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Přinášíme Vám informace z AHR ČR, 
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https://www.facebook.com/Asociace-hotel%C5%AF-a-restaurac%C3%AD-%C4%8CR-134813419868165/


Legislativa

Asociace hotelů  a restaurací jedná za své členy o podmínkách hromadné 
smlouvy s autorskými svazy na rok 2017 a další období. 

  Co se týká roku 2017 pak obě strany mají zájem na uzavření smluv co 
nejdříve, s předpokladem příštího měsíce.  AHR ČR za rok 2016 vyjednala pro 

své členy exklusivní sazby, které zohledňovaly množství zastupovaných
subjektů a tím jsme si otevřeli cestu k vyjednání cen v některých parametrech 

nižších až o 50% oproti ceníkovým cenám. 
Členové AHR nepodepisují licenční smlouvy s autorskýni svazy napřímo. 
V případě Vašeho zájmu o bližší informace kontaktujte sekretariát AHR 

ČR.

Autorské poplatky - slevy pro členy AHR  na rok 2017 a 
2018

Media Management Europe
Někteří z členů AHR byli kontaktováni polskou společností Media 

Management Europe s požadavkem na uzavření licenční smlouvy na 
přenos zpravodajských, sportovních či zábavních kanálů ( BBC, CNN, Sky 

News, RTL, Euronews, Pro7 atd.). AHR vyzvala společnost Media 
Management Europe k doplnění některých informací, jelikož podklady, 

které byly s výzvami zasílány  nepovažujeme za dostatečné. AHR 
informovala MME o zastupování členů v této věci a do vyjasnění postavení 
 společnosti MME a jejich tvrzených nároků budeme za členy komunikovat. 
Všeobecně jsou práva vysílatelů chráněna autorským zákonem a za jejich 
šíření mají nárok na uzavření licence k užití. Na vysílatele zahraničních 
kanálů se na území České republiky nevztahuje kolektivní správa.  Ve 

zmocněních, které nám MME dalo k dispozici jsou uváděni pouze jako jedni 
z distributorů licencí. 

Z autorizačních dopisů nelze poznat, zda byly vystaveny oprávněnou 
osobou a některá zmocnění byla datována pouze do října 2017 nebo konce 

roku. 



Legislativa

 
Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a nerovnost 

mezi ženami a muži na trhu práce zůstávají tématy, která si 
zaslouží pozornost. Nicméně je třeba se zmínit o skutečnosti, že 

odvětví pohostinství v současnosti čelí nedostatku 
kvalifikovaných pracovníků, a to i přes vysokou míru 

nezaměstnanosti v Evropě. 
 

Zejména dovolené, které navrhuje Evropská komise, a dále 
ujednání o povinné pružné pracovní době, by v tomto kontextu 

představovaly riziko dalšího zhoršování situace, protože 
zaměstnavatelé budou čelit dvěma problémům najednou: 

nedostatku kvalifikovaných sil a skutečnosti, že by zaměstnanci 
mohli být častěji na dovolené, což by mohlo být potenciálně 

škodlivé pro každodenní řízení provozu malých podniků, které 
často nutně fungují na základě každodenního a 24 hodinového 

plánování. 
 

AHR ČR bude vývoj směrnice i nadále monitorovat a spolu s 
HOTREC připomínkovat.  

Směrnice EU o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem
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http://www.ahrcr.cz/


Kampaň Hotelstars 2017

Další rok je skoro u konce, proto jsme představili 14.12.2017 v Hotelu 
Olympik shrnutí letošní propagační kampaně projektu Hotelstars, který 
byl realizován za podpory ze státního rozpočtu MMR. 

