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LEGISLATIVA
STANOVISKO AHR ČR K NÁVRHU ZÁKONA O MÍSTNÍCH
POPLATCÍCH
AHR ČR se od počátku zapojovala do přípravy vládní novely zákona o místních poplatcích, který byl
projednáván rovněž na úrovni všech profesních svazů a zástupců měst a obcí. AHR ČR podporuje
vládní návrh novely zákona předložený Ministerstvem ﬁnancí České republiky. Tato novela zákona
vytváří prostor pro transparentní výběr místních poplatků od turistů a zároveň podstatně zefektivňuje
výběr ﬁnančních prostředků pro obce. Tyto prostředky, které jsou získávané prostřednictvím poplatků
z pobytu hostů, by měly obcím sloužit k zajištění služeb pro veřejnost, zlepšení infrastruktury obcí
a podpoře cestovního ruchu. Využití těchto prostředků je však plně v kompetenci zastupitelstev obcí.
AHR ČR podporuje předložený vládní návrh novely zákona o místních poplatcích z následujících
důvodů:
1. Transparentnost výběru – poplatek bude nově pouze jeden, poplatníkem bude samotný host.
Poplatek budou moci vybírat všechny obce bez rozdílu intenzity cestovního ruchu, bude vybírán od
všech hostů bez ohledu na to, zda jsou na služební cestě nebo cestují v rámci vlastní rekreace. Jedná
se o systém, jenž se již osvědčil v turisticky vyspělých zemích.
2. Přiměřená výše poplatku – poplatek se bude zvyšovat postupně – z maximální výše 21, Kč od doby
účinnosti zákona na 50, Kč za osobu a den do roku 2021. Tím nebudou podnikatelé a turisté
vystaveni skokovému nárůstu a budou se moci na změny dostatečně připravit v rámci svých
smluvních vztahů, které se mnohdy uzavírají až s dvouletým předstihem. Výše poplatku ovlivňuje
rozhodování domácích turistů o tom, zda se v dané obci ubytují, a může snížit konkurenceschopnost
dané destinace.
3. Zefektivnění výběru poplatků a zvýšení příjmu obcí – systém umožňuje jednoduchou kontrolu
výběru poplatků a vzhledem k tomu, že byly vypuštěny výjimky pro obchodní cesty a kongresové
hosty, zvýší se příjem obcí i v situaci, kdy nedojde k navýšení poplatku.
AHR ČR nesouhlasí s návrhem obsaženým v usnesení rozpočtového výboru PSP ČR ze dne 20. března
2019, aby byla maximální výše poplatku za pobyt zvýšena na 100, Kč. Tento návrh by právě vedl ke
skokovému navýšení poplatku, který se v závěru v plné výši přenáší na zákazníky, tedy na domácí
a zahraniční turisty, a tím poměrně zásadně prodražuje pobyty hostů v dané destinaci. AHR vyzvala
poslance, aby návrh na zvýšení sazby poplatku na max. výši 100, Kč odmítli.
Více k argumentům na www.ahrcr.cz.

NOVELA ZÁKONA O SMĚNÁRENSKÉ ČINNOSTI
Dne 1. 4. 2019 nabyl účinnosti zákon č. 5/2019 Sb., který je novelou zákona č. 277/2013 Sb.,
o směnárenské činnosti. Níže uvádíme výčet nejdůležitějších změn právní úpravy regulující provozování
této činnosti.
Novela zákona stanovuje zákaz sdílení vedoucí osoby provádějící směnárnickou činnost, zpřesňuje
náležitosti obsahu a formy kurzovního lístku a přináší nové informace, které musí být na kurzovním
lístku uvedeny. Nejzásadnější novinkou je zavedení možnosti, aby zákazník odstoupil od smlouvy
o směnárenském obchodu. Novela zákona dále stanovuje zákaz, aby směnárník požadoval za provedení
směnárenského obchodu úplatu. Tento zákaz se neuplatní v případě směny minci a šeků nebo v případě
platby kartou. Nově je také stanoven zákaz uveřejnit ve směnárně nebo v jejím bezprostředním okolí
tzv. VIP kurz. Doklad o provedení směnárenského obchodu musí obsahovat informace o směnárníkovi,
a to včetně informace o provozní době, informace o směnárenském obchodu, a také poučení zákazníka
o jeho právu odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu.
Více informací naleznete v členské části webu AHR www.ahrcr.cz.

