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RESTAURACE

Voda v restauracích zdarma? 

Evropská komise navrhla revizi stávající směrnice o kvalitě pitné vody. Ta obsahuje 

ustanovení zavazující členské státy k zavádění opatření na podporu užívání 

kohoutkové vody, a to i prostřednictvím vybízení restaurací k poskytování 

kohoutkové vody hostům zdarma. Ze všech aspektů návrhu Komise se sektoru 

pohostinství týká především jeden, který praví že: 

Návrh novely zákona o EET obsahuje převedení stravovacích služeb do 10% 
sazby DPH 

Jak jsme již informovali v předchozím vydání našeho zpravodaje, počátkem roku 

proběhla jednání s paní ministryní Schillerovou a zástupci ministerstva 

k připravované novele zákona o EET. Ministerstvo financí přislíbilo konzultace tohoto 

návrhu s AHR ČR a koncem února zaslalo pracovní materiál k novele zákona o EET, 

který by měla předložit vláda do legislativního procesu. 

Co je zásadní pro náš obor je skutečnost, že tato novela počítá s přeřazením služeb 

stravování s výjimkou alkoholických nápojů a tabákových výrobků do druhé snížené 

sazby DPH, tedy 10%. Dále počítá s  možnosti evidence ve zvláštním režimu 

(tzv. off – line režim) a to s ohledem na drobné podnikatele.  AHR ČR tento návrh 

podporuje, neboť odpovídá našemu požadavku na zavedení EET pro všechny obory 

a vychází vstříc drobným podnikatelům, jejichž prodej je spíše příležitostný. Pokud 

se, po loňském převedení do snížené 15% sazby, podaří prosadit náš záměr na 

zavedení 10% sazby DPH pro stravovací služby, pak by se jednalo skutečně 

o historický okamžik nejen pro naši organizaci, ale pro celý obor pohostinství.

Členské státy zavedou veškerá nutná opatření za účelem zlepšení přístupu 

k pitné/kohoutkové vodě a zlepšení podpory jejího užívání.

Tato opatření budou zahrnovat „vybízení k poskytování takovéto vody zdarma 

v restauracích, kantýnách a cateringových službách“.

AHR spolu s HOTREC a s ostaními profesními organizacemi bude na evropské 

úrovni podporovat společné stanovisko opírající se zejména o zdůraznění těchto 

faktů: 

Podnikatelskou svobodu restaurací bez dalších EU povinností

Návrh Komise by měl pouze povzbudit záměr poskytovat vodu z kohoutku, 

podpora nesmí být transformována do povinnosti

Zároveň navrhujeme nahradit slovo „ zdarma“  slovy „ne více než přiměřený 

poplatek pokrývající skutečné náklady na služby“ + doplnit, že se týká pouze 

hostů s konzumací
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HOTELY  

Průvodce GDPR a směrnice jako pomoc členům AHR ČR 

Ve spolupráci se společností PriceWaterhouseCoopers jsme pro členy vytvořili 
průvodce, který vás srozumitelně provede problematikou osobních údajů. Průvodce 

je zaměřen na malá a střední stravovací a ubytovací zařízení. Každá z jeho 15 

kapitol pokrývá určité téma GDPR a je dokončena seznamem doporučujících kroků. 

Po průvodci jsme dopracovali také Interní přepis pro ochranu osobních údajů, který 

slouží k zaznamenání faktického stavu práce s daty ve vašich zařízení.  Obsahuje 

řadu příkladů a příloh s vypracovanými vzory, včetně katalogů zpracování dat, 

vzorových souhlasů, aktualizovaného ubytovacího řádu atd. 

Revize podmínek pro certifikaci Hotelstars v kategorii Penzion 

Je tu nový rok, a to je mimo jiné příležitost ke změnám. Protože k poslední revizi 

došlo v roce 2015, rozhodli jsme se, že je na čase upravit podmínky pro certifikaci 

penzionů tak, aby odpovídaly současným trendům, a aby byla certifikace co nejvíce 

přizpůsobena jak potřebám zákazníků, tak i možnostem samotných penzionů. Nyní 

tedy probíhá průzkum mezi již certifikovanými penziony, kontrolory certifikace a také 

mezi penziony z TOP 20 ankety Penzion roku. Koncem března proběhlo pracovní 

setkání, kde budou všechny připomínky a náměty zpracovány a v průběhu letošního 

roku implementovány do metodiky. Doufáme, že změna kritérií přinese další 

přírůstek do rodiny certifikovaných penzionů. Certifikace se uděluje na 

5 kalendářních let, a její výhody jsou nesporné – více se můžete dovědět na 

www.hotelstars.cz – doporučujeme pročíst si často kladené otázky, kde se dovíte 

např. i postup, jak certifikaci získat. 

Reklamace transakcí platební kartou 
Na základě podnětů našich členů, kteří stále častěji řeší problémy s reklamacemi 

plateb uskutečněných na dálku svými klienty, se uskutečnila schůzka mezi naší 

asociací se Sdružením pro bankovní (SBK) karty. Stále častěji se hoteliéři setkávají 

s realitou, kdy hosté provedou nějakou formu předplatby služeb online a následně 

tuto transakci reklamují. Dokonce již existují případy, kdy host skutečně službu 

čerpal, například obydlel v hotelu online zaplacené ubytování a následně reklamoval. 

AHR ČR a se domluvila na spolupráci  SBK, která bude představovat několik kroků. 