Také chcete vědět, co jsme letos realizovali? Kromě online marketingové 
kampaně a billboardů, letáků, propagačních materiálů jsme Hotelstars 
propagovali v médiích (Metro, Rádio City a F1, Blesk.cz, Gastro a Hotel, 
atd. atd.). Víc se dozvíte na www.hotelstars.cz v novinkách - tam mimo 
jiné najdete i prezentaci ze závěrečné Hotelstars konference. Fotografie 
též na našem Facebooku a Instagramu :) 

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


Restaurace
STANOVISKO AHR ČR K ELEKTRONICKÉ 

EVIDENCI TRŽEB

4

AHR ČR je zásadně proti tomu, aby EET byla v závěru aplikována 
pouze na obchody, stravovací a ubytovací služby. Vzhledem k 

tomu, že Ústavní soud prozatím zrušil třetí a čtvrtou vlnu zavedení 
EET, nedojde k deklarovanému narovnání podnikatelského prostředí, 

neboť EET se nadále vztahuje jen na stravovací služby, ubytovací 
služby, velkoobchod a maloobchod. V praxi to znamená, že zatímco 
restaurace musí tržby evidovat, stánky s občerstvením, které jsou v 

konkurenčním postavení k restauracím, tak činit nemusí. Tím se 
otevírá další cesta k nerovným podmínkám v podnikání a to dokonce 

ve stejném oboru podnikání. 

Podle vyjádření většiny politických stran nebude prozatím v 
Parlamentu ČR dostatečná vůle ani podpora pro prosazení původně 
schváleného návrhu, aby proběhly další vlny EET, které by zahrnuly 

do této povinnosti ostatní obory. Za této situace je AHR ČR 
přesvědčena, že je lépe takový zákon zcela zrušit, protože v torzu, 
které z původního záměru zbyde, bude tato povinnost platit pouze 

pro obchody a restaurace. Zákon tedy již nebude narovnávat 
postavení na trhu, ale naopak diskriminovat část podnikatelů. 

Celou tiskovou zprávu a mediální výstupy najdete na www.ahrcr.cz 
v sekci Novinky 

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


Restaurace
Protikuřácký zákon v Senátu
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Prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky vystoupil 
dne 7. prosince na 11. schůzi  Senátu ČR k problematice Petice 

za úpravu „protikuřáckého zákona“ a Petice za zrušení EET. 
AHR ČR deklarovala nutnost změny protikuřáckého zákona, 
neboť se domnívá, že je v některých aspektech v rozporu s 

Ústavou ČR. Konkrétně část týkající se § 8, 11 a 16, režimu 
odpovědnosti za prodej alkoholu a možnosti zřizování „kuřáren“ 
ve veřejných prostorách. Senát vzal svým usnesením č. 325 petici 

na vědomí. O protikuřáckém zákonu bude rozhodovat Ústavní 
soud ČR. Dále vystoupil prezident ve věci zákona o EET s tím, že 
není možné, aby zákon byl aplikován pouze na část podnikatelů. 

Viz naše předchozí TZ. AHR ČR podporuje EET pouze za 
předpokladu, že bude aplikována bez výjimek, v opačném případě 
je AHR ČR za jeho zrušení. Senát svým rozhodnutím č. 324 vzal 
petici na vědomí a doporučil Vládě ČR, aby se změnou zákona 

zabývala.   



Členství v AHR ČR
ZAČNĚTE ROK 2018 

SE ČLENSTVÍM V AHR ČR
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Začátek roku je příležitostí využít naplno možnosti členství v Asociaci 
hotelů a restaurací. Sdružujeme již téměř 1500 členů.  
 Informujeme s předstihem o vyhláškách a nařízeních, které musíte znát. 
Tím Vám spoříme čas. Uspoříme Vám i peníze. Na poplatcích autorských 
svazů, na energiích. Pokud si nevíte rady, poradíme Vám. 
Zodpovídáme dotazy, zpracováváme šablony předpisů, máme horkou linku 
pomoci pro restauratéry. Vzděláváme v Akademii AHR. 
Nabízíme řadu projektů, ke kterým se můžete přidat a se kterými je 
spojená i propagace – Hotelstars, Noc hotelů, Penzion Roku. Myslíme i na 
ostatní a jsme zřizovatelem Nadace AHR ČR 

Členství v AHR ČR není drahé. Pro restaurace a ubytovací zařízení do 10 
pokojů 2100,- Kč/rok, do 20ti pokojů 3200,- Kč/ rok, do 50ti pokojů 9400,- 
Kč/rok. Investice, která se Vám vrátí. A co pro to máte udělat? Na 
www.ahrcr.cz je online přihláška, stačí kliknout na modré tlačítko "Chci se 
stát členem", vyplnit a odeslat.   

