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LEGISLATIVA
AHR ČR ZA LEPŠÍ PODMÍNKY PODNIKÁNÍ
V poslanecké sněmovně budou nyní dva stěžejní zákony, na kterých dlouhodobě spolupracuje Asociace
hotelů a restaurací a které plně podporuje.
AHR ČR podpoří ve sněmovně a veřejně novelu zákona o EET. Ta je reakcí na nález Ústavního soudu,
který prakticky zarazil další etapy zavádění EET. Tato novela zároveň stanovuje povinnost elektronicky
evidovat tržby všem subjektům, které přijímají hotovostní platbu. Výjimkou mohou být pouze fyzické
osoby s obratem do 200 tis. Kč. ročně. Ty mohou evidovat elektronicky nebo prostřednictvím
daňových dokladů evidovaných Finančními úřady. Zákon by tedy odstranil současnou situaci, kdy se
EET nevztahuje na některé oblasti podnikání a například vyjímá z evidence stánkový
prodej s občerstvením, zatímco restaurace elektronicky evidují povinně.
Novela zákona o EET zároveň obsahuje návrh na snížení DPH pro pokrmy, nealkoholické nápoje
a točené pivo. Konkrétně se navrhuje převedení do druhé snížené sazby DPH – tedy 10%. AHR ČR
tuto změnu dlouhodobě požaduje a podložila ji také studií o pozitivním dopadu snížené sazby DPH na
rozvoj ekonomiky, drobné podnikání a tvorbu pracovních míst. Tento návrh je úspěchem
dlouhodobého vyjednávání AHR ČR a pokud bude přijat, bude představovat zatím nejvýznamnější
podporu služeb pohostinství za posledních deset let.

MÍSTNÍ POPLATKY
AHR se aktivně zapojila do projednávání novely zákona o místních poplatcích, která byla schválena
vládou a míří do PSP ČR. Dlouhodobě jsme volali po změnách, které novela nyní přináší, a obsahuje
všechny návrhy, které asociace předložila spolu se SOCR ČR, MMR ČR, tak MF ČR. Jedná se hlavně
o zrušení poplatku z kapacity, který byl skrytou daní pouze pro provozovatele ubytovacích zařízení,
sjednocení poplatku do jednoho poplatku za ubytování, kde bude poplatníkem samotný host, a
poplatek bude oddělen od samotné ceny ubytování. To je běžná praxe v mnoha turisticky významných
zemích. Nadále platí politická podpora MF ve smyslu postupného navyšování zákonné hranice nového
ubytovacího poplatku z 21 na 50 Kč. Zároveň zákon umožní vybírat poplatky všem obcím bez ohledu
na to, zda se jedná o lázeňská či turisticky atraktivní místa. Návrh zákona ruší část výjimek, které
osvobozovaly od poplatku ubytované, kteří přijížděli do daných destinací pracovně, tedy ne za rekreací.
Tím dojde ke zjednodušení výběru i kontroly plnění této povinnosti a zvýšení objemu ﬁnančních
prostředků pro rozvoj služeb v obcích. Povinnost odvádět poplatek budou mít nově také provozovatelé
ubytování v soukromí a tzv. sdíleného ubytování, což je další pozitivní krok směrem k rovným tržním
podmínkám. Zatím se nepodařilo vyřešit možnost sjednání paušálních plateb, která je v novém systému
poměrně problematická. Více na www.ahrcr.cz.

TVORBA BALÍČKŮ SLUŽEB V HOTELU
1. července 2018 nabyla účinnosti novela zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti
cestovního ruchu, který mj. deﬁnuje, co je zájezdem a jak se mohou tvořit balíčky služeb. Jedná se
o transformaci evropské směrnice do našeho práva. AHR ČR a HOTREC, vyjednala výjimky pro
provozovatele hotelů a restaurací již na evropské úrovni. Po jednání s ministryní pro místní rozvoj bylo
potvrzeno, že hotely mají v případě tvorby balíčků volnější režim. Do celkové hodnoty služeb, které
mohou být kombinovány do tzv. balíčků, aniž by tato činnost byla chápána jako tvorba zájezdu, by se
neměly počítat některé služby, které hotel v rámci svých vlastních služeb poskytuje. Jedná se zejména
o stravování, wellness, vstupy do bazénů a ﬁtcenter, drobné dopravní služby i případně lázeňské služby.
Členové AHR ČR obdrží k tomuto zákonu právní stanovisko a metodiku, kterou AHR ČR vytvoří na
základě konzultací s MMR ČR.

