikem samostatného Finančního analytického 
úřadu, jsme pro naše členy poskytující směnárenské služby 

vypracovali příslušné dokumenty.  Jedná se o tzv. Systém vnitřních 
zásad, který je nově rozšířen o povinnost zpracování hodnocení 

rizik. 

Systém vnitřních zásad je vypracovaný k Vašemu doplnění, 
samotné hodnocení rizik však již navazuje na postupy a procesy 

zavedené v jednotlivých hotelech. Součástí vypracovaného 
systému vnitřních zásad je však systematický návod i na tuto 

kapitolu.   Více informací poskytne sekretariát AHR 

SMĚNÁRENSKÁ ČINNOST – UPOZORNĚNÍ NA 
PŘEDPISY
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Legislativa

AHR ČR obdržela k připomínkování návrh nařízení vlády, kterým se 
mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, 

které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k 
výkonu práce u uživatele zprostředkovávat. Tento návrh nejen 

že opět zpřísňuje pravidla pro zaměstnávání cizinců 
prostřednictvím agentur, ale navíc vypouští některé obory, které 

až dosud mohly být agenturními zaměstnanci vykonávány. 

Tím tyto obory zároveň znevýhodňuje. 
AHR ČR ve svých připomínkách požaduje zcela zrušit zpřísnění 
požadavků na minimální vzdělání uchazečů ze středoškolského 
na vysokoškolské a rozšíření možnosti zaměstnávání na obory, 

které se v sektoru hotelnictví a gastronomie běžně zajišťují 
agenturními zaměstnanci.  

PŘIPOMÍNKY AHR ČR K NÁVRHU NA OMEZENÍ 
AGENTURNÍCH ZAMĚSTNANCŮ
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Legislativa

Asociace hotelů a restaurací České republiky oslovila předsedy 
všech parlamentních stran s předvolební anketou. Odpovědi 

na otázky, týkající se podpory podnikání, zaměstnanosti a rovných 
podmínek v podnikání, nyní zveřejníme a poskytneme všem 

provozovatelům ubytovacích a stravovacích zařízení. Dokument 
bude sloužit k lepší orientaci voličů před volbami, ale také ke 
kontrole plnění předvolebních slibů v nadcházejících čtyřech 

letech. 
 

Na webu www.ahrcr.cz  budou zveřejněni odpovědi 
jednotlivých politických stran na naše předvolební otázky. 

Každý z našich členů má tedy možnost se seznámit s tím, jak nás 
chtějí politici v příštím období podpořit. AHR ČR k tomuto tématu 

vydá tiskovou zprávu. Sledujte náš web www.ahrcr.cz.  

ANKETA POLITICKÝCH STRAN 
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http://www.ahrcr.cz/


NOC HOTELŮ 2018
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Asociace hotelů a restaurací připravuje druhý ročník úspěšné CSR akce 
Noc hotelů. Tato akce má za cíl ukázat nejen ekonomický přínos 

turismu pro obyvatele měst, ale i přiblížení hotelnictví rezidentům. 
Oproti prvnímu ročníku, který proběhl 27. 1. 2017 v Praze, bude akce 

rozšířena i do dalších měst. K druhému ročníku se připojí Brno, 
Olomouc a Karlovy Vary. Též bude zřízena tzv. sekce Ostatní, do které 

se může zapojit hotel z kteréhokoli města v České republice. 

KDY a KDE bude akce probíhat? 
 Noc hotelů bude probíhat v jednotném termínu  26. 1. 2018. Jak již

bylo zmíněno, Noc hotelů bude probíhat hlavně v Praze, Brně, 
Olomouci a Karlových Varech. 

Cena ubytování
Pro všechny hotely ve kterémkoli městě jsou stanoveny symbolické 

ceny ve třech kategoriích. Každé zařízení má možnost si  zvolit cenovou 
kategorii. Tyto symbolické ceny jsou pro letošní rok 777 Kč, 999 Kč a 
1.111 Kč. Každá cena obsahuje jednu noc se snídaní pro dvě osoby. 

