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LEGISLATIVA
AHR KE SDÍLENÉMU UBYTOVÁNÍ
V Evropském domě v Praze se uskutečnila debata na téma „Online platformy v ubytovacích službách“.
Debaty, na kterou navazovalo jednání se zástupci Evropské komise, ministerstev a podnikatelů se
zúčastnili poslankyně EP D. Charanzová a zástupce Evropské komise V. Shaumburger. Za AHR ČR
a SOCR ČR se debaty a následného jednání zúčastnil Václav Stárek, který představil, mimo jiné,
současný stav a problémy takzvaného sdíleného ubytování a hlavní pilíře HOTREC k minimalizaci
šedé ekonomiky. Zdůraznil, že je evidentní absence efektivních nástrojů k zajištění kontroly dodržování
zákonů ze strany poskytovatelů ubytování v soukromí a kontroly plnění daňových povinností, což
vytváří nejen nerovné podmínky na trhu, ale silně demotivuje také podnikatele v tradičních formách
ubytovacích služeb. O postoji AHR k problematice sdíleného ubytování se můžete seznámit na
www.ahrcr.cz.

SPOLUPRÁCE AHR ČR S GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM
HZS ČR
Bezpečnost hostů a personálu je jedním z důležitých faktorů pro rozvoj cestovního ruchu. Přestože
hotely v oblasti prevence dělají hodně, každá událost, jakou byl poslední tragický požár hotelu v Praze,
má negativní dopady i na ostatní ubytovací zařízení. Po dohodě s generálním ředitelstvím Hasičských
záchranných sborů jsme se rozhodli zahájit spolupráci, jejímž výstupem by mělo být vytvoření pozitivní
a srozumitelné informace pro hosty o tom, že je o jejich bezpečnost postaráno a jak se mají zachovat
v případě nebezpečí požáru. Připravíme také materiál pro zaměstnance se základním desaterem požární
prevence, podobný jako jsme již vydali pro prevenci kriminality.

NÁVRH NA NOVÉ POVINNOSTI PRO ZAMĚSTNAVATELE
Evropská komise (dále jen EK ) představila návrh na téma „transparentních a předvídatelných
pracovních podmínek v Evropské unii“. Nový návrh doplňuje stávající povinnost informovat každého
pracovníka o jeho pracovních podmínkách. Cílem návrhu EK je, aby všichni pracovníci měli prospěch
z větší předvídatelnosti a zřejmosti jejich pracovních podmínek. AHR ČR upozornila naše europoslance
na důležitost odvětví pohostinství v ČR a předložila jim argumenty a spolu s HOTREC vysvětlila
i speciﬁka našeho oboru. V souhrnu: Odvětví pravidelně využívá příležitostné pracovníky z důvodu
nepředvídatelnosti objemu práce. Pro společnosti by bylo administrativní zátěží, pokud by musely
připravovat písemná prohlášení pro každého jednotlivého pracovníka v případech, kdy takový postup
již není na vnitrostátní úrovni povinný. Vzhledem k nepředvídatelnosti práce vykonávané v tomto
odvětví není pro zaměstnavatele přiměřené, aby v písemném prohlášení speciﬁkovali referenční hodiny
a dny, v nichž může být po pracovníkovi žádáno, aby pracoval nebo např. minimální lhůtu, ve které
musí pracovník předem obdržet vyrozumění před zahájením přidělené práce.
Závěr je takový, že pro sektor pohostinství by byla přímým důsledkem implementace nového režimu
výjimek ztráta konkurenceschopnosti a méně vytvořených pracovních míst, přičemž by také docházelo
k nárůstu byrokracie, ﬁnančních nákladů i administrativní zátěže.

