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NOVINKY
STORNA UBYTOVÁNÍ Z DŮVODU KORONAVIRU
V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, který je velmi intenzivně probírán rovněž v médiích,
jsme zatím neobdrželi žádné speciﬁcké informace nebo pokyny ze strany Ministerstva zdravotnictví.
Rovněž se doposud nepotvrdil jeho výskyt na území České republiky. Domníváme se, že je třeba vyčkat
dalšího vývoje a pouze dbát na dodržování stávajících hygienických předpisů pro provozy ubytovacích
a gastronomických zařízení. Ve stejném duchu informujeme i media, která vznáší tyto dotazy. AHR ČR
jinak nebude zatím vydávat žádná jednostranná stanoviska k veřejnosti.
Dle našich informací Ministerstvo zdravotnictví systematicky monitoruje situaci a je v úzkém spojení
jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světové
zdravotnické organizace (WHO). Ministerstvo zdravotnictví dále připravilo pro občany souhrnné
informace, které budou průběžně aktualizovány.
Co se týká obchodní stránky věci, domníváme se, že je třeba opět vyčkat dalšího vývoje. V každém
případě čínská klientela tvoří 6 % celkového příjezdového cestovního ruchu do ČR (cca 600 tis.
příjezdů ročně). Je tedy zřejmé, že zvláště pro některá ubytovací zařízení může mít současné rušení
skupinových akcí a přerušení přímého leteckého spojení citelné dopady. Navíc v současné době
registrujeme všeobecně rušení některých rezervací ze strany občanů i v rámci EU. Je to pravděpodobně
důsledek obav z cestování všeobecně a tuto záležitost nechceme rozhodně podceňovat. Pokud by měla
situace dále gradovat, budeme hledat řešení a podporu ze strany příslušných ministerstev.
Zároveň jsme připravili stanovisko k dopisu společnosti Booking.com, který vyzval hoteliéry
k bezplatným stornům rezervací čínských turistů. Stanovisko členové AHR obdrželi, případně je
k dispozici na sekretariátu.

HODINA ZEMĚ 2020
Hodina Země je mezinárodní akcí konající se každoročně
poslední březnovou sobotu. V letošním roce bude Hodina
Země probíhat 28. března od 20:30 do 21:30 hod. Akci
pořádá Světový fond na ochranu přírody (World Wildlife Fund
– WWF) a první ročník se uskutečnil již v roce 2007. Cílem
organizátorů a smyslem celé akce je originálním způsobem
upozornit širokou veřejnost na vážné klimatické změny.
Symbolickým zhasnutím světel na jednu hodinu se mohou do akce zapojit jednotlivci, ﬁrmy
i pamětihodnosti. Nejedná se pouze o úsporu energií, ale také například o šetření s vodou. Kdokoliv si
může stanovit svůj klimatický závazek, ať už soukromě, či se o něj může podělit na webu
www.veronica.cz/hodinazeme, kde také najdete více informací o celé akci a materiály ke stažení (aktuální
materiály budou k dispozici v druhé polovině února).
V roce 2019 se v České republice do Hodiny Země zapojilo 165 obcí, 77 ﬁrem, více než 750
jednotlivců a hlavní památky v Praze (Vyšehrad, Vítkov a Petřín), Brně (hrad Špilberk, Obelisk
v Denisových sadech a Nová radnice), Ostravě (věž radnice) a Plzni (katedrála sv. Bartoloměje, radnice,
Arcibiskupství). Do této smysluplné akce se zapojují také ubytovací a stravovací zařízení.
V loňském roce se zapojilo 34 hotelů, penzionů a restaurací napříč celou Českou republikou.
Ukažte, že vám není budoucnost naším planety lhostejná a zároveň můžete pro své hosty připravit
nevšední a romantický zážitek při světle svíček. Budeme rádi, pokud nám dáte vědět, že se Hodiny
Země 2020 účastníte i vy a pošlete nám fotograﬁe, jak probíhala letošní Hodina Země 2020 ve
vašem ubytovacím či stravovacím zařízení. Vaše příspěvky posílejte na email: ﬁalova@ahrcr.cz.
Zdroj: www.veronica.cz/hodinazeme