Doprovodný program 
V tomto ročníku budou hotely povinně nabízet doprovodný program. 
Každý hotel bude mít pro své hosty připravenou prohlídku, aby měli 

hosté možnost vidět hotel tzv. ze zákulisí. Tyto prohlídky si každý hotel 
určí ve svých časech a intervalech. Hotely budou mít možnost pořádat i 

další doprovodné programy, jako například slevy na další služby. 

http://www.ahrcr.cz/


NOC HOTELŮ 2018
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Jak je možné si rezervovat svůj pobyt? 
K projektu je připravena webová stránka www.NocHotelu.cz se všemi 

informacemi, včetně seznamu a propagace zapojených hotelů. Na této 
stránce bude na výběr Praha, Brno, Olomouc, Karlovy Vary a Ostatní. 

Kdy bude možné rezervovat svůj pobyt 
Rezervace budou spuštěny od 1. 11. 2017 na webových stránkách Noci 

hotelů. Bude možné zakoupit i dárkové vouchery. 

Spolupráce partnerů 
Projekt je podporován Magistrátem hl. města Prahy, Prague City Tourism , 

Správou Pražského hradu, Národní Galerií i Národním muzeem.   

http://www.nochotelu.cz/


Hotelstars
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Recenze hotelových hostů mají jistě své zaručené postavení  v rozhodování 
hostů o výběru ubytování. Nicméně počet hvězdiček je stále významným a 

prvotním kritériem při určování úrovně hotelů a je stále nejznámějším a 
mezinárodně platným vodítkem. Ačkoli se kritéria pro přidělování hvězd v 

jednotlivých zemích liší, Evropské hotely se vydaly společnou cestou. Vytvořily
systém Hotelstars, kde již 17 evropských zemí a 30 000 hotelů sdílí stejná 

kritéria. Certifikujte svůj hotel či penzion.   
V ČR je to systém dobrovolný, rozlišující ty , kteří se vydají společnou  a 
transparentní cestou od těch, , kteří se na fasádě pyšní určitým počtem 

hvězdiček, ale už negarantují, podle jakého systému se označují. Označení 
prostřednictvím hvězd tak není spojováno s jasnými pravidly pro jejich udělení, 
hosté stále  nevědí, jak klasifikace funguje a co garantuje, což v důsledku vede 

ke zvyšování nespokojenosti a počtu stížností na neodpovídající úroveň 
ubytovacích zařízení, často právě v návaznosti na neoprávněné počty hvězd. 

 

http://www.akademieahr.cz/
http://www.ahrcr.cz/


Restaurace
VÝVOJ TRHU STRAVENEK
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AHR provedla v září další průzkum mezi provozovateli 
stravenek. Jeho cílem bylo zmapovat změny na trhu stravenek, 
zvláště pak náklady, spojené s akceptací stravenek a jejich vývoj, 

které asociace dlouhodobě kritizuje. Přestože by se zdálo, že 
elektronické stravenky by měly být spojeny s mnohem nižšími 

náklady pro všechny zúčastněné strany, vydavatelé těchto 
elektronických stravenek nijak výrazně své provize nesnížili, spíše 

zůstávají na přibližně stejné úrovni. To v praxi vede k neochotě 
provozovatelů restaurací tyto systémy akceptovat. 

 
Vývoj trhu stravenek budeme i nadále sledovat s cílem 

vytvářet tlak na snížení nákladů, které jsou dle našeho názoru 
zcela neadekvátní. Stejně tak podpoříme jakoukoli budoucí

diskusi o případné revizi systému poskytování příspěvku 
zaměstnancům na stravu. Domníváme se, že současný systém je 
neefektivní a v konečném důsledku jej finančně podporují ti, kdo 

stravenky akceptují, tedy obchody a restaurace. AHR nyní 
podporuje nové hráče na trhu stravenkových systémů, jejichž 

provize se pohybují do 2,5%. 

