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UVOLNĚNÍ RESTAURAČNÍCH ZAHRÁDEK – PRAVIDLA

Na  tiskové konferenci Vlády k postupnému uvolňování  služeb 1. května byla  zveřejněna pravidla pro 
poskytování  stravovacích  služeb  na  zahrádkách.  Vláda  promítla  do  uvolňování  naše  návrhy 
a připomínky. Pro provoz venkovních prostor provozovny stravovacích služeb budou dodržována 
následující pravidla:

• Zákazníci  jsou  usazeni  tak,  že mezi  nimi  je  odstup  alespoň  1,5 m,  s  výjimkou  zákazníků  sedících 
u jednoho stolu.

• Venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve 
vzdálenosti kratší než 1,5 m od   kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí 
dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest.

• Provozovatel  aktivně  brání  shromažďování  osob  ve  vzájemné  vzdálenosti  menší  než  1,5  m,  včetně 
čekací zóny provozovny.

• Při  vstupu  do  vnitřních  i  venkovních  prostor  provozovny  stravovacích  služeb  je  zajištěna možnost 
dezinfekce rukou pro zákazníky.

• Zákazníkům je umožněn přístup na záchod ve vnitřních prostorech provozovny; provozovatel zajistí, 
aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup.

• Dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků.

• V  případě  prodeje  přes  výdejové  okénko  se  dezinfekce  výdejového  okénka  provádí  alespoň  každé 
2 hodiny.

• Zákazník  nemá  povinnost  nosit  ochranný  prostředek  dýchacích  cest  v  době  konzumace  potravin 
a pokrmů včetně nápojů u stolu.

• V  případě,  že  pracovník  provozovny  má  tělesnou  teplotu  37  °C  a  vyšší  nebo  jiné  příznaky 
onemocnění COVID19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny.

• Provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření.

Celé  znění  mimořádného  opatření  umožňujícího  provoz  restauračních  zahrádek  naleznete  na  adrese 
www.ahrcr.cz/Upload/xxx/usnesenivlady493vcetneuvolnenizahradek.pdf.

STANOVISKO AHR ČR K ROZVOLŇOVÁNÍ SLUŽEB

Asociace hotelů a restaurací České republiky vnímá pozitivně, že vláda přijala návrhy na podmínky pro 
otevření  zahrádek  restaurací  od  11.  května. Nejedná  se  již  pouze  o  „okénkový“  prodej,  ale  zahrádky 
budou  otevřeny  včetně  zázemí  pro  hosty  a  obsluhy.  Na  druhou  stranu  vnímá  AHR  ČR  jako 
diskriminační situaci, kdy ubytovací zařízení bez rozdílu zůstávají uzavřena až do 25. května 2020.

Zatímco se mohou od 11. května pořádat akce do 100 osob, včetně svateb, nebude pravděpodobně kde 
je  konat  s  výjimkou  venkovních  prostor.  Zároveň  je  nelogické,  aby  se  lidé  mohli  scházet  například 
v kinech, v divadlech i v cirkusu, ale ubytovací zařízení, jako třeba penziony musí stále zůstat uzavřené.  
Přitom se jedná většinou o malé rodinné podniky, kde ani větší shromažďování osob není možné. AHR 
ČR  opakovaně  vyslovila  pochopení  pro  vládní  omezení,  která  směřovala  k  ochraně  zdraví  obyvatel 
a díky nimž se podařilo udržet  situaci pod kontrolou. Postupné rozvolňování  služeb  je však chaotické 
a  rozpačité  a  pomoc  státu  podnikatelům  v  ubytovacích  a  stravovacích  službách  je  dosud  naprosto 
nedostatečná.