Až se stanete členem, začneme spolu více komunikovat. Mailem, 
telefonem, chatem. Informace sdílíme na sociálních sítích, zasíláme 
Newslettery, budete mít přístupy do členské části webu ke všem 
materiálům a budete dostávat i tištěný Zpravodaj. Navíc se budeme 
potkávat na našich akcích, nebo budete-li mít chuť, pak na jednání ve 
Vašich krajích. 

Těšíme se na spolupráci. 

http://www.ahrcr.cz/


Vzdělávání
Novinky z Akademie AHR ČR
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• Objednejte si jako skvělý dárek voucher Akademie AHR pro rok 2018. 
 Víte, že více než polovina lidí si pod stromeček přeje poukaz na 

vzdělávání? Ukázal to průzkum, více informací naleznete v odkaze: 
https://www.novinky.cz/kariera/455853-vice-nez-polovina-lidi-si-pod- 

stromecek-preje-poukaz-na-vzdelavani-ukazal-pruzkum.html 
 

Vouchery jsou vám k dispozici během celého roku. Rozvíjejte dále svoji 
kariéru, která v dnešní konkurenční době představuje značnou 

hodnotu. Pro vás samotné, pro vaši rodinu, pro vaše přátelé a vaše
kolegy a zaměstnance.  

 
Nové kurzy pro období zima 2018 jsou připraveny. Jejich nabídku 

naleznete na http://www.akademieahr.cz/vypsane-kurzy/ 
 

• Připravili jsme i další termín workshopu „Připravte se na GDPR“. 
Čtvrtek 01.02.2018 od 10:00 v hotelu Clarion Congress Hotel Prague. 

Přednášejícími budou zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů, 
právní kanceláře Holub & David a firmy PWC. 

 
• Dovolte mi i poděkovat všem účastníkům našich kurzů v letošním 

roce. 
Děkujeme za přízeň a těšíme se s vámi všemi na další spolupráci v roce 

2018. 
 

www.akademieahr.cz 
sturmova@ahrcr.cz 

 
 

http://www.akademieahr.cz/


Coffee break
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Mezinárodní společnost s vedoucím postavením v IT řešení v 
hotelnictví s mladým kolektivem hledá kolegu na pozici 
IT aplikační specialista 
Náplň práce, pravomoci, povinnosti a znalosti 
zavádění systémů do hotelů a restaurací, uvedení software do provozu s 
následnou technickou podporou, školení pro uživatele, angličtina – 
aktivní (B2) 
Požadavky na znalosti, dovednosti a osobnost 
vzdělání – středoškolské nebo vysokoškolské, zkušenosti v oblasti IT, 
základní znalost sítí a počítačového hardwaru, schopnost komunikovat 
se zákazníky, výhodou - základní znalosti programování orientace v 
databázích (Oracle),zkušenosti z hotelového provozu, ochota cestovat 
Kontaktujte prosím mlukac@hrsinternational.com. 

Hotel Ametyst**** prodá pokojové trezory ( bezpečnostní schránky ). 
Otevírání je na magnetickou kartu, všechny jsou pravostranné. Rozměry 
jsou 245 x 350 x 250 mm ( výška x šířka x hloubka ). Foto na vyžádání. 
Cena za kus 300,- Kč. Kontakt david.hofmann@hotelametyst.cz nebo 
222 921 945. 



Coffee break
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Nově otevřený exkluzivní Penzion Na kraji lesa na Valašsku hledá do své 
kuchyně pomocného kuchaře se zájmem o kvalitní gastronomii z lokálních 
surovin. 
Kontakt : Marcela Barošová, personalni@blankyt.cz, tel.:731158526 

Hotel Arkáda v Bučovicích hledá vhodného uchazeče/ku na pozici 
Kuchař/ka.Nabízíme: práci na HPP, 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 

Aktuálně volné pracovní pozice v Léčebných lázních v Jáchymově:

•         Fyzioterapeut/ka 
•         Zdravotní sestra 
•         Programová specialistka 
•         Recepční v lázeňském hotelu 
•         Číšník/servírka 

Zaujala Vás nabídka a chcete více informací? Kontaktujte naše personální 
oddělení: nabor@laznejachymov.cz, +420 702 153 251 