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


Restaurace
NOVÁ PRAVIDLA PRO ZNAČENÍ POKRMŮ A OCHRANA 

ZÁKAZNÍKA
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V poslední době se stále častěji setkáváme s otázkou, kdy můžeme 
například pokrm nebo nápoj, popřípadě surovinu označit jako 

„domácí, čerstvé“ apod. Proto jsme se rozhodli také tomuto 
tématu věnovat, byť zatím stále není zcela jasné ani samotným 

kontrolním orgánům. 
Novelizovaný zákon 180/2016 zpřesnil  postup při označování 

pokrmů a stanovil požadavky další. Požadavky na označování jsou 
dále zpřesněny prováděcí vyhláškou 417/2016, Sb. podle které může 
být označeno za zavádějící označení pokrmů nebo jeho složek  jako 
"vhodná pro děti", "domácí", "čerstvá", "živá", "čistá", "přírodní" 

nebo "pravá". Tento nový požadavek je poměrně tvrdý a pro 
gastronomii minimálně nezvyklý. Požadavek dále zpřesňuje a 

zároveň zmirňuje §2 odstavec (4) písmeno b). Doslovně „údaj podle 
odstavce 1 písm. a) součástí popisné informace, a prvků, vztahujících 

se ke způsobu prezentace potraviny jako celku, která jeho použití 
prokazatelně odůvodňuje a neuvádí spotřebitele v omyl“. Tedy 

lidsky řečeno, když gastronomický provoz zdůvodní proč je pokrm 
"vhodný pro děti", "domácí", "čerstvý", "živý", "čistý", "přírodní" 

nebo "pravý", může v takovém případě slova při prezentování 
pokrmu použít. Jakou formu by uvedené zdůvodnění mělo mít, 
respektive jaká forma bude uznávána jako dostatečná, je zatím 

otázka, o které momentálně jedná Asociace hotelů a restaurací s 
dozorovými orgány. 



Vzdělávání
Podzimní kurzy Akademie AHR jsou 

připraveny

9

Můžete vybírat z oblíbených témat jako je kurz „Já šéfem – má 
nová role“ v pátek 20.10., „Znáte dobře vaše nové legislativní 
povinnosti v oblasti gastro provozu?“ v úterý 24.10., „Senior – 

host budoucnosti“ v pátek 27.10., „Budgeting a kalkulace“ v pátek 
03.11., „Housekeeping – modul I“ v úterý 21.11. či dvoudenní kurz 

„Revenue management“ ve čtvrtek a pátek 07. a 08.12. 
Připravili jsme však i témata nová, jako je kurz „Připravte se na 
řešení krizových situací v hotelovém provozu“ ve středu 04.10. 
Toto školení je zaměřeno na různé krizové situace, se kterými se 

mohou účastníci setkat u nás i ve světě. Účastníci si osvojí základní 
znalosti v dané problematice a budou se více orientovat ve světové 
situaci a v případném ohrožení. Naučí se, jak postupovat v různých 

typech situací. Vzhledem k neklidné mezinárodní situaci je toto 
téma pro zástupce oboru hotelnictví a gastronomie jistě potřebné. 

Kurz „Polední menu – jak být lepší než konkurence“ v pátek 24.11. 
seznámí své účastníky s tím, jak si ujasnit cílovou skupinu hostů, s 
tím, co host očekává a kolik hodlá utratit, jak sestavit menu, co je 

food cost a profitabilita, jaké použít distribuční kanály. 
Neopomeneme i nutnost spokojených zaměstnanců, jak 

rozmazlovat hosty, kdo vlastně je spokojený host. Vše samozřejmě 
doplněno příklady z praxe.  

http://www.akademieahr.cz/


Vzdělávání
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Dalším z nových témat je kurz „Úvod do revenue managementu“ ve 
čtvrtek 26.10., který je připraven pro personál hotelu, jenž má zájem 

o oblast revenue managementu a rád by pochopil jeho principy. 
Obzvláště vhodný je pro zaměstnance pracující na rezervacích nebo 

talenty na recepci, taktéž bude jistě užitečný právě začínajícímu 
revenue manažerovi. 