LEGISLATIVA / RESTAURACE
KOHOUTKOVÁ VODA ZDARMA?
AHR ČR se v poslední době opakovaně vyjadřovala k návrhům Evropské komise k revizi směrnice
o kvalitě pitné vody. Hoteliéři se zabývají udržitelností životního prostředí již mnoho let a v této
problematice dosáhli poměrně zásadních změn. Není však možné, aby stát diktoval podnikatelům, že
mají své služby poskytovat zákazníkům 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.
AHR ČR chápe snahu EK umožnit občanům přístup k pitné vodě, to může být činěno prostřednictvím
institucí, které státy přímo spravují. Není možné diktovat jednostranně podnikatelům, například
v pohostinství, že mají jakoukoli komoditu z jejich nabídky podávat zdarma. Každá služba v restauraci
je spojena z náklady podnikatele, ať se již jedná o nájem, energie, mzdy zaměstnanců, logistiku apod. Je
tedy plně na podnikateli samotném, zda nabídne vodu zdarma hostům, či případně službu zpoplatní.
AHR ČR podporuje jakékoli aktivity směřující k zajištění kvality vody a její šetrné spotřebě,
jednoznačně však spolu s ostatními evropskými hoteliéry, zastoupenými v konfederaci HOTREC,
odmítá nátlak politiků a veřejné správy na povinnost poskytovat vodu zdarma. Více na www.ahrcr.cz.

STRAVENKY
AHR ČŘ zahájila, jednání o společném postupu ve věci stravenek s Asociací tradičního českého
obchodu AČTO. Tuto problematiku také prezident AHR projednal s ministryní ﬁnancí, se kterou
panuje shoda na tom, že je třeba tuto otázku znovu otevřít. AHR ČR nadále zastává názor, že by mělo
být zaměstnavatelům umožněno poskytnout svým zaměstnancům jako další alternativu ﬁnanční
příspěvek na stravu za stejných podmínek, za jakých se dnes poskytují stravenky. Tato změna by
poskytla zaměstnavatelům možnost volby, zda chtějí i nadále kupovat tištěné stravenky, nebo
poskytnout ﬁnanční příspěvek, případně tento příspěvek poskytovat prostřednictvím elektronických
karet. Zároveň AHR ČR obdržela žádost ÚOHS s dotazy na konkrétní situaci některých poskytovatelů
stravenek. Na tento dotaz byla úřadu předána komplexní odpověď a nabídnuta jakákoli další
součinnost.
Věříme, že v této problematice, která zajímá hlavně provozovatele restaurací, dosáhneme brzy dalších
konkrétních výsledků, o kterých vás budeme informovat.

RESTAURACE ČELÍ NEDOSTATKU KUCHAŘŮ A ČÍŠNÍKŮ,
POMOHLI BY CIZINCI
Nízká nezaměstnanost, která v Česku v červenci činila 3,1 procenta a v Praze 2,1 procenta, se projevuje
i v gastronomickém odvětví. Nejen v pražských restauracích se provozovatelé potýkají s nedostatkem
personálu, ať už kuchařů nebo obsluhy. Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací (AHR) Václava
Stárka by situaci zlepšilo otevření trhu práce zájemcům z ciziny.
„Je to samozřejmě problém. AHR už poměrně dlouho navrhuje, aby se více otevřely možnosti pro práci
zahraničních lidí pocházejících ze zemí mimo Evropskou unii. Je to zcela přirozená cesta, funguje to
i jinde v Evropě. Řešení situace vidíme právě v tom, že se umožní dalším zájemcům o práci ze zahraničí,
ať už je to Ukrajina či jiné země, aby přišli pracovat do ČR,“ řekl ČTK.
Absolventi kuchařských škol podle Stárka situaci nezlepší. „Nové generace mají jiné představy o životě.
Zjistí, že v řemesle se pracuje o víkendech, že je to práce nárazová, někdy sezónní. To ne každému

RESTAURACE / HOTELY
vyhovuje. Studenti jdou na podobné školy jen proto, aby dosáhli nějakého vzdělání, případně maturity.
Osmdesát procent z nich ale dopředu ví, že tu práci dělat nebude,“ uvedl.
Podle prezidenta AHR je při hledání řešení nutno se zaměřit i na systém vzdělávání. „Máme u nás
odhadem 160 škol, které mají ve svém programu gastronomii. V Rakousku jich je do třiceti. Škol je
v ČR mnohem více, než bychom potřebovali. Zároveň se musí změnit poměr praxe k učení, na čemž se
snažíme spolupracovat s Hospodářskou komorou. Musíme se pokusit rámcově upravit vzdělávací
programy, aby se lidé, co studují, vůbec do praxe dostali,“ dále uvedl. Zdroj ČTK.