NOVINKY
HOTELSTARS UNION OSLAVILO 10. VÝROČÍ
V prosinci minulého roku oslavilo společenství Hotelstars Union 10. výročí svého založení, symbolicky
ve stejném městě svého vzniku, a to v Praze. Při této příležitosti se také konalo zasedání pracovní
skupiny Hotelstars Union, kde se ﬁnalizovala podoba nových klasiﬁkačních kritérií na období 2021–
2025. V únoru letošního roku došlo k ﬁnálnímu odsouhlasení podoby nových klasiﬁkačních kritérií
všemi členskými zeměmi a nyní bude následovat testovací a přípravná fáze na národní úrovni.
Zakládajícími členy Hotelstars Union byly hotelové asociace České republiky, Rakouska, Německa,
Maďarska, Nizozemska, Švédska a Švýcarska. Od té doby se počet členských zemí neustále rozšiřuje
a nyní jsou členy také Belgie, Dánsko, Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva,
Lucembursko, Slovinsko a Malta. Země, které členství zvažují, se mohou seznámit se systémem
prostřednictvím pracovních skupin a mít tzv. status pozorovatele (bez hlasovacího práva). Těmito
zeměmi jsou Ázerbajdžán, Francie, Gruzie, Irsko, Itálie, Polsko, Slovensko a Španělsko.
„Naší nejvyšší prioritou pro příštích 10 let musí být další posílení a propagace systému HSU jakožto evropské
značky zaručující transparentní a spolehlivou klasiﬁkaci hotelů. Protože HSU se nejen stará o kvalitu služeb
nabízených Evropou jakožto turistickou destinací. HSU především posiluje naše malé rodinné
ﬁrmy s ohledem na jejich mezinárodní konkurenci a dosahované výsledky,“ dodal prezident HSU Jens
Zimmer Christensen.
Chcete se dozvědět více informací o Oﬁciální jednotné klasiﬁkaci ubytovacích zařízení České
republiky? Pak navštivte web www.hotelstars.cz nebo kontaktujte Ing. Lucii Fialovou: ﬁalova@ahrcr.cz.

NOVĚ CERTIFIKOVANÁ/RECERTIFIKOVANÁ UBYTOVACÍ
ZAŘÍZENÍ 2020–2024
Vienna House Diplomat Prague W Lázeňský hotel Vila Valaška W Hotel Bartoš

NOVINKY
JEDNÁNÍ O SMLOUVĚ S OSA, INTERGRAM 2019+
S vedením autorských svazů OSA a INTERGRAM proběhlo další jednání o podobě hromadné
kolektivní smlouvy za roky 2019 a 2020+. Obě strany projevily vůli stanovit podmínky, ceny a termíny
administrativního zajištění na víceleté období. Mimo to jsme se na schůzce shodli, že smlouvu máme
zájem uzavřít v co nejkratší době, abychom vyrovnali závazky zpětně za rok 2019 a provozovatelé znali
dopředu termíny a ceny výběru na další roky. Slevy, které požadujeme, zohledňují počet zastupovaných
členských hotelů a restaurací a zajištění administrace celého procesu. Předpokládáme, že během
následujícího měsíce Vás budeme moci informovat o podobě smlouvy.