Tento kurz přiblíží zájemcům základní souvislosti produktu, klienta, 
času a ceny a naučí je přemýšlet v tomto rámci. 

Nevynechali jsme ani další témata jako je asertivita, základy etikety 
pro hotely a restaurace, skvělý a efektivní tým, jak získat, udržet 

a motivovat dobré zaměstnance a další. Neopomeňme i velmi 
zajímavý kurz na téma krizových situací v provozu ve spojení s 

psychologickou podporou. Zde se seznámíte s pojmem akutní krize, 
krizová intervence, s průběhem akutní reakce na stres a s tím, jakou 

psychologickou podporu je možné účastníkům krizové situace 
poskytnout. Prakticky se seznámíte s technikami přímé podpory 
účastníků krizové situace /defusing, debriefing, práce s panikou, 

dechová cvičení, grounding, centering/. Zmíníme téma pracovního 
vyhoření a jeho prevenci. 

Sledujte aktuální informace o kurzech a datech na našem webu: 
www.akademieahr.cz.

Více informací: sturmova@ahrcr.cz

http://www.akademieahr.cz/


Coffee break
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Golf Resort Kaskáda hledá nové kolegy 
Brněnská Kaskáda, jeden z nejvýznamnějších 
golfových resortů v ČR přijímá nové zaměstnance na 
pozici recepční a produkční. 
Nabízíme práci v moderním prostředí, mladý kolektiv 
kolegů a náležité platové ohodnocení. 
V případě zájmu kontaktujte paní Petru Chovancovou 
petra.chovancova@golfbrno.cz; 541 511 706 
http://www.golfbrno.cz/kariera 

Nabídka pracovního místa kuchař/ka a 
číšník/servírka (Olomouc) 
Hotel ibis Olomouc Centre*** hledá 
kuchaře/kuchařku a číšníka/servírku 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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Požadavky: min. SŠ vzdělání, 5 let praxe v oboru, komunikační 
znalost Aj a částečně Nj, organizační a manažerské schopnosti, 
samostatnost, spolehlivost, odpovědnost, časovou flexibilitu, 
zkušenosti s provozem, dobré komunikační schopnosti, 
schopnost řešit problémy a zvládat stresové situace, ochotu 
učit se novým věcem. 
Pokud Vás některá nabízená pozice zaujala, zašlete Váš 
strukturovaný životopis na e-mailovou adresu: 
zizkova@hotelartaban.cz. 
Bližší informace Vám sdělí kontaktní osoba: Věra Žižková tel.: 
734 443 902 

Hledáme servírku/číšníka 
v thajské restauraci v centru Brna. 
Máme zájem o člověka, který má chuť 
se učit nové věci a je spolehlivý. 
Více informací na fojtikova@fasay.cz. 

Hotel Artaban v Žirovnici příjme do 
svého týmu kolegu na pozici zástupce 
ředitele a provozního hotelu na HPP, 
nástup možný ihned.



Coffee break
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O d p r o d e j    v y b a v e n í 

Aquapalace Hotel Prague nabízí 
k odprodeji použité a plně funkční vozíky 
pro pokojské. Cena od 1000Kč dle stavu a odebraného množství. 
V případě zájmu či dotazů prosím kontaktujte: 
Vojtěch Árvai: tel.: 739489759, e-mail: fo.mgr@aquapalacehotel.cz 

Lázeňský hotel Richmond 
v Karlových Varech přijme do hlavního pracovního poměru 
kuchaře – kuchařku a nočního recepčního. 
Kontaktujte nás prosím na tel. čísle: 353 177 576 nebo zašlete 
strukturovaný životopis na e-mail: huklivszka@richmond.cz 