RESTAURACE
VYJÁDŘENÍ AHR ČR K ZAMÍTNUTÍ NOVELY
„PROTIKUŘÁCKÉHO ZÁKONA“
AHR ČR vyjadřuje své zklamání nad skutečností, že poslanci zamítli navrhovanou novelu tzv.
„protikuřáckého zákona“, ačkoliv mnohá opatření navrhovaná novelou byla logická a zamezila by
diskriminaci skupiny podnikatelů a odstranění některých sporných částí zákona, které vedou k právní
nejistotě podnikatelů v pohostinství. Tento zákon silně poznamenalo zpolitizování tématu zákazu
kouření v restauracích a prakticky nedošlo k racionální diskusi nad některými ustanoveními. AHR ČR
není zastáncem kouření v restauracích, nedomnívá se ovšem, že je nutné tuto problematiku řešit
plošným zákonným zákazem.
Přes opakované dotazy a argumenty vyplývající z právního rozboru zákona, které AHR ČR zaslala jak
Ministerstvu zdravotnictví, tak některým poslancům a premiérovi, dosud nebylo řešeno několik
sporných ustanovení. Konkrétně nebyl nikdo schopen podnikatelům vysvětlit logiku a důvody, proč:
a. lze zřídit kuřárny ve veřejně přístupných prostorách, jako například na letišti, v hotelu apod., ale
není možné takovou kuřárnu zřídit v restauraci.
b. jak má prodejce alkoholu zjišťovat, jakou činnost bude vykonávat osoba, které prodá nebo podá
alkoholický nápoj a zda může touto činností ohrozit zdraví nebo poškodit majetek.
c. jak má prodejce vykázat z ubytovacího zařízení osobu mladší 18 let, která je pod vlivem alkoholu,
a to i přes to, že má uzavřenou smlouvu o ubytování?
Přes opakované připomínky ze strany podnikatelů není ochota politiků ani státních institucí reálně se
zabývat problémy, které tento zákon svou nedokonalostí může způsobovat nejen samotným
provozovatelům restaurací, ale také zákazníkům. Více na www.ahrcr.cz.

VÝROČNÍ CENY 2018
Nominujte svého kandidáta na Výroční ceny 2018. Nominace byly spuštěny 1. 5. 2018 a budou
pokračovat až do 21. 8. 2018. Své kolegy, přátele nebo i sebe můžete nominovat hned v několika
kategoriích na www.cenyahr.cz/nominujtekandidata. Pro letošní rok jsme pro Vás nově upravili
kategorii Hoteliér roku, pro lepší porovnatelnost jednotlivých zařízení byla rozdělena na kategorii
zařázení do 80 pokojů a hotelové řetězce a hotely nad 80 pokojů .
Kandidáty můžete také nominovat pro kategorie Restauratér roku (samostatné a hotelové restaurace),
Odpovědný hotel či restaurace, Škola roku nebo Mladý manažer roku. O cenu Mladého manažera se
mohou ucházet kolegové do 30 let a je určena nejen „vyšším manažerským pozicím“, ale právě
i mladým lidem pracujícím jako vedoucí směn, asistenti manažerů či nižší management.

HOTELY
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – POMOC ČLENŮM
Jak jsme již informovali, AHR pro své členy ve spolupráci se společností PWC připravila přehledného
průvodce GDPR pro malá střední ubytovací zařízení i restaurace. Pro členy byl připraven také interní
předpis, který provozovatelé mohou použít jako vzor nakládání s daty. Přílohami jsou mimo jiné také
vzory smluv s partnery, vzorové souhlasy se zpracováním osobních údajů, vzory sdělení ke splnění
informační povinnosti, vzory ubytovacího řádu či vzory katalogu zpracování dat. Materiály byly
připraveny také v anglickém jazyce. Pro naše členy jsou k dispozici v členské části www.ahrcr.cz, ostatní
zařízení mohou kontaktovat sekretariát AHR.

KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 2020–2025
Delegáti 17 členských zemí unie Hotelstars Union (HSU) zahájili spolupráci na revizích kritérií
společné klasiﬁkace ubytovacích zařízení. Aktualizace požadavků se provádí každých 5 let s cílem
reﬂektovat změny v očekávání zákazníků, technologický vývoj i změny na hotelovém trhu. Kvalitní
klasiﬁkací chtějí země Hotelstars dodržet slib, který byl dán 180 milionům potenciálních hotelových
hostů i 50 tisícům klasiﬁkovaných hotelů. Hotelová klasiﬁkace je základním kamenem každé
mezinárodně konkurenceschopné evropské turistické destinace.
Kromě připravovaného revizního procesu bylo druhým tématem posílení značky Hotelstars
a zobrazování hvězdičkových hodnocení na platformách jako jsou Booking.com a Tripadvisor. Prezident
Asociace hotelů a restaurací České republiky Václav Stárek: „Naše organizace je zapojena do systému
HSU již od roku 2009. Klasiﬁkace je jedinou zárukou zákazníka, že hotel odpovídá rozsahem služeb
a vybavením počtu hvězd, kterými se označuje. Zájem zákazníků o transparentnost služeb každoročně
roste, ale málokdo ví, že oﬁciální klasiﬁkaci nemají zdaleka všechny hotely, protože je u nás dobrovolná.
Vítáme zahájený proces revize kritérií, protože potřeby zákazníků se výrazně mění. Věříme, že
klasiﬁkace pomůže nejen stávajícím hotelům, ale také přicházejícím investorům při inovacích
a zkvalitňování svých služeb.“