Coffee break
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 4* Hotel Resort Relax s nově otevřeným wellness přijme posily do 
stávajícího týmu na pozici HOTELOVÁ RECEPČNÍ a WELLNESS MASÉR/- 
KA. Nabízíme práci v mladém a přátelském kolektivu, v krásné přírodě 
Lipenského jezera, moderní zázemí, nadstandardní platové ohodnocení i 
zaměstnanecké benefity. 
Kontaktní osoba - Karel Švasta; hd@hotelresortrelax.cz; +420 601 367 508 
nebo +420 380 731 401 

Mlýn vodníka Slámy - s růstem areálu a poptávky po službách doplňujeme 
náš tým o nové kolegy na pracovní pozici Kuchař/ka 
Máte rádi kuchařské řemeslo?  Baví vás moderní gastronomie? Máte radost z 
poctivého jídla připraveného z těch nejlepších surovin, které vypadá krásně 
na talíři? 

Pak hledáme právě Vás! 

Více informací u kontaktní osoby - Sylvie Kiselové -Manažer týmu - tel: 725 
890 964, email: sylvie@uslamy.cz 



Coffee break
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Hledáme do LH Smetana-Vyšehrad v Karlových Varech recepční na 
denní a noční služby. Požadujeme maturitu, spolehlivost, práci na 
počítači s hotelovým programem, znalost ruštiny, němčiny a 
angličtiny. Praxe vítána. 
Kontakt : Bc.Eva Čechová,  ředitelka hotelu,  tel: 604243297. 
Prosím o zaslání CV na: cechova@hotelsmetana.cz 
www.hotelsmetana.cz  

Purchasing manager - centrální nákup pro mezinárodní hotelový 
řetězec. Hotelové síť hledá zkušeného manažera nákupu, který bude 
umět udělat audit jednotlivých smluv s dodavateli i interčních 
procesů, po té navrhnout řešení na centrální nákup. Zkušenost na 
této pozici 2 roky a plynulá angličtina jsou podmínkou. kontaktní 
osoba: personální Agentura Dream Job s.r.o. - job@dream-job.cz, 
www.dream-job.cz 
+602723046.  

Vysokoškolské studium pro zaměstnance v hotelích a 
restauračních zařízení. Obory - Mnagement hotelnictví a cestovního 
ruchu,  Gastronomie , hotelnictví a cestovní ruch 
Studium na 3 roky, bez přijímacích zkoušek. 
Kontaktní osoba : Mgr. Hana Vovsová , email : info@hotskolabrno.cz  , 
tel: 547 218 427, www.hotskolabrno.cz 



Coffee break
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Středisko společných činností AV ČR,  vyhlašuje výběrové řízení na 
pozici:  S E K R E T Á Ř K A 
DIVIZE KONFERENČNÍCH A HOTELOVÝCH ZAŘÍZENÍ AV ČR 
Zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou 

Charakteristika pozice: 
Sekretářské a asistenční služby pro ředitele divize, správa agent a práce v 
informačních systémech, zajištění občerstvení, kancelářských potřeb, 
vedení pokladny drobného vydání, podpora ředitelů příslušných hotelů a 
divizních pracovišť 
Předpokládaný termín nástupu: od 1. 2. 2018 nebo dle dohody. 
Strukturovaný životopis a motivační dopis v ČJ zašlete 
predotova@ssc.cas.cz, více informaci o pozici žádejte tamtéž.  

Nabízím k odprodeji prakticky nepoužitý nábytek z konferenční 
místnosti penzionu a ohřívač jídla na party.  
1. Židle čalouněná (v zelené a oranžové barvě,) pořizovací cena 1.000 Kč, 
nabídková cena 600 Kč/ ks, 28 ks 
2. Stůl jídelní 90 x 90 cm, původní cena 1.600 Kč, nabídková cena 900 
Kč/ks, 3 ks 
3. Stůl jídelní 165 x 90 cm, původní cena 2.500 Kč, nabídková cena 1.300 
Kč/ks, 2 ks 
4. Ohřívač jídla nerezový, původní cena 1.480 Kč, nabídková cena 980 Kč, 
nepoužitý, 1 ks 
Foto a info na Vladimír Klatovský – vladimirklatovsky@seznam.cz 
 725 507 665 



Držitelé Výročních cen 
 AHR ČR 2017

Během slavnostní gala večeře v Clarion Congress hotelu v Olomouci byli 
1. prosince oceněni profesionálové z oboru hotelnictví a gastronomie. 
AHR ČR vyhlašuje Výroční ceny  každoročně. 