Poptávka pracovního místa 
Hledáme kuchaře pro hotel Koruna Prachatice na pozici "vedoucí 
směny", služby turnusové (možnost domluvy), plat od 30000,- kč. 
Více info na tel. čísle 608 743 867 



AKCE AHR ČR 2017
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Karlovy Vary – Poslední letošní Roadshow 

Je před námi poslední letošní Roadshow, která se koná ve 
středu 11.10. v Grandhotelu Ambassador. Na co se můžete 
těšit v rámci programu? Na co se zaměřují kontrolní orgány
(příspěvky a panelová diskuze se zástupci ČOI, SZPI), Nové 
povinnosti potravinového zákona, Konkurujte online a 
další. 
Účast je zdarma. Registrujte se zde:                                               
http://www.akceahr.cz/kontakt/?event=6 

                                                    

http://www.akceahr.cz/kontakt/?event=6


AKCE AHR ČR 2017
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Letošní konference AHR ČR na téma, které trápí všechny -  „ 
Nejsou lidi“ 

Hlavním mottem konference je „ nedostatek personálu“. Široké 
téma, které lze uchopit z několika úhlů. My jsme se zaměřili na 
aktuální situaci na trhu práce– nové koncepty náboru, kde brát 
zaměstnance a jak být první kdo je uloví, jak pracovat s různými 
generacemi,  jaký význam hraje firemní kultura atd. Konference 
proběhne ve dnech 30.11. a 1.12. 2017 v historické Olomouci. 
Využijte akci Early Bird při registraci do 1.10. za 3400 kč. Pro 

teamy máme připravenou akci 3+1 zdarma. Registrovat se můžete 
zde: www.konferenceahr.cz 

Naše pozvání přijala řada zajímavých osobností, kteří z pohledu 
odbornosti mají k této problematice co říci – Rostya Gordon Smith 
oceněná mezi 50 nejlepšími personalisty světa, P.Horáková – HR 

manager Mandarin Oriantal Prague či K.Gábová – personální 
ředitelka úspěšného start up projektu Kiwi.com.  Naším hostem 
bude také Radek Kašpárek, držitel Michelinské hvězdy a moho 

dalších, kteří budou diskutovat v panelu o konceptech nové 
generace. Věříme, že si každý z Vás vybere. 

http://www.konferenceahr.cz/


AHR ČR - staňte se 
členem

CHCETĚ VĚDĚT JAK FUNGUJE ČLENSTVÍ v AHR ČR? CO VÁM 
PŘINESE? ZEPTEJTE SE NÁS 

V současné době sdružujeme přes 1400 členů. 
Ačkoli z celé řady našich aktivit profitují i zařízení, která nejsou 
členská, stále hledáme benefity, které poskytujeme pouze našim 

členům. Jako exklusivní servis. Jako poděkování těm, kteří 
chápou, že je potřeba se pro prosazení věcí sjednotit. 

Na co se zaměřujeme? Informace. Informujeme s předstihem o 
vyhláškách a nařízeních, které musíte znát. Uspoříme Vám peníze. 
 Na čem? Třeba na autorských svazech, na energiích, na času, který 

byste strávili vyhledáváním informací. Pokud si nevíte rady, 
poradíme Vám. Zodpovídáme dotazy, zpracováváme šablony 

předpisů. Zřídili jsme horkou linku pomoci pro restaurace, 
poradíme s nákupem energií.  Nabízíme řadu projektů, ze kterých 

si můžete vybrat – Penzion roku, Hotelstars klasifikace, Noc 
Hotelů, sdílení nabídky a poptávky mezi členy, Cestujeme s AHR, 

Nadace AHR, Ceny AHR atd. Vzděláváme v Akademii AHR. 

http://www.ahrcr.cz/


AHR ČR - staňte se 
členem

 
Řada provozovatelů se ptá, co to stojí? Není to drahé. Pro 

restaurace a ubytovací zařízení do 10pokojů 2100,-Kč / rok; 
 do 20 pokojů 3200,-Kč rok. 

