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LEGISLATIVA

PODPORA PRIORIT POHOSTINSTVÍ V EVROPSKÉM 
PARLAMENTU

AHR  ČR  dojednala  podporu  priorit  HOTREC  pro  pohostinství  v  nově  zvoleném  Evropském 
parlamentu.  Za  Českou  republiku  vyjádřili  podporu  priorit  –  ANO,  Piráti,  KSČM.  AHR  ČR 
bude s evropskými poslanci komunikovat konkrétní návrhy za účelem získání ambasadorů cestovního 
ruchu,  kteří  budou  za  rozvoj  oboru  hotelnictví  a  pohostinství  ochotni  vystupovat  na  půdě  EP. Mezi 
priority  patří  zejména méně  regulací,  rovné  podmínky  v  digitálním prostředí,  nedostatek  pracovníků 
jako celoevropské téma, podmínky podnikání ve sdílené ekonomice.

DPH NA LUXUSNÍ VÝROBKY A SLUŽBY

Evropský  parlament  přijal  legislativní  usnesení  k  návrhu Komise  na  úpravu  Směrnice  o DPH. Nyní 
byly zahájeny úvodní rozpravy na půdě Rady. V návrhu Komise, v němž se uvádí, že „členské státy by se 
měly vyhnout používání snížených sazeb DPH u škodlivých nebo luxusních výrobků“. AHR adresovala 
žádost  Ministerstvu  financí,  aby  podpořilo  naše  společné  stanovisko  s  HOTREC  a  vyjmulo  z  výše 
uvedeného návrhu slovo luxusní. Domníváme se, že by tato zmínka poškodila evropský cestovní ruch 
a  celkově  by  přinesla  zmatky  a  nekonečné  diskuse  o  tom,  jak  určovat  hranici  mezi 
luxusními  a  „běžnými“  produkty.  V  případě  pohostinství  by  zjevné  rozlišení  mohlo  být  spojováno 
např. s třídami hotelů (hvězdičky) a některé segmenty poskytovatelů služeb by byly znevýhodněny.

MÍSTNÍ POPLATKY

Ve třetím čtení byl projednán vládní návrh novely zákona o místních poplatcích (sněmovní tisk 286). 
AHR ČR se postavila proti návrhům na zvyšování poplatku za pobyt z původně navržených 50 Kč na 
osobu a den na 100 až 150 Kč dle návrhů poslanců Pirátů a KDU ČSL. Asociace znovu předložila své 
argumenty  všem  poslancům  a  resortním  ministerstvům.  Na  poslední  schůzce  s  ministryní  Klárou 
Dostálovou  a  náměstkem  ministra  financí  Stanislavem  Koubou  byla  přislíbena  podpora  námi 
podporovaného  vládního  návrhu  ze  strany  MMR  a  MF  a  dohodnuta  byla  podpora  také  ze  strany 
předsedkyně  Asociace  krajů  ČR.  Po  jednání  s  vedením 

politických  stran  bylo  přislíbeno  zamítnutí  návrhu  na 
navyšování  pobytového  poplatku  od  ODS,  ANO,  KSČM, 
SPD.  AHR  ČR  zároveň  podpořila  pozměňovací  návrh,  aby 
z  povinnosti  platit  poplatek  byly  osvobozeni  sezónní 
pracovníci.  Poslanecká  sněmovna  nakonec  ve  středu  19.  6. 
návrh zákona přijala v původní podobě počítající  s maximální 
sazbou 50 Kč na osobu a den .

EET A SNÍŽENÍ DPH

Ve třetím čtení prošel sněmovnou vládní návrh zákona o EET a DPH (sněmovní tisk 205). AHR ČR 
zákon dlouhodobě sleduje, jelikož máme v zákoně návrh na změnu DPH pro pokrmy a nealkoholické 
nápoje ze  současných 15 % na 10 %. AHR ČR již v minulosti prosadila  snížení DPH v restauracích 
z 21 % na 15 % a další snížení DPH by mělo podpořit podnikání v pohostinství. Kromě DPH zákon 
rozšiřuje povinnosti  elektronicky  evidovat  tržby  i  na ostatní  obory  a povinnost  evidovat by měly mít 
nově  například  stánky  s  občerstvením.  AHR ČR  se  domnívá,  že  není možné,  aby  se  tato  povinnost 
vztahovala jen na některé subjekty ve stejném oboru, což dosud spíše zhoršuje rovné podmínky na trhu. 
Zákon nyní míří do Senátu.
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PRACOVNÍ POVOLENÍ PRO CIZINCE