LEGISLATIVA / HOTELY
KLÍČOVÉ PRIORITY ODVĚTVÍ POHOSTINSTVÍ PRO
MANDÁT EU V LETECH 2019–2024
Konfederace HOTREC představila 20. února na půdě Evropského parlamentu svoji Bílou knihu
pohostinství v Evropě a informovala o pěti klíčových prioritách pro období let 2019–2024. Vyzvala
k pokračujícímu partnerství s evropskými institucemi a představila vizi evropského programu pro
inovativní a udržitelné odvětví cestovního ruchu. Na tomto dokumentu se podílela rovněž AHR ČR,
která má v současné době zastoupení ve Výkonném výboru HOTREC. Dokument se zabývá
prioritami, které je nutné na evropské úrovni řešit. Cílem je otevřená debata podložená konkrétními
daty a argumenty, která povede ke smysluplné podpoře a udržitelnosti cestovního ruchu. Klíčové
priority rozpracované v dokumentu:
• Kolaborativní ekonomika – implementovat opatření přijatá Evropskou komisí v roce 2018, která
zajistí odpovědný a udržitelný cestovní ruch.
• Lepší regulace – je nutné se nově zamyslet nad subsidiaritou a uplatňováním pravomocí EU.
• Digitalizace – revidovat regulační rámec EU s cílem identiﬁkovat odpovědnosti platforem a zajistit
spravedlivější a vyváženější digitální jednotný trh.
• Potravinová politika – podporovat dobrovolné iniciativy týkající se životosprávy a výživy zaměřené
na místní potravinářské služby namísto horizontálních legislativních předpisů EU.
• Sociální záležitosti – povýšit řešení otázky nedostatku kvaliﬁkovaných pracovních sil na skutečně
celoevropské téma.

POŽADAVKY NA TRANSPARENTNOST ONLINE
PLATFOREM A SROVNÁVACÍCH PORTÁLŮ
Začátkem roku přijal výbor IMCO (výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů) zprávu, která
představuje důležitý krok ke zvýšení transparentnosti na online trzích. Navrhovaný zákaz některých
běžně používaných nečestných praktik a nové informační povinnosti stanovené pro platformy
a srovnávací internetové servery pomohou spotřebitelům provádět skutečně informovaná rozhodnutí
a získávat lepší přístup k těm nejlepším nabídkám zprostředkovávaným online.
Zpráva IMCO navrhuje zejména:
• Zakázat online platformám, aby zobrazovaly skrytě placené nabídky v žebříčcích produktů
sestavovaných na základě spotřebitelem zadaného online vyhledávání.
• Považovat za zavádějící praktiku to, nejsouli spotřebitelé informováni o hlavních parametrech
určujících řazení produktů na online platformách.
• Zvýšit průhlednost v otázce autentičnosti recenzí publikovaných na srovnávacích internetových
portálech.
• Požadovat, aby online platformy informovaly spotřebitele o tom, zda jsou výrobky prodávány
profesionálními obchodníky či nikoli, a zda se na transakce vztahuje spotřebitelské právo EU.
Konfederace HOTREC spolu s členskými Asociacemi vyzvala Evropskou radu a Evropský parlament
k podpoře této zprávy.

AHR ČR HOSTILA EVROPSKÝ MEETING HOTELSTARS
UNION
V pátek 22. února 2019 se v hotelu Mama Shelter v Praze konalo zasedání pracovní skupiny Hotelstars

HOTELY
Union za účelem stanovení podoby nových
klasiﬁkačních kritérií Oﬁciální jednotné klasiﬁkace
pro období 2021–2026.
Před samotným zasedáním byla certiﬁkovaným
hotelům v České republice rozeslána prosba
o poskytnutí zpětné vazby, která byla následně
u vybraných klasiﬁkačních kritérií zohledněna. Váš
názor je pro nás cenný a vážíme si ho.
Hlavním cílem nového katalogu klasiﬁkačních
kritérií je redukce počtu kritérií a jejich
zjednodušení, větší ﬂexibilita, transparentnost
a otevření se novým konceptům v rámci hotelového
trhu, které je při pohledu do budoucích let nezbytné. Zároveň je velmi důležité zachovat nabízenou
kvalitu vybavení a služeb, zejména v případě kvality spánku, na které je úspěch v hotelovém odvětví
založen.
Do konce letošního roku by měla mít nová klasiﬁkační kritéria svojí ﬁnální podobu, kterou bude
doprovázet testovací proces na národních úrovních. Navazující zasedání pracovní skupiny se uskuteční
15. května v Helsinkách, o aktuálním vývoji Vás budeme informovat v dalším vydání Newsletteru.