Cestujeme s AHR
Nabídl vám již váš zaměstnavatel nový zaměstnanecký beneﬁt ve formě cestování? Jestliže ještě ne,
neváhejte mu poukázat na nový projekt Cestujeme s AHR, který je zároveň beneﬁtem zcela zdarma.
Zapojte se do projektu a cestujte za zvýhodněné ceny mezi ostatními členy AHR. Stačí si rezervovat
svůj pobyt, vytisknou si cestovní pas, který si necháte orazítkovat, a můžete vyrazit na příjemnou
dovolenou s rodinou a přáteli.
Jak se do projektu můžete přihlásit? Pokud jste členem AHR, stačí navštívit portál www.czechadvisor.cz
a zaregistrovat své zařízení. V případě potřeby je Vám k dispozici podrobný manuál, který naleznete
v zaheslované části na www.ahrcr.cz. Poté již uvidíte veškeré nabídky ubytování od členů AHR za
zvýhodněnou cenu. Nezapomeňte také na to, že když i Vy vložíte svou nabídku zvýhodněného
ubytování pro ostatní členy, bude mnohem větší nabídka i pro Vás a Vaše zaměstnance.

HOTELY
KOLIK STOJÍ ČLENSTVÍ A CO Z TOHO?
Napadá Vás, kolik stojí členství a co byste z toho měli? Pokusíme se Vám odpovědět a přesvědčit Vás, že
to za to stojí. Začneme obráceně a to cenou. Cena je podle velikosti ubytovacího zařízení, je roční
a krátíme ji o uplynulé měsíce roku. Restauraci nebo ubytovací zařízení do 10 pokojů stojí členství
2100, Kč/rok; do 20 pokojů 3200, Kč; do 50 pokojů 9400, Kč atd.. Pokud je Vás více, máme
speciální nabídky. Náklady na členství se Vám vrátí, to zaručujeme. Hodinová konzultace právníků Vás
vyjde mnohem více.
A proč? Na začátek je nutné říct, že nás je již 1500. Více než 2/3 z Vašich kolegů shledávají
nejdůležitějším beneﬁtem členství informace, ﬁnanční úspory a společné postupy. Umíme říkat
srozumitelně komplikované věci. Informujeme je s předstihem o legislativě, vyhláškách a vznikajících
předpisech, které musí znát. Ušetříme jim spoustu času. Pracujeme za ně. Vytváříme šablony a postupy,
které mohou okamžitě použít. Zodpovídáme dotazy a poradíme jim. Sdílíme společné postupy a tím
také šetříme peníze. Nabízíme i řadu zajímavých projektů. Vzděláváme. Lobbujeme za obor i na
evropské úrovni.
A v neposlední řadě nemyslíme jen na sebe. Myslíme i na zaměstnance, pomáháme dětem a oceňujeme
ty nejlepší. Členství je také příležitostí poznat nové kolegy nebo se občas sejít s těmi stávajícími. Jak
komunikujeme? Jsme tu pro vás na emailu, telefonu, chatu i sociálních sítích. Máte přístup do
členského rozhraní k aktuálním informacím, jste v databázi pro informační mailing, zasíláme
monitoring médií, newslettery, tištěné Zpravodaje. Potkat se můžeme na našich akcích, jednáních
v krajích, Roadshows nebo konferenci.
Pojďte zjistit, jak to funguje. Chceme pracovat spolu s Vámi. Více na www.ahrcr.cz nebo pište na
sekretariat@ahrcr.cz.

AKCE

13. KONFERENCE AHR ČR
22. 11. 2018 a 23. 11. 2018
Clarion Congress Hotel Ostrava
www.konferenceahr.cz

UPLYNULÉ AKCE
Máme za sebou květnovou Roadshow
v Karlových Varech a červnovou Roadshow
v Olomouci. Dáváme si stejně jako naši kolegové
letní pauzu. Pokud jste nás nestihli, budete mít
opět šanci v září.