Hoteliér roku za řetězcové hotely  - Tomáš Rousek, NH Collection 
Olomouc Congress hotel 

Hoteliér roku za nezávislé hotely – Petr Borák, Wellness & spa hotel 
Augustiniánský dům 

Restauratér roku za samostatné restaurace – Bohumil Rydrych, 
Restaurace U Majáku 

Restauratér roku za hotelové restaurace – Lukáš Koubek, F&B Solutions 
s.r.o./Divinis s.r.o./Nextdoor Zlatnická s.r.o. 

Mladý manažer roku – Jana Kuličová, Hotel Ostrov 

Odpovědný hotel / restaurace roku- Zátiší Group, Sanjiv Suri 

Škola roku – Soukromá hotelová škola 
Bukaschool s.r.o. 

Cena JUDr. Vladimíra Štětiny – Jiří Jindra 
 za celoživotní přínos 
českému hotelnictví a gastronomii 

Penzion roku – Penzion U Zámku Mělník 

Lady Milena Grenfell - Baines 
 - mimořádné ocenění AHR ČR 

Více informací se dovíte na 
www.cenyahr.cz 

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


AKCE AHR ČR 2018
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Kde nás můžete potkat počátkem roku 2018? 

Stejně jako v minulých letech, tak i letos nás můžete potkat na 
veletrzích cestovního ruchu Go&Region Tour Brno v termínu 18.1. 
– 21.1. Místo konání: Brno – Výstaviště. 
Dále nás uvidíte na veletrhu cestovního ruchu Holiday World, 
který probíhá současně s gastronomickým veletrhem Top 
Gastro&Hotel. Veletrhy probíhají v termínu 15. – 18.2. 
Místo konání: Výstaviště – Praha Hotešovice. 

Termíny dalších akcí budou zveřejněny v lednu na www.akceahr.cz 
Už teď je ale jisté, že se opět uvidíme na 6 Roadshows, 1 golfovém 
turnaji a 13. Konferenci AHR ČR :) 

                                                    

http://www.akceahr.cz/


ČEMU SE CHCEME 
VĚNOVAT V roce 2018:
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Níže shrnujeme, co vnímáme jako nejdůležitější témata pro rok 2018: 

- Otázka nedostatku pracovníků na trhu a to ve spolupráci se SOCR ČR a 
HK ČR (otevření trhu pro zahraniční pracovníky a agenturní zaměstnávání, 
flexibilitě žen na mateřské dovolené a seniorů, atd.) 
- Otázka daňového zatížení podnikatelů, DPH a odvodů za zaměstnance, 
které patří mezi nejvyšší v Evropě. 
- Problematika sdíleného ubytování. Je třeba dosáhnout prosadit nástroje, 
které zajistí, aby každý, kdo poskytuje ubytovací službu, odváděl řádně daně 
a plnil zákonné povinnosti z tohoto podnikání vyplývající. 
Nadále budeme podporovat projekt přímých rezervací pod značkou 
BookDirect. 
- Chceme dlouhodobě vyřešit otázku autorských poplatků a také dalších 
nákladů na umístění TV přístrojů v restauracích, hotelových pokojích a 
veřejných prostorách. Přičemž nám primárně půjde o zajištění co nejlepších 
podmínek pro naše členy. 
- Budeme pokračovat v myšlence AHR ČR jako servisního centra členů. 
K tomuto cíli se vztahuje další metodická podpora členů, poradenská 
činnost a organizace společných setkání k řešení konkrétních změn v
legislativě. Chceme se zpočátku věnovat hlavně ochraně dat (GDPR), 
potravinovému právu, ale také projektům, jako je Cestujeme s AHR ČR, 
který by mohl přispět k zajištění nových benefitů pro zaměstnavatele i 
zaměstnance.  Jednoduše chceme dělat to, na co nemají členové čas 
nebo kapacitu. 
- Akademie AHR ČR přinese nové kurzy, kvalitní vzdělávání, naše 
vzdělávací sekce opět otevře otázku odborného školství a to i na úrovni 
politické. Chceme, aby se problematika odborného školství stala součástí 
programového prohlášení vlády.  
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- Klasifikace Hotelstars Union je již pevnou součástí naší strategie. Stejně 
jako letos i v příštím roce se budeme věnovat hlavně zvyšování povědomí o 
„hotelových hvězdičkách“ ve vztahu k veřejnosti a našim zákazníkům. 