DOST BYLO PLASTŮ
Problematika nadužívání plastů a následné stále se zvyšující kontaminace životního prostředí plasty je
jednoznačně jednou z hlavních příčin nadměrné zátěže přírody a života na naší planetě. Jak jsme naše
členy informovali, AHR ČR jednoznačně podporuje záměr Evropské komise omezit využívání
plastových obalů a plastového nádobí pro jedno použití do roku 2025 o 90%. Ministerstvo životního
prostředí paralelně připravilo kampaň Dost bylo plastů, která se formou dobrovolných závazků snaží
přimět jak zákazníky, tak poskytovatele služeb, aby se zamysleli nad možnostmi postupného
nahrazování plastů ekologicky šetrnějšími alternativami. Ne všechny představy ministerstva jsou asi
realizovatelné v praxi, nicméně každá aktivita, která by vedla ke snižování plastových odpadů, je jistě
přínosem pro udržitelnost životního prostředí a zároveň také signálem odpovědnosti směrem našim
zákazníkům a budoucím generacím. Na rozdíl od ministerstva se nedomníváme, že by se tyto kroky
nepromítly do konečné ceny služby zákazníkovi, protože většina alternativních řešení je ﬁnančně
nákladnější a logisticky složitější. Přesto vás brzy oslovíme s naším návrhem a budeme rádi, pokud se do
této aktivity zapojíte.

WEBOVÉ STRÁNKY HOTELSTARS VE ZBRUSU NOVÉM
KABÁTĚ
Během těchto dní pro vás dokončujeme poslední úpravy nových webových stránek Oﬁciální jednotné
klasiﬁkace ubytovacích zařízení ČR www.hotelstars.cz. Změna bude patrná na první pohled, a to nejen
v moderním designu, ale také ve větší přehlednosti. Maximálně jsme zohlednili zpětnou vazbu hotelů
a penzionů a věříme, že vám tak bude náš nový web dobrým pomocníkem.
Za jeden z největších přínosů lze jednoznačně označit zjednodušení procesu certiﬁkace pro nová UZ

HOTELY / AKCE
a recertiﬁkace pro již certiﬁkovaná UZ. V případě recertiﬁkace nebude nutné vyplňovat celou žádost
o certiﬁkát znovu, což znamená velkou časovou úsporu. Žádost za vás vyplní náš kontrolor po osobní
návštěvě a zhodnocení aktuálního stavu hotelu či penzionu.
Spuštění nového webu je naplánované na konec září. O zmiňovaných změnách se můžete přesvědčit
sami na www.hotelstars.cz.

PŘÍLEŽITOST PRO MEZINÁRODNÍ HOTELOVÉ ŘETĚZCE
Věděli jste, že AHR ČR nabízí v rámci klasiﬁkace Hotelstars Union také kategorii International Chain?
Jedná se o speciﬁckou kategorii pro účely Hotelstars Union, která vznikla v reakci na poptávku
mezinárodních hotelových řetězců působících v České republice.
Pro obchodní partnery, cestovní kanceláře či profesní organizátory konferencí je důležitá oﬁciálně
uznaná kvalita služeb, což tato certiﬁkace zaručuje, ale samotný počet hvězd pro ně není tak podstatný.
To nabízí hotelům více možností v uspokojení poptávek obchodních partnerů, zprostředkovatelů či
samotných hostů.
Po splnění požadovaných podmínek se může hotel prezentovat označením Hotelstars – International
Chain bez uvedení počtu hvězd. Pro více informací pište na ﬁalova@ahrcr.cz.

ZVEME VÁS NA 13. KONFERENCI AHR ČR DO OSTRAVY
Konference proběhne ve dnech 22. a 23.11. 2018. Na akci jsme pozvali řadu zajímavých hostů. Marcel
Ihnačák, který je známým slovenským šéfkuchařem, bude vyprávět svůj sen, jak založil vlastní
restauraci. Marek Chytráček Vás zasvětí do tajů inﬂuencerů. O důležitosti natáčení videí v rámci
propagace bude mluvit odborník Tomáš Krejča. Bude to velkolepé. Tak neváhejte s registrací.
Více informací včetně možnosti přihlášení naleznete na www.konferenceahr.cz

AKCE
POSLEDNÍ LETOŠNÍ
ROADSHOW AHR
Zanedlouho nás čeká poslední zastávka letošní
série Roadshows AHR. Podívejte se níže na
videu, jak probíhaly v uplynulých měsících,
a nechte se zlákat k návštěvě té nadcházející.
Doufáme, že se s Vámi v Praze setkáme.