AHR ČR požadovala, aby do uvolňování služeb od 11. května byla zařazena i ubytovací zařízení, a to 
i za předpokladu, že by se v první fázi jednalo o limitovaný počet obsazených pokojů a následně od 25. 
května neomezeně. Stejně jako v případě stravovacích služeb AHR ČR opět vládě předložila návrhy na 
podmínky pro uvolnění ubytovacích služeb.

http://www.ahrcr.cz/Upload/xxx/usneseni-vlady-493-vcetne-uvolneni-zahradek.pdf
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AHR  ČR  rovněž  opakovaně  upozorňuje  na  nutnost,  aby  program  ANTIVIRUS  pro  zachování 
pracovních míst byl k dispozici ještě minimálně 3–6 měsíců po ukončení nouzového stavu.

Návrh  na  otevření  restaurací:  www.ahrcr.cz/Upload/xxx/ahrnavrhynaotevrenizarizeniverejneho
stravovani19042020vcamspnavrh300420.pdf.

Návrh  podmínek  pro  otevření  ubytovacích  služeb:  www.ahrcr.cz/Upload/xxx/navrhahrcruvolnovani
ubytovacichsluzeb.pdf.

MEDIÁLNÍ VÝSTUPY AHR ČR ZA ÚNOR–KVĚTEN

Vzhledem k probíhající epidemii a  jejím dopadům na náš obor se AHR ČR k aktuálním problémům 
pravidelně vyjadřuje v českých médiích. Průběžně aktualizovaný seznam veškerých mediálních výstupů 
asociace naleznete  i  s  odkazy v  sekci  aktualit na našem webu, konrétně  v kategorii o náš v médiích: 
www.ahrcr.cz/novinky/onasvmediich.

VÝZVA VLÁDĚ – ZACHRAŇTE CESTOVNÍ RUCH!

Zaměstnavatelské a odborné asociace a svazy zastupující více jak 60 tisíc zaměstnavatelů, kteří poskytují 
240  tisíc  pracovních  míst  ve  všech  odvětvích  cestovního  ruchu  včetně  ubytovacích,  stravovacích 
a  lázeňských služeb, společně vyzvali vládu, aby se konečně seriózně začala zabývat faktickými dopady 
návrhů,  které  předložily  v  rámci  záchrany  cestovního  ruchu  v  České  republice.  Pro  většinu  firem 
z  oblasti  cestovního  ruchu  –  a  pro  jejich  stovky  tisíc  zaměstnanců  –  jsou  to  právě  vládou  přijímaná 
opatření,  která  rozhodnou  o  jejich  přežití  a  o  zachování  co  největšího  počtu  pracovních míst. Zatím 
převládá spíše názor, že cestovní ruch,  jako mnohokrát v historii, byl „hozen přes palubu“ a vláda má 
představu, že si firmy pomohou samy. To je ovšem fatální omyl. Konkrétně:

• Úvěrové  programy COVID –  první  vlna  byla  ihned  vyčerpána  a  drtivá  většina  podnikatelů  dosud 
čeká  na  informaci,  zda  byla  jejich  žádost  akceptována.  Druhá  vlna  se  netýká  Prahy,  která  je  však 
nejvíce zasažena krizovými opatřeními. Třetí připravovaná vlna zcela vylučuje cestovní ruch a export. 
Na  okamžitou  pomoc  s  likviditou  tak  po  třech  týdnech  dosáhlo  jenom  několik  jednotek  procent 
žadatelů. Taková koncepce programu nejvíce postiženému sektoru, kterým je cestovní ruch, skutečně 
nepomůže.

• Program MPSV ANTIVIRUS – byl vyhlášen ve dvou režimech „A“ a „B,“ ale dosud není jasné, kdo 
a  za  jakých  podmínek  jej  může  využít  –  například,  zda  je  aplikovatelný  na  částečně  uzavřená 
ubytovací a gastronomická zařízení apod. Na četné dotazy podnikatelů nikdo neodpovídá. Podmínky 
jsou nejasné, úřady práce nemají jednotný názor a chybí jasný výklad. Také není zřejmé, jak rychle se 
finanční pomoc ze strany státu dostane k zaměstnavatelům.

• Program neřeší období po ukončení mimořádných opatření, kdy bude většina podniků v cestovním 
ruchu čelit nízké poptávce a kdy hrozí, že přijde hlavní vlna propouštění. Je tedy jednoznačně nutné 
už  teď prodloužit  režim B o minimálně  tři měsíci po  skončení nouzového stavu pro  ty, kdo budou 
čelit problémům s nedostatkem poptávky ještě několik měsíců po odeznění pandemie.