VÍTE, JAKÉ VÝHODY AHR ČR SVÝM ČLENŮM NABÍZÍ?
Pokud ještě nejste členem AHR ČR nebo naším členem jste, ale nečerpáte všechny výhody, které
členství přináší, pak jsou následující řádky určeny právě vám.
Naší hlavní činností je lobbing, monitoring a připomínkování legislativy. Kromě toho, že se nám
daří řadu legislativních opatření zmírnit na národní i evropské úrovni, je pro naše členy nejdůležitější
informační činnost. Pokud nechcete ztrácet čas vyhledáváním, uděláme to za Vás. Informujeme Vás
v předstihu o všech důležitých nařízeních a vyhláškách, které by Vám neměly uniknout. Mnohá témata
pro naše členy zpracováváme do metodik, šablon a řádů, které je možné okamžitě implementovat do
vlastních provozů (v minulosti např. k GDPR, EET či ubytovací řády, aktuálně např. Desatero požární
ochrany pro zaměstnance či doporučení k místním poplatkům).
Pro provozovatele restaurací je důležitá i linka pomoci, která je zdarma kdykoli k dispozici pro
konzultaci otázek týkající se hygieny a potravin. Nabízíme také bleskový audit Vašich gastro
provozů s identiﬁkací rizik.
„Měřitelným“ přínosem členství je úspora na autorských poplatcích spojených s licencemi za užívání
TV a rádií ve veřejných prostorech a na pokojích ubytovacích zařízení. Díky počtu zastupovaných
hotelů a restaurací a zajištění kompletní administrace, vyjednáme slevy, na které individuálně
nedosáhnete. V případě zájmu pište na ﬁalova@ahrcr.cz.
Osobně se setkáváme na našich akcích: www.akceahr.cz (roadshow po celé ČR, Bidfood Hotelier Golf
Cup a již tradiční Výroční konference) nebo na jednání krajských sekcí. AHR ČR má v každém kraji
svoji sekci, kde se naši členové scházejí přibližně jedenkrát za 4 měsíce a řeší problematiku města
a kraje.
AHR ČR zastřešuje také Oﬁciální jednotnou klasiﬁkaci UZ ČR: www.hotelstars.cz a mnoho dalších
zajímavých projektů: www.ahrcr.cz/projekty.
Víme, že úspěch stojí i na Vašich lidech, a proto vzděláváme Vaše týmy v Akademii AHR. Vypisujeme
kurzy, které naši členové poptávají nejvíce (housekeeping, recepce, obsluha, sales atd.), avšak připravíme
Vám i školení na míru Vašeho zařízení: www.akademieahr.cz.
Všechny aktivity jsou dobrovolné, záleží tedy pouze na Vás, zda se budete chtít aktivně zapojit či
nikoliv. Členství v AHR je roční, bližší informace ke členství včetně ceníku naleznete na odkaze zde:
www.ahrcr.cz/procleny. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na sekretariat@ahrcr.cz.

LEGISLATIVA
ZMĚNA DPH U TOČENÉHO PIVA
AHR ČR prosazovala snížení sazby DPH pro služby restaurací již s nástupem EET. Od roku 2016
došlo dvakrát k převedení sazby DPH pro pokrmy a nealkoholické nápoje do nižší sazby, které se od
května 2020 celkem snížily o 11%. AHR ČR toto vnímá jako velmi zásadní pomoc podnikatelům
v pohostinství. Skutečnost, že došlo také ke snížení DPH na točené pivo v restauracích, může
podnikatelům spíše pomoci než uškodit.
Hlavním argumentem pro změny sazeb DPH byla diskriminace původně nastaveného systému od roku
2005, kdy provozovatel nakupoval suroviny se sníženou sazbou a samotné pokrmy danil vyšší, tedy
základní sazbou DPH. Dnešní debaty o tom, zda zákazník bude vědět, kolik jej bude stát pivo
v restauraci jsou zavádějící, neboť zákazník v nabídkovém lístku vždy dostává konečnou cenu produktu,
včetně DPH. Malé výčepy a hospůdky přitom mnohdy ani plátcem DPH nejsou, takže se jich ani
změna sazby nedotkne. Stejně tak obsluha má jednotlivé ceny produktů včetně sazeb DPH standardně
nastaveny v pokladním systému. Více v tiskové zprávě na www.ahrcr.cz.