 
Nyní Vám nabízíme 75% slevu za již uplynulé období roku. 

 
Jak se k Vám budou všechny informace dostávat? 

Komunikujeme mailem, telefonem, chatujeme. Informace 
sdílíme na sociálních sítích, zasíláme newslettery, budete v 

databázi přímého členského mailingu, budete mít přístup do 
členského webu ke všem materiálům, zasíláme tištěný 

Zpravodaj, potkáváme se na akcích, zveme Vás na jednání 
sekcí v krajích atd. 

 
Jsme tady pro naše členy a budeme rádi, pokud se k nám 
přidáte. Obraťte se na nás: http://www.ahrcr.cz/kontakt/ 

 
 
 

http://www.ahrcr.cz/kontakt/


INZERCE

Dovolujeme si Vás pozvat na prezentaci švýcarských vysokých 
škol pohostinství a mezinárodního management v Praze! 

Odvětví pohostinství je jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví z 
hlediska zaměstnanosti. Očekává se, že do roku 2023 v něm bude 

pracovat každý desátý zaměstnanec na planetě. 

Kvalitní vzdělání a diplom mezinárodní školy pohostinství umožňují 
ucházet o manažerské pozice v hotelnictví, cestovních kancelářích, 

sportovním managementu, prémiovém maloobchodě, pořádání 
festivalů, muzeích, zábavních parkách. 

Zveme vás na prezentaci Glion a Les Roches 
http://www.iq.events/glion-les-roches-cz/ abyste se dozvěděli 

aktuální informace o kampusech, procesu přijímacího řízení a 
kariérních vyhlídkách. 

Univerzity úzce spolupracují s největšími světovými společnostmi, 
které zároveň ochotně přijímají na stáž a do práce studenty a 

absolventy Glion a Les Roches. Podle statistik dosahují absolventi 
obou institucí nejvyšších pozic v průmyslových společnostech v 

průběhu prvních 5-10 let práce. 

 Dozvíte se také, že Les Roches  —patří mezi top 3 nejlepší světové 
vzdělávací instituce v oblasti pohostinství podle údajů Taylor Nelson 

Sofres; v roce 2014 na ceremonii Worldwide Hospitality Awards 
získala instituce ocenění nejlepší univerzity světa v oblasti 

hotelového managementu. 

http://www.iq.events/glion-les-roches-cz/


Široká škála akreditovaných programů začíná od bakalářského, 
magisterského, MBA a PGD( Post Graduate Diploma)  v v různých 

oborech, jako je:  BBA nebo MBA in Global Hospitality Management, 
PGD in International hospitality management, BBA nebo MSc in 
Hospitality Business, Dual program MBA+MSc in International 

Hospitality Business. 
Komu je prezentace určená: 

• majitelům hotelů a restaurací; 
• manažerům, kteří budují kariéru v oblasti pohostinství; 

• podnikatelům, kteří si chtějí založit vlastní podnik. 
Prezentace se bude konat: 

5. října v 18 hodin 
Místo konání: Four Seasons Hotel Prague 

 
Švýcarské vysoké školy Glion a Les Roches: 

• lídři žebříčků (TNS, Worldwide Hospitality Award); 
• kampusy ve Švýcarsku, Velké Británii, Španělsku, Číně; 

• praktická výuka a stáže během studia; 
• spolupráce s Hilton, Four Seasons, Disneyland, Louis Vuitton. 

IQ Consultancy je oficiálním zástupcem Glion a Les Roches. Naši 
odborníci na vzdělávání v zahraničí Vám rádi pomohou vybrat 

studijní program, připravit doklady a úspěšně se dostat na vysokou 
školu. 

http://www.iq.events/glion-les-roches-cz/