• Odvody zaměstnavatelů za zaměstnance – po uzavření provozoven ubytovacích a stravovacích služeb, 
jsou  podnikatelé  na  samém  dně  svých  finančních  možností.  Za  této  situace  vláda  zcela  ignoruje 
návrhy zástupců podnikatelů na odpuštění odvodů zaměstnavatele za zaměstnance a předpokládá, že 
finanční prostředky poskytnuté jako pomoc pro zachování pracovních míst zaměstnavatelé z více než 
třetiny  vrátí  formou  odvodů.  Přitom  právě  většina  programů  podpory  zaměstnanosti  ve  vyspělých 
evropských  zemích,  počítá  s  odpuštěním  těchto  odvodů  v  období,  kdy  bude  program  podpory 
zaměstnanosti fungovat.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Fórum cestovního ruchu ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR, 

http://www.ahrcr.cz/Upload/xxx/ahr-navrhy-na-otevreni-zarizeni-verejneho-stravovani-19-04-2020-vc-amsp-navrh-300420.pdf
http://www.ahrcr.cz/Upload/xxx/ahr-navrhy-na-otevreni-zarizeni-verejneho-stravovani-19-04-2020-vc-amsp-navrh-300420.pdf
http://www.ahrcr.cz/Upload/xxx/navrh-ahr-cr-uvolnovani-ubytovacich-sluzeb.pdf
http://www.ahrcr.cz/Upload/xxx/navrh-ahr-cr-uvolnovani-ubytovacich-sluzeb.pdf
https://www.ahrcr.cz/novinky/o-nas-v-mediich/
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Svazu  léčebných  lázní  ČR  opakovaně  vyzvali  vládu,  aby  se  začala  seriózně  zabývat  a  jednat 
o navrhovaných opatřeních zpracovaných do Záchranného plánu cestovního ruchu. V opačném případě 
ponese  přímou  odpovědnost  za  dopady  do  nezaměstnanosti  tisíců  lidí  a  životní  úrovně  obyvatel 
v mnoha turistických regionech České republiky, nevyjímaje hlavní město Prahu.

Kompletní  záchranný  plán  naleznete  na  adrese  www.ahrcr.cz/Upload/xxx/zachrannyplancestovniho
ruchucovid2020finalniverze942020.pdf.

JAK EFEKTIVNĚ VYUŽÍT ČAS BEZ HOSTŮ

Čas,  který  jsme  nečekaně  získali  v  době  koronavirové  pandemie,  využívá  každý  po  svém.  Některé 
provozovny  fungují  částečně,  některé  jsou  zcela  uzavřené.  Situaci  lze  nicméně  vnímat  také  pozitivně, 
a  to  přinejmenším  z  pohledu  aktivit  a  úkolů,  které  byly  dříve  odsouvány  ve  prospěch  urgentních 
záležitostí, a nebyl na ně dostatek času. Mezi takovéto aktivity patří např. rekonstrukce, změna designu 
či  image nebo  jen nutná údržba. Další  aktivitou, na kterou  je  v  tuto  chvíli  čas  i prostor  a která  vám 
může pomoci se po pandemii dostat zpět do povědomí hostů, a to v lepším světle, je Oficiální jednotná 
klasifikace ubytovacích zařízení. 

Klasifikace  Hotelstars  má  za  cíl  sjednocení  kritérií 
hotelových  služeb  pomocí  jednotné  metodiky 
a  využití  společného  marketingu  při  propagaci 
certifikovaných  zařízení.  Certifikované  hotely 
a  penziony  jsou  označeny  klasifikačním  znakem 
a  certifikátem,  deklarujícími  kategorii  a  počet  hvězd.  Klasifikace  je  v  České  republice  založena  na 
dobrovolné  bázi,  ale  je  třeba mít  na  paměti,  že  počet  hvězdiček  a  úroveň  ubytovacích  služeb  je  pro 
tuzemské i zahraniční hosty nejdůležitějším kritériem pro jeho výběr a následnou koupi. Zákazník navíc 
vnímá certifikované ubytovací zařízení jako příslib ověřené kvality.