- Budeme i nadále pokračovat v projektech odpovědného podnikání, 
spolu s Nadací AHR ČR podporovat děti a dětské domovy, zvyšovat prestiž 
oboru v projektech jako je Noc Hotelů nebo Hodina Země a spolupracovat 
bychom chtěli také GDS Indexu, podpoře Etického kodexu WTO a dalších 
aktivitách. 

- Budeme i nadále monitorovat, lobovat a připomínkovat legislativní 
opatření na úrovni EU i národní a to ve spolupráci s HOTREC, HK ČR a SOCR 
ČR, kde máme všude své zastoupení v orgánech těchto organizací. 

- Budete mít příležitost se s námi setkávat na minimálně šesti Roadshow 
po celé republice, konferenci AHR ČR, ale také na konferencích 
pořádaných ostatními organizacemi a institucemi. 

- Prohloubit bychom chtěli spolupráci s našimi Partnery z řad dodavatelů 
a to jak v oblasti podpory produktů, tak také podpoře vzdělávání a služeb 
našim členům. 

-  Nadále budeme členům poskytovat kompletní informační servis – 
prostřednictvím zpravodaje, newsletteru, sociálních sítí ale také přímé 
elektronické komunikace. 
Naším hlavním zájemcem je nejen pokračovat v rozšiřování členské 
základny, ale také přesvědčit stávající členy, že jim členství přináší konkrétní 
výhody a možnost ovlivňovat rozvoj podnikání v hotelnictví, gastronomii a 
cestovním ruchu. 



INZERCE
Získejte posilu do týmu a kompenzaci vynaložených nákladů! 

Právě Vy můžete být tím, kdo lidem ohroženým na trhu práce poskytne 
možnost získat nové znalosti, zkušenosti, a hlavně tolik potřebnou praxi, a to 

přímo u Vás v reálném pracovním prostředí. 
Projekt „Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“ Vám dává příležitost 

navázat spolupráci s člověkem, který má chuť se aktivně vzdělávat. Vy, jako 
poskytovatel vzdělávání praxí, si prostřednictvím účasti v projektu máte 
možnost vyzkoušet a zaškolit potencionálního zaměstnance, ověřit své 

mentorské schopnosti, nebo mentorské schopnosti svých zaměstnanců a v 
neposlední řadě získat kompenzaci vynaložených nákladů na vzdělávání praxí. 
Vypisovat nabídky vzdělávání praxí můžete pro více než 150 pozic. Jedná 

se například o následující pozice: 
Barman, Cukrář, Číšník a servírka, 

Hotelový recepční, Kuchař, Pomocný pracovník v hotelnictví, 
Pomocný pracovník v kuchyni, 

Pomocný pracovník v sektoru služeb a obchodu, 
Pekař, Provozní, Řezník a uzenář, 

Úklidový pracovník v ubytovacím zařízení – pokojská 
Podrobnější informace o zapojení do projektu „Vzdělávání praxí pro 

zvýšení zaměstnatelnosti“, který realizuje Fond dalšího vzdělávání, státní 
příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete na 

www.vzdelavanipraxi.cz. Informace o projektu jsou dostupné i na 
facebook.com/vzdelavanipraxi, kde můžete například zhlédnout videa s 

účastníky projektu. Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního 
programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

Účastnice vzdělávání praxí na 

pozici cukrář s mentorkou. Hotel 

Savoy, Fratiškovy Lázně.



Český systém kvality služeb

Co o vás říká značka Q 
Co z ní vyčtou vaši hosté, zákazníci, klienti i konkurence? Nic více a nic méně, 

než že jim garantujete kvalitu služeb na úrovni evropského standardu až 
nadstandardu. A že na to máte certifikát. 