Ve  spolupráci  s  předsedou  karlovarské  krajské  sekce  bylo  počátkem  června  uskutečněno  setkání  se 
zástupci  Ministerstva  vnitra  ve  věci  udělování  pracovních  povolení  pro  cizince  ze  zemí  mimo  EU. 
Konkrétně proběhla jednání s ředitelkou Odboru azylové a migrační politiky Mgr. Pavlou Novotnou a 
vedoucí oddělení koncepcí a analýz Ing. Michaelou Německou. Vláda sice vyhověla požadavkům HK 
ČR, AHR ČR, SOCR ČR a dalším zaměstnavatelským svazům na zvýšení kvót pro počty imigračních 
pracovních  povolení,  nicméně  proces  vydávání  je  velmi  pomalý,  hlavně  z  důvodů  nedostatečné 
administrativní  kapacity  MV.  Z  administrativního  hlediska  je  mnohem  pružnější  využít  sezónních 
pracovních víz, která jsou vydávána velmi rychle a z pohledu případných změn na pracovním trhu jsou 
mnohem praktičtější, protože pobyt je limitován a nezakládají možnost trvalého pobytu na území ČR. 
Více ve Zpravodaji AHR.

HISTORIE HODNOCENÍ KVALITY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

V současné době je znám projekt Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení Hotelstars Union, 
kterou v České republice zastřešuje AHR ČR. Pokud Vás ale zajímá,  jak se vyvíjely  služby cestovního 
ruchu  od RakouskaUherska  až  po  současnost,  a  to  se  zaměřením  na  hodnocení  kvality  ubytovacích 
zařízení, přečtěte si článek od Ing. Petra Houšky, PhD, který je k dispozici na bit.ly/2KDyw2Z.

LETNÍ FOTOSOUTĚŽ 
S HOTELSTARS

K  marketingovým  kampaním  Oficiální  jednotné 
klasifikace  tradičně  patří  fotosoutěže  na  Instagramu. 
Zimní  fotosoutěž  střídá  letní  kolo  a  soutěžící mohou 
opět  sdílet  své  fotografie  z  certifikovaných  hotelů 
a  penzionů  s  hashtagem #hotelstarscz,  a  to  až do 31. 
8.  2019.  Výherci  budou  odměněni  pobytovými 
vouchery od našich členských zařízení. Více informací 
naleznete na následujícím odkaze: bit.ly/2XI8X7f.

ZAPOJTE SE DO ANKETY PENZION ROKU 2019

Penzion roku  je prestižním oceněním pro majitele a provozovatele penzionů, kteří dlouhodobě nabízí 
kvalitní  služby,  a  zároveň  je  jednou  z  kategorií  Výročních  cen  AHR  ČR,  na  které  AHR  ČR 
spolupracuje s hotelovým systémem Previo společně s rezervačními portály Penzion.cz a Hotel.cz.

Stejně  jako  v  minulém  roce,  i  letos  je  anketa  postavena  na  kombinaci  recenzí  od  ubytovaných 
hostů  a  hodnocení  odborné  komise.  Právě  díky  hodnocení  hostů,  kteří  byli  v  penzionech  skutečně 
ubytovaní, je tato anketa jedinečná. Recenze hostů jsou sbírány online od 1. června do 31. srpna 2019 
prostřednictvím  emailu  s  výzvou  k  zadání  recenze. Ten  obdrží  každý  ubytovaný  host  den  po  svém 
odjezdu.  Z  penzionů  umístěných  v  TOP  10  vybírá  odborná  komise  na  základě  osobních  návštěv 
držitele  ocenění  Penzion  roku  2019,  který  bude  vyhlášen  na  slavnostním  galavečeru  14.  Výroční 
konference AHR ČR v Praze, konané 29. listopadu 2019.

Soutěž  pro Vás může  být  přínosná  v mnoha  ohledech. Získáte  zpětnou  vazbu  od  skutečně  bydlících 
hostů, marketingovou propagaci ze strany AHR ČR a partnerů soutěže Previo, Penzion.cz a Hotel.cz, 

http://www.hotelstars.cz/resources/files/Soubor_hodnocen%C3%AD_ub_zarizeni-Petr-Houska.pdf
https://www.hotelstars.cz/novinky-pro-hosty/detail/letni-fotosoutez-s-hotelstars
https://www.hotelstars.cz/novinky-pro-hosty/detail/letni-fotosoutez-s-hotelstars


HOTELY

plnou verzi systému Previo po dobu soutěže zdarma a také vysíláte jasný signál, že jste dobří, soutěžíte 
a máte na  to  stát  se Penzionem  roku 2019. A nezapomeňte –  i malý penzion má  velkou  šanci! Více 
informací naleznete na www.penzion.cz/penzionroku. Pokud  se  chcete  zapojit  do  soutěže,  kontaktujte 
Ing. Lucii Fialovou: fialova@ahrcr.cz.