SPOLU JSME SILNĚJŠÍ
Naše členská základna se od začátku roku opět rozrůstá a naši členové dobře vědí, proč se k AHR ČR
přidat a proč s námi zůstat.
Náš tým dělá maximum pro to, aby Vám ušetřil již tak vzácný čas a zpracovává pro Vás celou řadu
šablon a řádů, v předstihu Vás informuje o nově vznikajících zákonech, předpisech a vyhláškách,
připomínkuje legislativu na národní i evropské úrovni a především lobbuje za své členy a jejich zájmy
v oblasti hotelnictví a gastronomie. Zároveň vyjednáváme s autorskými svazy o nejnižších možných
sazbách, abychom Vám mohli ušetřit až 50 % na těchto nákladech.
Naše vyjednávající síla spočívá ve Vás, našich členech, proto se k nám neváhejte přidat a bojujte
tak s námi za společnou věc. Stačí kliknout na modré pole „Chci se stát členem“ na www.ahrcr.cz
a vyplnit přihlášku.

O „CLICK“ BLÍŽE KE HVĚZDÁM
Webové stránky Oﬁciální jednotné klasiﬁkace
ubytovacích zařízení ČR prošly proměnou, která je
patrná na první pohled. Záměrem bylo vytvořit
moderní web s novým designem, který bude přehledný
pro všechny jeho návštěvníky. Usnadní Vám orientaci
v problematice klasiﬁkace a certiﬁkace, vysvětlí Vám,
jaké jsou ty pravé hvězdičky, jaké výhody Vám
certiﬁkace přinese, zjistíte, jaká ubytovací zařízení už
certiﬁkaci mají a jak jí můžete získat i Vy. Stačí
kliknout na www.hotelstars.cz/certiﬁkatzadost a vyplnit
žádost.
V případě dotazů se neváhejte obrátit na Lucii Fialovou
na adrese ﬁalova@ahrcr.cz, jsme tu pro Vás.

HOTELY / RESTAURACE
NOVĚ CERTIFIKOVANÁ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ 2019–2023
Mezi držitele certiﬁkací Hotelstars nově patří Hotel GTC Penzion a Restaurace Šimanda.
Oběma ubytovacím zařízením gratulujeme! Následujte své kolegy a přidejte se i Vy. Kompletní seznam
všech certiﬁkovaných ubytovacích zařízení České republiky naleznete na webu www.hsukatalog.cz.

ROZHOVORY S DRŽITELI VÝROČNÍCH CEN AHR ČR
Za rok 2018 patřili k oceněným hoteliérům a restauratérům také Jan Škrle a Michal Göth, kteří oba
shodou okolností zároveň zastávají mimo jiné také pozici šéfkuchaře. Na stránkách aktuálního čísla
AHR Fóra si nyní můžete s oběma přečíst rozhovor. Nechte se inspirovat a nominujte své kandidáty
také pro rok 2019. Nominace budou spuštěny již 1. května, a to na stránkách www.cenyahr.cz.
Oba rozhovory naleznete na www.casopis.gastroahotel.cz/ahr2_19/8/ i na webu www.cenyahr.cz.

OTÁZKA PLASTŮ BUDE ŘEŠENA SVAZEM OBCHODU
A CESTOVNÍHO RUCHU
Jak jsme již informovali, EK řeší směrnici, která by měla zásadním způsobem omezit používání
jednorázových plastů ve všech odvětvích, včetně obchodu a cestovního ruchu. Představenstvo SOCR
ČR se problematikou zabývalo na svém posledním jednání a rozhodlo vytvořit pracovní skupinu
složenou z odborníků z řad obchodních řetězců a provozovatelů ubytovacích a stravovacích zařízení
a dále z expertů na recyklaci odpadů. Smyslem této aktivity by mělo být postupné vytváření návrhů na
řešení minimalizace jednorázových plastů v provozech.
Tato otázka je poměrně komplexní a dotýká se nejen samotných koncových zákazníků a obchodníků,
ale také dodavatelů a výrobců produktů, které obchody a restaurace odebírají. Bude uspořádán první
kulatý stůl, kterého se zúčastní také někteří dodavatelé, předběžně má o práci ve skupině zájem také
společnost Mattoni a EKO KOM. AHR ČR se do prací zapojí v počtu 3–4 členi. Věříme, že tato
aktivita nám pomůže nejen fundovaně reagovat na požadavky ze strany EK a Vlády ČR, ale také
připravovat opatření, jež budou smysluplná a provozně přijatelná. Toto téma bude otevřeno rovněž na
mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