Žádost  lze vyplnit na následujícím odkaze: www.hotelstars.cz/certifikatzadost. V případě dotazů je vám 
k dispozici Ing. Lucie Fialová na emailu fialova@ahrcr.cz či na telefonním čísle +420 777 521 744.

METODIKA PROGRAMU ANTIVIRUS PRO ZAMĚSTNAVATELE

V souvislosti s cíleným programem zaměstnanosti Antivirus vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí 
(MPSV) metodiku  pro  zaměstnavatele,  která  byla  5.  května  opět  aktualizována. Naleznete  ji  také  na 
našich webových stránkách: www.ahrcr.cz/Upload/xxx/manual_program_antivirus_v4.pdf.

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME

Jak  jsme  již všichni pocítili na vlastní kůži, události posledních  týdnů a měsíců výrazně  změnily naše 
soukromé i profesní životy. Velké množství informací nahrazuje ještě větší množství změn, všemožných 
úprav  a  aktualizací.  Není  jednoduché  vše  pravidelně  sledovat,  pročítat  a  studovat,  a  ne  vždy  jsou 
k  dispozici  potřebné  a  jasné  informace. Dobrou  zprávou  je,  že  od  toho  je  tady  AHR ČR,  aby  vám 
pomohla se v této nelehké situaci zorientovat. Sdílíme s vámi nejaktuálnější informace prostřednictvím 
našeho  webu  www.ahrcr.cz,  Facebooku,  zodpovídáme  vaše  emailové  a  telefonické  dotazy,  prostor 
k položení otázek máte rovněž na našem chatu. Exkluzivně našim členům zasíláme veškeré  informace 
do emailu (v současnosti téměř na denní bázi v české a anglické verzi), souhrnné informace pak našim 
členům  chodí  jedenkrát  za  dva  měsíce  do  poštovních  schránek  v  podobě  Zpravodaje  AHR  Fórum. 
Svádíme  tvrdý boj,  abychom pomohli  našemu odvětví,  a  snažíme  se minimalizovat  negativní  dopady 
koronavirové  pandemie  na  hotelnictví  a  pohostinství.  Veškerá  nařízení  vlády  okamžitě 
připomínkujeme s ohledem na potřeby hoteliérů a  restauratérů a budeme v  tom pokračovat  i nadále. 

http://www.ahrcr.cz/Upload/xxx/zachranny-plan-cestovniho-ruchu-covid-2020-finalni-verze-942020.pdf
http://www.ahrcr.cz/Upload/xxx/zachranny-plan-cestovniho-ruchu-covid-2020-finalni-verze-942020.pdf
https://www.hotelstars.cz/certifikat-zadost
http://www.ahrcr.cz/Upload/xxx/manual_program_antivirus_v4.pdf
https://www.ahrcr.cz/
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AHR ČR VÍTÁ NÁVRHY NA SNÍŽENÍ DPH PRO UBYTOVACÍ 
SLUŽBY

Asociace  hotelů  a  restaurací České  republiky  přivítala  vyjádření  premiéra Andreje Babiše,  že  navrhne 
převedení  DPH  za  ubytovací  služby  do  nejnižší  snížené  sazby  DPH  10  %. Tento  krok  by  pomohl 
k  podpoře  podnikatelů  v  oboru,  který  byl  nejvíce  zasažen  současnou pandemií,  ale  zároveň  by  zvýšil 
konkurenceschopnost turismu v rámci evropských zemí. 