PENÍZE MÍSTO STRAVENEK
Už příští rok budou moci zaměstnanci místo stravenek dostávat peníze. S touto revoluční změnou
počítá připravovaná novela zákona o daních z příjmů. Stravenkový paušál zaměstnavatelům umožní
vedle závodního stravování a stravenek poskytovat daňové zvýhodnění stravování také přímo ve formě
peněžních prostředků. Příspěvek na stravování osvobozený od daní a pojistných tak budou moci využít
i zaměstnanci, kteří na něj dnes nedosáhnou. Zaměstnavatelům i podnikatelům přijímajícím stravenky
výrazně poklesne administrativa a odpadnou náklady na poplatky a provize, které jsou se stravenkami
spojené.
Asociace hotelů a restaurací České republiky od počátku plně podporuje zavedení těchto nezdaněných
paušálních příspěvků na stravu, které by mohli zaměstnavatelé využívat jako další alternativu beneﬁtů
pro své zaměstnance. Vítá tedy rozhodnutí vládní koalice prosazovat společně tuto změnu formou
vládní novely zákona. Více na www.ahrcr.cz.

OMEZENÍ REKLAMY NA ALKOHOL
Ministerstvo zdravotnictví předložilo návrh zákona deﬁnujícího opatření, které v obecné rovině mají
směřovat k omezení konzumace alkoholu. Jedním z hlavních cílů předkládaného návrhu zákona je
ochrana spotřebitelů a nezletilých osob před cílenou reklamou na alkohol. Návrh zákona zavádí např.
zákaz zobrazování jakékoli živé bytosti či zobrazování animovaných obrazů neživých předmětů.
Zakazuje bezplatné dodávání vzorků alkoholických nápojů široké veřejnosti, mající za cíl jejich
propagaci. Reklama na alkoholické nápoje nesmí být umístěná v prostoru zákazu prodeje a podávání
alkoholických nápojů.
AHR souhlasí, že mladiství by měli být před konzumací alkoholu chráněni, avšak navrhovaným
omezením v tomto rozsahu zásadně nesouhlasí. Regulace prodeje alkoholických nápojů jsou dostatečné
i v porovnání s většinou členských zemí EU. Opatření v návrhu zákona tak, jak jsou koncipována,
vnímáme jako nadbytečné a v praxi nerealizovatelné. Reklama na alkohol již regulována je a není
zřejmé, čeho se má dosáhnout zákazem zobrazování živých bytostí – ty jsou mnohdy se značkou přímo
spojeny – či zákazem animací neživých objektů. Zákaz bezplatného dodání vzorků by ohrozil např.
jakékoli degustační akce vinařů.
Reklama by nesměla být umístěna např. ani v restauracích
a obchodech, jelikož tam se uplatňuje zákaz prodeje alkoholu mladistvým.

AKCE

TERMÍNY ROADSHOW AHR 2020
I v letošním roce se za vámi opět vydáváme se sérií nabitých roadshow. Našim partnerem se stala
společnost CPI Hotels a my budeme rádi, pokud nás v jejich hotelech navštívíte v níže uvedených
termínech. Cestovat budeme po republice od března do října. Věříme, že Roadshow je příležitostí získat
aktuální informace, seznámit se s novými dodavateli a potkat se i s kolegy z oboru. Tematicky se
budeme se zabývat připravovanou legislativou, vývojem trhu restaurací, jak díky udržitelnosti získat
klienty, online marketingem a mnohým dalším. Diskuzní panel na téma daně bude pro Vás možností
získat odpovědi na Vaše dotazy. Vstup je zdarma a veškeré informace naleznete na www.akceahr.cz.