COFFEE BREAK
ŠÉFKUCHAŘ/KA – STŘEDOMOŘSKÁ KUCHYNĚ
Pro restauraci apartmánové residence v klidné části centra Prahy hledáme
uchazeče na pozici Šéfkuchař, který bude zodpovědný za hladký chod kuchyně
a restaurace (cca 30 míst) v hotelovém režimu. Šéfkuchař bude mít prostor pro
vlastní kreativitu včetně přípravy menu a možnost podílet se na pozitivním
hodnocení hostů.
Kontaktní osoba: Petra Sudlíková, job@dreamjob.cz.
Více informací o nabídce naleznete na http://dreamjob.cz/staﬀ/sefkucharstredomorskakuchyne/.
ČÍŠNÍK/SERVÍRKA
Hotel Holiday Inn Prague Congress Centre přijme do
svého přátelského týmu perspektivní zaměstnance,
kteří se chtějí podílet na zvyšování kvality služeb.
Obsazujeme pozice banketový číšník/servírka, číšník/
servírka pro snídaňový servis a číšník/servírka „Á la
carte“.
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Štěpánová,
romana.stepanova@holidayinn.cz, 296 895 041, 739 539 116.
Bližší informace na našich webových stránkách www.holidayinn.cz/cz/kariera.
KUCHAŘ/KUCHAŘKA
Přidejte se do týmu kreativních a nadšených kuchařů, kteří připravují
v George Prime Steak, restauraci s výjimečným prostředím
v americkém stylu v centru pražského Starého Města, jedny z nejlepších
steaků z nejkvalitnějšího hovězího pro českou a zahraniční klientelu.
George Prime Steak, s.r.o., Platnéřská 111/19, 110 00 Praha 1.
Kontakt: bakusova.katerina@twoforone.cz, 608 302 653.
Bližší informace viz www.georgeprimesteak.com.
HLEDÁME REZERVAČNÍHO AGENTA PRO HOTEL COURTYARD BY
MARRIOTT
Do našeho sympatického rezervačního týmu sháníme schopnou posilu! Čeká Vás zajímavá práce
v atraktivním prostředí v největším hotelovém řetězci.
Kontaktní osoba: Silvia Mišániová, silvia.misaniova@courtyard.com, +420 236 077 120.
Web: www.careers.marriott.com, číslo pozice 180023DF.

COFFEE BREAK
HOTEL AMBRA**** PRODÁ
• 4 ks rehabilitační lehátka (bezmotorové s pevnou
výškou, 2 segmenty, ručně nastavitelný hlavový
díl), cena 3000 Kč/ks
• 3 ks (bezmotorové s pevnou výškou, 2 segmenty,
pneum. nastav. hlavový díl), cena 2000 Kč/ks
• 3 ks polstrované lavice do čekáren pro 3 osoby,
cena 1500 Kč/ks.
Kontakt: provozni@hotelambra.cz, 778 485 223.

NABÍDKA PRACOVNÍ POZICE – HOTEL BUCHLOV***
Přijmeme nového kolegu na pozici provozní hotelové restaurace. Své zkušenosti společně s životopisem
zasílejte na email lexa@chata.cz
Kontaktní osoba: Jan Lexa, 773 796 300.
Více informací na www.hotelbuchlov.cz.
MAJETEK K PRODEJI
Vozík pro pokojské – bez závad,
nerezová konstrukce s modrou PVC
tkaninou. Rozměry – v: 158 cm (včetně
pojezdu), š: 74 cm, hl: 47 cm. Prodejní
cena: 3000 Kč. Místo odběru: Kyjov.
Kontakt: lexa@chata.cz, 773 796 300.

VZDĚLÁVÁNÍ
NOVÉ KURZY AKADEMIE AHR
Rozšířili jsme portfolio o praktický kurz přípravy veganských jídel. Tyto kurzy pořádáme ve
spolupráci s Českou veganskou společností. Věříme, že se i díky několika takovým položkám na menu
podaří restauratérům získat větší přízeň stávajících i větší množství nových zákazníků. Veganské
speciality se stávají více oblíbenými a vítaným zpestřením klasických jídelních lístků. Praha je dle
informačního portálu Happycow.net listována jako páté hlavní město s nejvyšším počtem veganských
restaurací na počet obyvatel.
Dále se od října můžete těšit na zcela
nové kurzy zaměřené na marketing.
Máme pro vás připraven kurz, který vás
provede focením pro Instagram a jeho
praktickou správou včetně efektivní
reklamy. V půldenním kurzu vás
seznámíme se základy graﬁky pro
gastronomické provozy včetně programů
zdarma. A jako třetí máme připraven
jednodenní intenzivní kurz obsahového
marketingu.
Sledujte náš web www.akademieahr.cz
pro podrobnější informace a vypsané
termíny všech našich kurzů.

PRACUJEME SPOLU. SPOLU S VÁMI.
NAPIŠTE SI O VÍCE INFORMACÍ A ZJISTĚTE, JAK TO FUNGUJE
SEKRETARIAT@AHRCR.CZ – WWW.AHRCR.CZ