AHR  ČR  navrhovala  převedení  DPH  pro  ubytovací  služby  již  před 
vypuknutím  pandemie.  Důvodem  bylo  především  zlepšit  podmínky  pro 
rozvoj  cestovního  ruchu  v ČR  a  zajistit  konkurenceschopnost  našich  služeb 
vůči  ostatním  zemím  EU. U  daně  z  přidané  hodnoty  navíc  EU  podporuje 
snížené  sazby  u  služeb  s  intenzivním  podílem  lidské  práce,  což  ubytovací 
služby splňují beze zbytku.  Návrh snížení sazby DPH pro ubytovací služby je 
zároveň  součástí  Záchranného  plánu  cestovního  ruchu,  na  jehož  vzniku 
a  realizaci  se  asociace  podílí.  Pro  srovnání  také  v  tabulce  uvádíme  současné 
sazby DPH v sousedních zemích.

Václav Stárek, prezident AHR ČR k tomu uvedl: „Podle našich studií, snížení 
DPH vždy vede k oživení trhu a zvyšování počtu pracovních míst v dotčeném 
oboru. To  se  potvrdilo  i  v  sousedním  Německu,  při  přechodu  na  7%  daň  z  přidané  hodnoty  pro 
ubytovací služby, kdy po zavedení došlo k nárůstu počtu pracovních míst v ubytovacích službách o více 
než  sedm  tisíc.  Navíc  by  došlo  k  částečné  harmonizaci  sazeb  ve  službách  cestovního  ruchu 
a  zjednodušení  systému.  Tuto  myšlenku  podporujeme  a  věříme,  že  by  měla  příznivý  dopad  i  na 
kongresovou  turistiku. Vnímáme  ji,  stejně  jako  námi  prosazované  snížení  sazeb DPH  pro  stravovací 
služby,  jako  efektivní  formu  podpory  podnikatelů  v  oboru,  který  v  současné  době  utrpěl  obrovské 
ztráty.“

Sazby DPH pro 
ubytovací služby:

Německo – 7 %

Rakousko – 10 %

Slovensko – 10 %

Maďarsko – 5 %

Polsko – 8 %

ČR – 15 %

K tomu ale potřebujeme i vaši pomoc – podpořme se navzájem

A jak na to? Staňte se naším členem a bojujte spolu s námi. Čím více členů za námi bude stát, tím více 
nás  bude  slyšet,  a  to  je  v  této  době  více  než  důležité.  Stačí  kliknout na modré  políčko  „Chci  se  stát 
členem“  na webu www.ahrcr.cz  a  vyplnit  přihlášku. Částka  za  členství  do  konce  roku  2020  je  navíc 
v  tuto  chvíli  ponížena  o  slevu 25 %  z  příkazní  odměny  za  uplynulé  čtvrtletí.  Pokud máte  dotazy  ke 
členství či máte návrhy,  jak bychom vám mohli pomoci a co v tuto chvíli potřebujete nejvíce, pošlete 
nám email na adresu fialova@ahrcr.cz. 

Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá a vážíme si jí. Při této příležitosti bychom zároveň rádi poděkovali 
těm  z  vás,  kteří  nám vyjadřujete  svoji  podporu  a  oceňujete  naše  každodenní  úsilí.  Jsme  tady pro  vás 
a společně to zvládneme.

https://www.ahrcr.cz/
https://www.ahrcr.cz/


BAVTE SE A VZDĚLÁVEJTE Z POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA

Uzavření  všech  objektů Národního muzea  v  březnu  tohoto  roku  sice  způsobilo,  že  návštěvníci  přišli 
o  možnost  naživo  si  prohlédnout  všechny  výstavy  i  jedinečné  interiéry,  avšak  díky  moderním 
technologiím  jim  mohlo  Národní  muzeum  záhy  nabídnout  zcela  nové  virtuální  prohlídky.  Online 
prostor  navíc  nabízí  i  přidanou  hodnotu  díky  komentářům  autorů,  zajímavým  historickým 
dokumentům  a  v  neposlední  řadě  množství  informací  na  jediném  místě.  Návštěvníka  totiž  každou 
výstavou  provede  její  kurátor  či  autor  prostřednictvím  videa.  Následně  si  prohlédne  fotografie, 
dokumenty,  sbírkové  předměty  i  audiovizuální  materiály.  A  na  co  konkrétně  se  mohou  online 
návštěvníci  těšit?  Prohlédnout  si  mohou  například  výstavy  Sametová  revoluce:  říká  se  jí  sametová, 
Labyrint  informací  a  ráj  tisku,  Znovu  svobodně,  Doma  na  Sibiři,  Národní  muzeum  v  éře 
Československa,  Račte  vstoupit  do  divadla,  Přírodovědecké  sbírky  ve  fotografiích,  Import  /  Export  / 
Rock´n´roll  nebo  Století  trampingu.  Virtuálně  je  navíc  možné  seznámit  se  i  s  příběhem  plejtváka 
myšoka. Seznam online výstav se neustále rozšiřuje tak, aby návštěvníci na stránkách Národního muzea 
pokaždé našli něco nového. 