STRAVENKY V RESTAURACÍCH
Diskuse na téma stravenek se vrací. Příspěvek na zaměstnanecké stravování je důležitým
beneﬁtem s pozitivním dopadem na zdraví zaměstnanců, jeho podpora ze strany státu je tedy

RESTAURACE / AKCE
podstatná. Významnou část nákladů však nesou samotní podnikatelé, kteří stravenky přijímají. Kvůli
nedostatečné konkurenci jsou pak nároky na provize ze strany vydavatelů neadekvátní. Přičtemeli
administrativní zátěž spojenou s agendou stravenek, je otázkou, zda se restauracím vyplatí stravenky
přijímat. Pohled na formu podpory zaměstnavatelského stravování prostřednictvím tištěných
papírových stravenek se rovněž každým rokem mění s ohledem na trendy zdravé výživy a nové možnosti
pobídek ze strany zaměstnavatelů.
Zastánci papírových stravenek často
Vybraná zjištění z ankety AHR ČR
hovoří o jejich významu z pohledu
• Stravenky akceptuje přibližně 70 % restaurací.
účelovosti, tedy o zajištění toho, aby
• Podíl na celkových tržbách ze stravenek je převážně
stravenky byly využívány pouze pro
do 15 % (60 % respondentů).
zaměstnanecké stravování. To je však
• Restaurace odvádějí vydavatelům stravenek nejčastěji
nepřesvědčivý argument s ohledem na
provize ve výši 5–6 % z tržby, a to vč. DPH (60 %
to, že se dají snadno opět posílat do
respondentů).
oběhu. AHR ČR opakovaně navrhuje,
• Přes 70 % provozovatelů restaurací soudí, že
aby byla zaměstnavatelům umožněna
v případě zrušení stravenek by se počet hostů nijak
další alternativa ve formě paušálního
významně nezměnil.
příspěvku na stravu ke mzdě
Avizované ztráty téměř poloviny tržeb, kterými zastánci
poskytovaného za stejných daňových
stravenek argumentují, tak realitu zdaleka neodráží.
zvýhodnění. K tomu však chybí
politická vůle.

PROGRAM ROADSHOW AHR 2019
Máme za sebou úspěšně první dvě letošní Roadshow v Hradci Králové a Českých Budějovicích. Pokud
jste ji nestihli, nezoufejte. Další šanci budete mít již 29. 5. v Ostravě a 4. 6. pak také v Praze.
A na co že se můžete těšit?
• Řešení nejčastějších hygienických a legislativních problémů gastronomie v praxi.
• Jak může hotel kombinovat služby do balíčků.
• Jak cílit správně reklamy a generovat rezervace.
• Pozvali jsme do panelové diskuze zástupce z Hasičského záchranného sboru, Státní zemědělské
a potravinářské inspekce a České obchodní inspekce.
To vše a mnoho dalšího. Akce je zdarma, určitě tedy dorazte. Moc rádi se s Vámi uvidíme. Více
informací včetně možnosti přihlášení naleznete na www.akceahr.cz.

COFFEE BREAK
HOTELOVÁ/-Ý RECEPČNÍ
Hotel Smaragd – Praha 5 přijme denní recepční/ho. Krátký – dlouhý týden, 7:00 – 19:00 hod. Nástup
možný ihned. Angličtina na komunikativní úrovni slovem i písmem. Další jazyk vítán.
Kontakt: Zdeněk Fiala
Email: ﬁala@hotelsmaragd.cz

Tel.:
Web:

724 066 733
www.hotelsmaragd.cz

VOLNÉ MÍSTO ČÍŠNÍK/SERVÍRKA
Hledáme do svého týmu číšníka/servírku. Požadujeme komunikativnost, ﬂexibilitu, příjemné
vystupování. Předchozí praxe na obdobné pozici podmínkou.
Kontakt:
Email:
Tel.:
Web:

Tomáš Malachta
recepce@hotelandromeda.cz
731 785 484
www.hotelandromeda.cz

KAVÁRNA OBECNÍ DŮM PŘIJME KUCHAŘ/KU PRO STUDENOU
KUCHYNI NA HPP
Pracovní režim krátký/dlouhý týden. Požadujeme vyučení v oboru .
Email:

kavarna.od@vysehrad2000.cz

Tel.:

604 112 150

PRODEJ ŽEHLIČŮ KALHOT – CORBY 3300C MADE IN ENGLAND
Žehlič se jednoduše zapojí do zásuvky. Možnost zavěšení do skříně nebo na zeď pomocí třech šroubů.
Stáří žehliče je 16let s minimálním využitím v hotelu. Žehliče je možné zakoupit i jednotlivě. Cena
dohodou. Připojení: 50/60Hz; 240V/250W, 230V/230W, 220V/210W, 210V/190W.
Kontakt: Miloslav Nimč

Tel.:

607 092 059

PŘIPOJTE SE K NAŠEMU TÝMU FRANCOUZSKÉ NEBO PLZEŇSKÉ
RESTAURACE V OBECNÍM DOMĚ V PRAZE
Hledáme kolegu/kolegyni na pozici
kuchař
Francouzské restaurace ART
NOUVEAU, cukrář/ka Francouzské
restaurace ART NOUVEAU a Plzeňské
restaurace v Obecním domě v Praze.
Nabízíme práci v krásném secesním
prostředí Obecního domu v Praze, dobrý
kolektiv, odpovídající platové ohodnocení
a možnosti profesního růstu.
Kontakt:
Email:
Tel.:
Web:

Jiřina Jelínková
hr@francouzskarestaurace.cz
222 002 745
www.francouzskarestaurace.cz

COFFE BREAK / VZDĚLÁVÁNÍ
SERVÍRKA/ČÍŠNÍK
Práce v příjemném kolektivu tradiční české restaurace
v malebném prostředí starobylého statku.
Kontakt:
Email:
Tel.:
Web:

Miroslav Makovička
makovicka@statekbernard.cz
777 167 324
www.statekbernard.cz

STUDUJ PRIMMAT – ŠKOLU, SE KTEROU SE VE SVĚTĚ NEZTRATÍŠ
PrimMat je zárukou individuálního přístupu, přátelské atmosféry a nabídky atraktivních
dvouprofesních studijních zaměření s obrovským
uplatněním v praxi. Chceš se stát hvězdou ve svém oboru?
Být špičkovým webdesignerem, architektem nebo
hoteliérem? PrimMat je cesta jak si splnit sen.
Kontakt: Andrea Fajkusová
Email:
Tel.:
Web:

sekretariat@primmat.cz
558 436 312, 604 101 787
www.primmat.cz, www.facebook.com/primmat

HOTEL HOLIDAY INN PRAGUE CONGRESS CENTRE HLEDÁ
FINANČNÍHO KONTROLORA
Více informací naleznete na www.holidayinn.cz/cz/ﬁnancialcontroller.

KURZY AKADEMIE AHR
Kurzy pro období jaro 2019 jsou pro Vás připraveny. Aktuální témata a datumy kurzů naleznete na
www.akademieahr.cz/vypsanekurzy.
A pokud ještě nejste členy AHR ČR staňte se jimi. Mimo zvýhodněné ceny za účast v našich kurzech
získáte i mnoho cenných šablon, předpisů, metodik, které pomohou Vašemu podnikání a ušetří Vám
mnoho času a nákladů. Jedná se o kompletní administrativu a zastoupení vůči kolektivním správcům,
metodiky a vzory směrnic, které nemusíte vytvářet, monitoring nové legislativy a mnoho dalších
společných postupů.

VZDĚLÁVÁNÍ
EXKLUZIVNÍ SEMINÁŘ IVO TOMANA
Přijďte zjistit, proč je většina nabídek práce nudná a málo efektivní.
• Dáme vám rady, jak najít ty nejlepší lidi a koho nepřijímat a proč, jak se rozhodovat při náboru.
• Poznáte své hvězdy budoucnosti a uvědomíte si, kde najdete talenty.
• Řekneme vám, proč motivace zvenčí selhává.
• Budete vědět, jaké jsou nutné a nenaučitelné vlastnosti a jak najdete emoční schopnosti pro vynikající
výkon.
• Budete efektivněji kontrolovat a hodnotit zaměstnance.
• Budete vědět, jaké lidi zaměstnat a koho zásadně nepřijímat.
• Uvědomíte si, koho propustit a koho povýšit.
• Naučíte se vypočítat schopnosti „hvězd“.

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
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ﬁalova@ahrcr.cz

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

Mgr. Jana Šturmová
manažer vzdělávacích
programů
+420 236 042 384
+420 778 070 628
sturmova@ahrcr.cz

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