ZVÝHODNĚNÁ LETNÍ CENA ZA ČLENSTVÍ

Blíží se léto a s ním i nabídka zvýhodněné ceny za členství v AHR ČR do konce roku 2019. Částka za 
členství  se  skládá  z  členského  příspěvku  a mandátní  odměny,  ze  které  v  tuto  chvíli  odečítáme  50 % 
slevu  za  uplynulé  pololetí.  Ceník  členství  se  odvíjí  od  kategorie  zařízení  a  od  počtu  pokojů 
a provozoven, podrobnější informace naleznete na www.ahrcr.cz/cenik.

S členstvím v AHR ČR souvisí také úspory na autorských poplatcích, které mohou dosahovat až 50 % 
v ubytovací části a 20 % ve veřejné části Vašeho zařízení. V případě zájmu o nezávaznou kalkulaci úspor 
na autorských poplatcích kontaktujte Ing. Lucii Fialovou: fialova@ahrcr.cz.

NOVĚ CERTIFIKOVANÁ/RECERTIFIKOVANÁ UBYTOVACÍ 
ZAŘÍZENÍ 2019–2023

Pension U Zámku Nelahozeves W Hotel reStart W La Fenice
Hotel Praděd amm W Restaurant a Penzion V Gruntě 

Gratulujeme výše zmíněným ubytovacím zařízením. Následujte své kolegy a přidejte se i Vy.

Kompletní  seznam  všech  certifikovaných  ubytovacích  zařízení  České  republiky  naleznete  na  webu 
www.hsukatalog.cz. Pro bližší informace k oficiální jednotné klasifikaci ubytovacích zařízení kontaktujte 
Ing. Lucii Fialovou: fialova@ahrcr.cz.

DOTACE NA OBNOVU NEMOVITOSTÍ PRO CESTOVNÍ 
RUCH

Rádi bychom Vás informovali o možnosti získání dotace pro ubytovací zařízení a další služby v oblasti 
cestovního ruchu. Konkrétně se jedná o dotace na rekonstrukce zastaralých, nevyužívaných budov pro 
potřeby  cestovního  ruchu  v  rámci  Operačního  programu  Podnikání  a  inovace  pro 
konkurenceschopnost (OPPIK). 

Možnost získání dotace se týká pouze vybraných obcí, jejich přehled naleznete na následujícím odkaze: 
bit.ly/31VXIHr.  Podrobné  informace  jsou  k  dispozici  na  bit.ly/2XbpWPG,  pro  odborné  poradenství 
kontaktujte  pana  Mgr.  Milana  Eliáše  ze  společnosti  Grant  Help  s.r.o.  na  emailové  adrese 
milan.elias@granthelp.org či na telefonu +420 773 993 906.

https://www.penzion.cz/penzion-roku/
https://www.penzion.cz/penzion-roku/
https://www.ahrcr.cz/cenik/
http://www.hsukatalog.cz/
https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2019/02/Nepovinn%C3%A1-p%C5%99%C3%ADloha-%C4%8D.6_Seznam-obc%C3%AD-podporovan%C3%BDch-specifick%C3%BDch-oblast%C3%AD.pdf
https://www.domoza-projekt.eu/2019/06/03/dotace-pro-hotely-a-penziony/
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NOVÝ BENEFIT PRO VAŠE ZAMĚSTNANCE JE TU 
S NÁZVEM CESTUJEME S AHR

Jste členem AHR ČR? Pokud ano, nabídli jste již svým zaměstnancům nový benefit ve formě cestování? 
V  tuto  chvíli  se  do  projektu  Cestujeme  s  AHR  aktivně  přihlásilo  téměř  50  členských,  ubytovacích 
zařízení  a  nabídlo  více  než  240  lukrativních  nabídek.  Jestliže  jste  se  ještě  nezapojili,  neváhejte  se 
k projektu přidat. Je to benefit pro všechny zaměstnance zcela zdarma!

Zapojíteli se do projektu na www.czechadvisor.cz, můžete cestovat vy i vaši zaměstnanci za zvýhodněné 
ceny mezi ostatními členy AHR. Stačí registrovat své ubytovací zařízení, vygenerovat přístupové údaje 
a  již  budou  zaměstnanci  moci  vybírat,  kam  vyrazit  na  příjemnou  dovolenou  s  rodinou  či  přáteli. 
Nezapomeňte také na to, že když i vy vložíte svou nabídku zvýhodněného ubytování pro ostatní členy, 
rozšiřovat se bude nabídka také pro vás i vaše zaměstnance.