A  Národní  muzeum  samozřejmě  nezapomnělo  ani  na  dětské  návštěvníky.  Ve 
spolupráci  s  Nakladatelstvím  Fraus  spustilo  prostřednictvím  muzejních  webových  stránek  vzdělávací 
program Národní muzeum pro děti, který nabízí možnost nakouknout do muzea, pobavit se a pohrát si 
nebo  se  nechat  provázet  po  výstavách  a  zajímavostech  Národního  muzea  díky 
videopořadům s Honzíkem a Fany. Projekt byl zahájen 6. dubna tohoto roku a bude se stále doplňovat 
a rozšiřovat tak, aby nabízel spoustu vzdělávacího i kreativního vyžití pro děti od předškolního věku až 
po ty školou povinné. Tato Speciální online sekce obsahuje rozmanité aktivity tak, aby mohla cílit na 
různé věkové kategorie. Malované muzeum je určené pro  ty nejmenší návštěvníky. Děti předškolního 
věku  od  tří  do  šesti  let  zde  naleznou  množství  omalovánek  inspirovaných  výstavami  či  sbírkovými 
předměty. Muzeohraní  je  pak  určeno  primárně  dětem  základních  škol  a  nabídne  spoustu  zábavných 
aktivit,  jako jsou hry, kvízy, soutěže, vystřihovánky a další tvořivé aktivity s vazbou na činnost muzea. 
Obsah  kategorií  Nakoukni  do  muzea,  Učíme  se  s  muzeem  a  Honzík  a  Fany  v  muzeu  má  za  úkol 
zábavnou  formou  obsáhnout  i  část  učiva  a  usnadnit  tak  práci  nejen  dětem,  ale  i  jejich  učitelům. 
Národní  muzeum  v  této  souvislosti  navázalo  spolupráci  s  nakladatelstvím  Fraus  a  na  základě 
zpřístupněné online verze učebnic pro 1. a 2. stupeň ZŠ zvolilo přírodovědná i historická témata.

Jak samotné online výstavy, tak i sekce pro děti fungují díky speciální platformě INDIHU Exhibition 
vytvořené  a  provozované  Akademií  věd  ČR.  Národní  muzeum  postupně  plánuje  virtuálně  otevřít 
všechny své aktuální výstavy a poté začít online pořádat i výstavy zcela nové.



AKCE

AKCE AHR ČR V ROCE 2020

V tomto  roce  jsme  si pro Vás připravili nabitý program akcí, který  tvoří 6x  roadshow, golfový  turnaj 
a výroční konferenci. Na každé z těchto akcí máte příležitost oslovit svoje potenciální klienty a potkat 
se  s  těmi  stávajícími.  Vzhledem  k  aktuální  situaci  ohledně  četných  omezení  hromadného  setkávání 
vyplývajících  z  nařízení  vlády  a  probíhající  epidemie  jsme  pro  Vás  připravili  náhradní  termíny 
plánovaných  roadshow původně  plánovaných na  letošní  jaro. Nezbytně  nutné  bylo  odložit  roadshow 
v  Hradci  Králové,  Brně,  Praze  a  Ostravě.  Program  bude  věnován  aktuálním  tématům  a  novinkám 
v  oboru. Budete  se moci  zapojit  do  diskuzí  a  získat  tím  relevantní,  a  hlavně  aktuální  informace. Na 
roadshow  se  partnersky  podílí  CPI  Hotels  jako  master  franchisor  pro  značku  Clarion  Hotels  pro 
Českou a Slovenskou republiku. Vstup je zdarma a veškeré informace naleznete na www.akceahr.cz.