COFFEE BREAK
KUCHAŘ/KA
Hledáme kuchaře do naší restaurace U Sapíků na Klokočné, jako HPP nebo brigádně o víkendech.
Bližší informace na Jaroslav Sapík – 735 125 999, nebo na emailu hotel@klokocna.cz. Více informací
o restauraci naleznete na www.klokocna.cz.
PŘIJMEME KUCHAŘE
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 emailem na oﬃce@hotelarkada.cz – kontaktní osoba: pí. Petrašová 778 082 275.
CULINARY ADVISOR/„ŠÉFKUCHAŘ – TRENÉR“
Nabízíme zajímavou pozici pro odborníka z řad šéfkuchařů, který by se
chtěl věnovat „front cookingu“ a školení týmů, je ochoten cestovat
a představovat nové postupy a inovace ke zlepšení kvality gastronomických
služeb pro skutečně velký segment klientů. Jedná se o pěknou nabídku
práce na HPP pro stabilního zaměstnavatele, kterým je jedna s největších
výrobních společností u nás. V případě zájmu – Agentura Dream Job, Petra
Sudlíková – consultant@dreamjob.cz, +420 773 565 896. Bližší informace
www.dreamjob.cz/pozice/praha/culinaryadvisorspolecnestravovani.
PRONÁJEM HOTELU
Nabídka pronájmu hotelu od 1.1.2019. Pronájem celého objektu – hotelu vč. salónku, venkovních
prostor, parkoviště, restaurace, kuchyně a veškerého vybavení. Hotel je v provozu. Kontaktní osoba:
Zdenka Lisíková, tel. 602 282 261, email: info@hoteljizera.cz, www.hoteljizera.cz.
RECEPČNÍ
Hledáme další posilu na recepci. Mladý fajn tým, plat OK, práce
rozmanitá. Bližší informace na našem webu www.hhd.cz, kontaktní osoba je
paní Lucie Beznosková, beznoskova@hhd.cz, 602 402 004, více informací
na www.hhd.cz/kariera.
KUCHAŘ/KUCHAŘKA
Hledáme šikovného kuchaře či kuchařku. Tým perfektní, plat OK,
gastronomie zajímavá. Bližší informace na našem webu www.hhd.cz,
kontaktní osobou je pan Tomáš Novotný, novotny@hhd.cz, +420 602 404
066, www.hhd.cz/kariera.
PRODEJ PENZIONU BLATNIČKA
• Prodej zavedeního penzionu Blatnička, okres
Hodonín
• Kapacita 20 lůžek, možnost dalších 5 přistýlek
• Restaurace 35–40 míst, terasa 20 míst
• Recepce, bar 15 míst, pergola 20 míst
• Kompletně vybavená kuchyně

• Pozemek celkem 1362 m2, užitná plocha
792,1 m2
• Wellness, historický kamenný sklep, parkoviště,
vše novostavba z r. 2013
• Web: www.penzionblatnicka.cz
• Info: Ing. Tomáš Staněk, 605 280 632

COFFEE BREAK
2 KS GOLFOVÝ TRENAŽÉR
GOLFBLASTER 3
Jedná se o 2 plně funkční trenažéry, které v našem
hotelu nenašly patřičné využití. Prostor pro
instalaci je 4x5 m a výška 3,3 m. Na požádání
mohu zaslat pdf manuál s více údaji.

10 KS MINIBARY GUZZANTI GZ 06B
Rok staré minibary, bez vad. 42l chladnička, 4l
mrazák. Lze na fakturu. Bližší informace viz
např.:
www.datart.cz/ChladnickaGuzzantiGZ06B.html.
V případě zájmu kontaktujete pana Lukáše
Bernase, lukasbernas@hotelluzan.cz, 608 555 109.

NOVĚ LISTOVACÍ VERZE ZPRAVODAJE AHR FORUM
Pravidelnou rubriku „Akce“ naleznete také v našem zpravodaji AHR Forum. Novinkou je listovací
verze. Všechny vydání naleznete na našem webu v záložce zpravodaj: www.ahrcr.cz/novinky/zpravodaj.
Přejeme pěkné čtení.

VZDĚLÁVÁNÍ
PREZENTACE PROJEKTU ERASMUS+ KA2 „LANGUAGE
SKILLS AND INTERCULTURAL ISSUES IN HOSPITALITY
INDUSTRY“
V pátek 6. 4. 2018 jsme se zúčastnili semináře členské školy VOŠ, SPŠ a OA Čáslav. Tento seminář byl
pořádán ve spolupráci i s partnerskou Vyšší odbornou školou z Murske soboty (Slovinsko). V rámci
tohoto projektu byla vytvořena elearningová platforma (viz www.esolams.eu/unity). Kurzy lze použít
i pro všeobecné a jinak profesně orientované jazykové vzdělávání. Témata týkající se managementu,
marketingu či ﬁnancí mohou doplnit jazykové vzdělávání ekonomicky pojatých oborů vyšších
a středních odborných škol. Moduly o evropských zemích, orientace ve městě, komunikace na recepci
či v restauraci zase zlepší jazykové schopnosti a kulturní povědomí každého, kdo jako turista vyráží do
zahraničí. Využijte platformy zdarma i pro rozšíření znalostí cizích jazyků Vašich zaměstnanců.

NOVÉ KURZY AKADEMIE
AHR
Kurzy Akademie jsou stále připraveny, jejich
aktuální nabídku naleznete na:
www.akademieahr.cz/vypsanekurzy.

PRACUJEME SPOLU. SPOLU S VÁMI.