V první řadě získáme podmínky vydavatelů kreditních karet pro jejich užívání, 

následně ve spolupráci s SBK připravíme jednoduchou metodiku prevence ztrát 

z reklamací pro naše členy, poskytneme SBK publikační prostor v našich médiích 

a v neposlední řadě společně zorganizujeme workshopy pro členy, kde se budou 

moci o této problematice dozvědět více. 
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AKCE  

Roadshows AHR ČR 2018 – startujeme již brzy 
Akce AHR jsou zaměřeny na majitele a provozovatele restaurací a ubytovacích 

zařízení. Přednášky jsou zaměřeny na aktuální témata a trendy v oboru. Účast je 

zdarma. 

28. 3.

12. 4.

16. 5.

5. 6.

19. 9. 

10. 10. 

Hradec Králové 

České Budějovice 

Karlovy Vary 

Olomouc 

Brno 

Praha 

Na co se můžete letos těšit? 

GDPR pro hotely a restaurace 

Co stojí za úspěchem restaurací? 

Trendy v pohostinství 

Jste na internetu vidět? 

Zákonné podmínky zaměstnávání cizinců
Diskuzní panel se zástupci Státního úřadu inspekce práce a ředitelství Služby 

cizinecké policie

 

Více informací naleznete na http://www.akceahr.cz/ 

Kde nás můžete potkat a kdy? 
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COFFEE BREAK  

Recepční 
Nově otevřený Penzion Na kraji lesa ve 

Valašském Meziříčí přijme do svého týmu 

recepční. Požadujeme dobré organizační 

a komunikačními dovednosti také v angličtině.

Více na http://www.nakrajilesa.cz 

Golf Resort Kaskáda hledá nové kolegy 

Brněnská Kaskáda, jeden z nejvýznamnějších golfových resortů v ČR přijímá nové 

zaměstnance na pozice recepční, kuchař/ka a číšník/servírka. Nabízíme práci 

v moderním prostředí, mladý kolektiv kolegů a náležité platové ohodnocení. 

Kontaktní osoba je Petra Chovancová – petra.chovancova@golfbrno.cz; 541 511 706 

http://www.golfbrno.cz/kariera 

Sales Manager 
Vyhledávání nových zákazníků, příprava 

nabídek pro firemní zákazníky, rozvoj 

spolupráce se současnými klienty, reporting. 

Kontakt: 

http://www.apartmentshumpolec.cz 

info@apartmentshumpolec.cz 

739 661 367 

Poradce pro klubové členství – Park Holiday Benice 

Hledáme pozitivní osobu s touhou uspět, která bude součástí malého, obchodního 

týmu v klubovém prostředí Health&Leisure Clubu. Požadujeme komunikační a 

vyjednávací dovednosti, vystupování na úrovni. Baví Vás práce s lidmi, jste týmovým 

hráčem, těšíte se  na nové výzvy? Pak hledáme Vás. 

Kontaktní osoba – Ivo Košař, ivo.kosar@parkholiday.cz, 724 008 802 

http://www.klubparkholiday.cz 
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COFFEE BREAK  

Restaurace – obsluha 

Hledáme posily pro náš tým. Přijmeme na hlavní 

pracovní poměr obsluhu do našich restaurací. 

Kontaktní osoba: Alexandra Jelínková, 731 715 985 

http://www.infoupina.cz 

Odkaz na webové stránky s celou nabídkou: 

http://www.supina.cz/news/49/39/Prijmeme-posily- 

do-naseho-gastronomickeho-tymu 

Číšníka/servírky 

Nabízíme práci v mladém kolektivu v luxusním 

prostředí zámku Zbiroh. Práce v hotelové restauraci. 

Kontakt: Zdeněk Humpolík, krcma@zbiroh.com, 

tel.: 602605111 

http://www.zbiroh.com 
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VZDĚLÁVÁNÍ

Na zdraví 
V měsíci únoru jsme se sešli s lektory Akademie AHR. Připili si na úspěšnou 

spolupráci v roce 2017 a popřáli si i mnoho úspěchů v roce nastávajícím. Děkujeme 

vám za důvěru, za rok, který byl díky vám úspěšný. Jsme připraveni a těšíme se na 

další kurzy, workshopy a semináře. 

Nové kurzy jsou pro vás již připraveny, sledujte nás na www.akademieahr.cz 

Připravujeme pro vás exkluzivní gastronomický seminář 
Navazujeme na tradici seminářů s úspěšnými osobnostmi (etiketa Ladislava Špačka, 

leadership Jana Mühlfeita), na měsíc květen pro vás připravujeme setkání 

restauratérů, kteří se s námi podělí o to, jak zvládnout cestu k úspěšné restauraci. 

Přijďte načerpat inspiraci a projít se krok za krokem směrem k efektivnímu 

gastronomickému provozu.Jakmile bude vše připraveno, zašleme informace 

hromadným emailem a zveřejníme na našem webu. Těšíme se na setkání. 

Akademie AHR na sociálních sítích 

Blog Akademie AHR je plný zajímavých článků. Inspirujte se, připojte vlastní 

komentáře. Budeme za ně rádi. 

Více na http://www.akademieahr.cz/blog/ 

Sdílejte fotky během kurzů u nás na Instagramu, pod #akademieAHR, @ahrcr. 

Připojte se i na LinkedIn https://www.linkedin.com/in/akademieahr/ ať jste stále v 

obraze. 
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INZERCE
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