KARLOVY VARY

ROADSHOW

07 10
2020

Grandhotel Pupp

Mírové náměstí 2

Karlovy Vary

Č. BUDĚJOVICE

ROADSHOW

16 09
2020

Clarion Congress Hotel 

České Budějovice

Pražská třída 2306/14

České Budějovice

OSTRAVA

ROADSHOW

29 07
2020

Clarion Congress Hotel 

Ostrava

Zkrácená 2703/84

Ostrava

PRAHA

ROADSHOW

12 08
2020

Comfort Hotel

Prague City East

Bečvářova 14

Praha – Strašnice

BRNO

ROADSHOW

12 08
2020

Quality Hotel Brno 

Exhibition Centre**** 

Křížkovského 20

Brno

HRADEC KRÁLOVÉ

ROADSHOW

09 09
2020

Hotel Černigov***

Riegrovo náměstí 1494

Hradec Králové

https://www.akceahr.cz/
https://www.akceahr.cz/


VZDĚLÁVÁNÍ

AKADEMIE AHR – VYJÁDŘENÍ K AKTUÁLNÍ 
SITUACI

V souvislosti  s  vyhlášením nouzového  stavu, který  je  aktuálně prodloužen do 
17.  května  zrušila  Akademie  vzdělávání  AHR  ČR  konání  všech  pořádaných 

seminářů. Doufáme, že se situace brzy stabilizuje, přísná nouzová opatření budou uvolněna a všichni se 
vrátíme do běžného  režimu. Věříme,  že  i  vaše hotelová  či  restaurační  zařízení  se  v  co nejvyšší možné 
míře po ukončení nouzového stavu znovu otevřou a vrátí zpět do provozu. 

Vážení členové, rádi bychom Vás ujistili, že Akademie vzdělávání AHR ČR je připravena vám pomoci se 
vzděláváním  vás  i  vašich  kolegů  v  oblasti  plánování  a  přípravy  rozpočtů,  řízení  peněžních  toků 
(cashflow), v oblasti správného nastavení cenové struktury a politiky s ohledem na aktuální situaci 
v  odvětví. Ve  spolupráci  s  našimi  lektory,  kteří  jsou profesionály  s  dlouholetou praxí  ve  svém oboru, 
vám  budeme  k  dispozici  a  podáme  pomocnou  ruku  při  vzdělávání  vašich  nových  zaměstnanců. 
Sestavíme  odborné  semináře  zaměřené  na  personál  pracující  v  první  linii.  Jsme  připraveni  proškolit 
pracovníky F&B, Front office, i oddělení Housekeepingu. 

Vzděláváme  v  tom,  co  je  pro  vás  nejdůležitější. Naším  společným  cílem  je,  aby  se  o  vaše  hosty  vždy 
staral milý a profesionální personál. To je totiž to, co odliší vaše zařízení od konkurence.

https://www.akademieahr.cz/
https://www.nanoface.shop/


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. Andrea Škodná

manažer vzdělávacích 
programů

+420 236 042 384

+420 778 070 628

skodna@ahrcr.cz

Ing. Lucie Fialová

manažer projektů

+420 236 042 258

+420 777 521 744

fialova@ahrcr.cz

Ing. Klára Stárek 
Zachariášová

generální sekretář

+420 236 042 387

zachariasova@ahrcr.cz

Bc. Jan Sádecký

Event Manager

+420 236 042 296

+420 773 236 303

sadecky@ahrcr.cz

Bc. Kristýna Čenská

koordinátor projektů

+420 236 042 386

+420 773 236 290

censka@ahrcr.cz

Bc. David Hloch

koordinátor projektů

+420 236 042 383

hloch@ahrcr.cz

http://casopis.gastroahotel.cz/AHR%20Brozura%20clenstvi%202018/
https://www.ahrcr.cz/