 
CO je Český systém kvality služeb? 

Nástroj, který organizacím a firmám činným v cestovním ruchu pomáhá 
zvyšovat kvalitu služeb. Jde o nástroj flexibilní, reagující na měnící se potřeby 

doby, turistů i aktuální novinky v cestovním ruchu. Jde rovněž o systém 
adaptibilní, přizpůsobitelný charakteru, velikosti a specifikům vašeho 
podnikání. Lépe řečeno, můžete si z něj vzít právě to, co potřebujete. 

 
CO získáte, když se do systému zapojíte? 

Přísun odborných a praktických poznatků z oblasti řízení kvality. Know-how! 
Chcete-li pracovat na svém dalším rozvoji, posilovat postavení firmy na trhu a 

naplňovat očekávání zákazníků, je pro vás zapojení do Českého systému kvality 
služeb krokem k permanentnímu rozvoji. Cílevědomé řízení kvality přináší 

méně stresující pracovní prostředí, nižší fluktuaci personálu, znamená menší 
náklady a zvyšuje náskok před konkurencí. 

 
KDO má projekt na starosti? 

Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, realizátorem Česká 
centrála cestovního ruchu – CzechTourism. Do systému jsou zapojeny i mnohé 
profesní asociace, např. Asociace golfových hřišť ČR, Svaz venkovské turistiky 
ČR, Asociace horských středisek ČR, Asociace turistických informačních center 
ČR a mnohé další. Právě tato profesní sdružení stanovují technické (cechovní) 
předpoklady kvality, které jsou kritériem pro vstup do systému. Např. Asociace 

hotelů a restaurací ČR stanovuje podmínky pro ubytovací zařízení certifikací 
Hotelstars. V tomto případě je vstupní podmínkou pro certifikaci ČSKS 

doložení certifikace Hotelstars, bez které není možné získat certifikát ČSKS. 
 
 

http://www.csks.cz/


Český systém kvality služeb

PROČ věřit, že to funguje? 
Systém je licenční, tedy ověřený deseti lety fungování. Jeho správnost a 

přínosy potvrzují výsledky. Český systém kvality služeb nebyl postaven na 
zelené louce, v zásadě vychází z německého Service Qualität Deutschland 
(SQD) s parametry přizpůsobenými specifikům a charakteru českého trhu. 
O efektivitě obdobných systémů sloužících k neustálému vzestupu kvality 
služeb svědčí také fakt, že jsou již řadu let užívány ve Španělsku, Francii a 
Velké Británii, turisty hojně vyhledávaných a opakovaně navštěvovaných 

destinacích. 

JAK získat certifikát? 
Vybraný zaměstnanec organizace projde dvoudenním školením na tzv. Trenéra 

kvality. Následně zpracuje elektronicky požadovanou dokumentaci, kterou 
věcně zhodnotí tzv. Hodnotitelské centrum. Organizaci je vydán certifikát na 3 
roky s povinností každoroční tzv. aktualizace, která nutí se znovu zamyslet nad 

tím, zda splňujeme očekávání našich zákazníků a reagujeme na novinky a 
současné trendy. Po celou dobu je pro subjekty zajištěna odborná poradenská 

a metodická podpora regionálního koordinátora. 

Kurzy probíhají ve všech regionech České republiky a jejich nabídku naleznete 
v Kalendáři akcí na webových stránkách www.csks.cz, případně můžete 

kontaktovat Specializované pracoviště ČSKS (CzechTourism) na e-mailové 
adrese info@csks.cz. 

www.csks.cz 
www.sluzbyQ.cz 

Oblasti, v nichž vám ČSKS pomůže: 
– Naplňování očekávání zákazníků, dosahování jejich spokojenosti. 
– Rozvoj tzv. soft skills, tedy komunikačních a dalších dovedností 

managementu a zaměstnanců. 
– Zvýšení efektivity komunikačních procesů jak na externích (zákazníci, 

dodavatelé, spolupracující organizace, ostatní strany), tak interních liniích 
(vedení a zaměstnanci). 
– Rozvoj firemní kultury. 

http://www.csks.cz/