BRNO

HRADEC KRÁLOVÉ

11 03
2020

OSTRAVA

13 05
2020

Quality Hotel
Ostrava City****
Hornopolní 3313
Moravská Ostrava
a Přívoz

ROADSHOW

PRAHA

10 06
2020

Comfort Hotel
Prague City East
Bečvářova 14
Praha – Strašnice

ROADSHOW

Hotel Černigov***
Riegrovo náměstí 1494
Hradec Králové

08 04
2020

Quality Hotel Brno
Exhibition Centre****
Křížkovského 20
Brno

ROADSHOW

ROADSHOW

Č. BUDĚJOVICE

KARLOVY VARY

16 09
2020

Clarion Congress Hotel
České Budějovice
Pražská třída 2306/14
České Budějovice

ROADSHOW

07 10
2020

Grandhotel Pupp
Mírové náměstí 2
Karlovy Vary

ROADSHOW

VZDĚLÁVÁNÍ
NADCHÁZEJÍCÍ KURZY AKADEMIE AHR
REVENUE MANAGEMENT
Lektorka: Jiřina Jenčková
Potřebujete vědět, jak využit Revenue Managementu v praxi? Jaké jsou
základní principy revenue managementu a jejich správné používání? Jak si osvojit taktiky a postupy, jak
prodat správnému zákazníkovi ten správný produkt ve správný čas a za správnou cenu?
Tento již tradičně dvoudenní kurz vám odhalí základní principy revenue managementu. Pochopíte
rozdíl mezi yieldingem a revenue managementem. Budete si umět sestavit vlastní cenovou strategii
a obchodní politiku vzhledem k vaší disponibilní kapacitě, síle poptávky a mnoha dalším faktorům,
které v dynamické cenotvorbě hrají roli. Vysvětlíme si důvody a logiku cenové parity a integrity.
Porozumíte klíčovým ukazatelům, které si budete umět spočítat. Čeká vás mnoho praktických příkladů.
Druhý den si vyzkoušíte práci revenue manažera. Kalkulačky s sebou.
Kurz proběhne ve středu a čtvrtek 18. a 19. 3. 2020 od 9:00 do 16:00. Uzavírka přihlášek je ve středu
11. 3. 2020. Cena kurzu pro členy AHR je 7 900 Kč + DPH, pro nečleny 8 900 Kč + DPH.
KRIZOVÉ SITUACE V PROVOZU PSYCHOLOGICKÁ PODPORA
Lektorka MUDr. Valerie Štáfková
Jak se připravit na možné nenadálé události charakteru extrémně stresujícího zážitku? Během kurzu 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. Zmíníme téma pracovního
vyhoření a jeho prevenci.
Kurz proběhne v pondělí 6. 4. 2020 od 9:00 do 16:00 hodin. Uzavírka přihlášek je v úterý 31. 3. 2020.
Cena kurzu pro členy AHR je 3 300 Kč + DPH, pro nečleny 4 300 Kč + DPH.
Pro více informací navštivte náš web www.akademieahr.cz, nebo se obracejte na Ing. Andreu Škodnou
na adrese skodna@ahrcr.cz.

PRODÁM ZAHRADNÍ MINIGOLF 9 JAMEK – VHODNÝ PRO HOTELY
A RESTAURACE
3 roky starý, velmi zachovalý, ocelová pozinkovaná konstrukce, včetně holí a míčků. Původní cena
140 000, + DPH, nyní 80 000, + DPH.
Kontakt: Petr Švancr – Penzion Relax Litovel
Email: petrsvancr@seznam.cz

Tel.:

777 570 777

PRACUJEME SPOLU – SPOLU S VÁMI
Chcete dostávat pravidelný přísun informací a metodik, které Vám usnadní práci?
Členství v Asociaci hotelů a restaurací je Vaší příležitostí. Zjistětě jak to funguje.
SEKRETARIAT@AHRCR.CZ • WWW.AHRCR.CZ

Ing. Klára Stárek
Zachariášová
generální sekretář
+420 236 042 387
zachariasova@ahrcr.cz

Ing. Lucie Fialová
manažer projektů
+420 236 042 258
+420 777 521 744
ﬁalova@ahrcr.cz

Ing. Michaela Pešková,
BA (Hons)
Event Coordinator
+420 236 042 296
+420 773 236 303
peskova@ahrcr.cz

Ing. Andrea Škodná
manažer vzdělávacích
programů
+420 236 042 384
+420 778 070 628
skodna@ahrcr.cz

Bc. Kristýna Čenská
koordinátor projektů
+420 236 042 386
+420 773 236 290
censka@ahrcr.cz