METODIKA MINIMALIZACE 
POTRAVINOVÉHO ODPADU

V  červnu  vydala  AHR  ČR  příručku  Minimalizace  potravinových 
odpadů  v  pohostinství  –  Food  Waste.  Tato  brožura  vznikla  ve 
spolupráci  s  naší  evropskou  konfederací  HOTREC  a  za  pomoci 

některých kolegů  z gastronomické  sekce. Publikace  je k dispozici ke 
stažení na našem webu a byla  rozeslána všem členům v elektronické 
podobě. 

Přestože  se  restaurace  mnohá  léta  intenzivně  zabývají  otázkou 
maximálního využití surovin, věříme, že tato publikace může být pro 
Vás inspirativní minimálně v porovnání toho, co lze dělat a co děláme 
ve svých provozech. Je to aktuální nejen z pohledu významné úspory 
finančních prostředků, ale také z pohledu zachování života na Zemi. 
Za každou surovinou, která  se dostane do Vašich kuchyní a na  stoly 
hostů,  jsou  energie,  voda  a  další  přírodní  zdroje,  které  nejsou 
nevyčerpatelné a jsou stále vzácnější.

KONEC JEDNORÁZOVÝCH PLASTŮ

Vysoká  funkčnost  a  relativně  nízká  cena  plastů  znamenají,  že  je  tento materiál  v  čím  dál  větší míře 
všudypřítomný  v  každodenním  životě.  Plasty  sice  hrají  v  rámci  hospodářství  užitečnou  úlohu 
a  v  mnoha  odvětvích  mají  zásadně  důležité  využití,  avšak  stále  častěji  se  používají  ke  krátkodobým 

https://czechadvisor.cz/www/
https://czechadvisor.cz/www/
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způsobům  využití,  které  nejsou  určeny  k  opětovnému  použití  nebo  nákladově  efektivní  recyklaci. 
Právní  rámec,  řešící  omezení  negativních  environmentálních,  zdravotních  i  ekonomických  dopadů  je 
řešen  novou  Směrnicí  o  jednorázových  plastech  (směrnice  o  omezení  vlivu  některých  plastových 
výrobků na  životní prostředí)  a byla nyní finálně  schválena Radou.  Jedná  se o poslední krok v  rámci 
legislativního procesu. V krátké době bude směrnice publikována v Oficiálním věstníku EU.

Dva roky od vstupu této Směrnice v platnost členské státy zakážou uvádět na trh plastové výrobky 
na jedno použití. Toto opatření se týká následujících výrobků: 

1. Vatové tyčinky

2. Příbory

3. Talíře

4. Brčka

5. Nápojová míchátka

6. Tyčky k uchycení a podpěře balónků

7. Nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrenu, 
tj. nádoby, jako jsou krabičky s víkem či bez něj, jež se 
používají k pojmutí potravin, které:
– jsou určeny k okamžité spotřebě, a to buď na místě, nebo 
k odnesení s sebou

– jsou obvykle spotřebovávány z této nádoby
– jsou připraveny ke spotřebě bez jakékoli další přípravy, jako 
je vaření nebo ohřívání, včetně nádob na potraviny 
používaných pro rychlé občerstvení nebo jiná jídla 
připravená k okamžité spotřebě, s výjimkou nádob na 
nápoje, talířů a sáčků a balení obsahujících potraviny

8. Nádoby na nápoje vyrobené z expandovaného polystyrenu, včetně jejich uzávěrů a víček

9. Nápojové kelímky vyrobené z expandovaného polystyrenu, včetně jejich uzávěrů a víček

POŽADAVKY NA OBSAH AKRYLAMIDU NEZNAMENAJÍ 
PRO GASTRONOMII ŽÁDNOU PANIKU

Akrylamid  je  látka,  která  vzniká  v  potravinách  při  tepelné  úpravě  pokrmů  za  vysokých  teplot  (např. 
pečení,  grilování,  smažení).  Akrylamid  může  způsobovat  rakovinu,  a  tak,  přestože  byl  součástí  naší 
stravy  od  počátku  tepelné  přípravy  pokrmů  člověkem,  doporučili  světoví  odborníci  EFSA,  aby  byl 
obsah v potravinách snížen.

Legislativci EK toto doporučení přetavili do Nařízení EK 2017/2158 o akrylamidu, které platí (od 11. 
4. 2018) pro podnikatele, kteří zacházejí s potravinami. V nařízení jsou orientační hodnoty pro obsah 
akrylamidu, které slouží k vyhodnocení účinnosti zmirňujících opatření (viz. příloha II), které je nutné 
přijmout.  Požadavky  pro  gastronomii  (článek  2,  odst.  2.),  jsou  vzhledem  k  ostatním  segmentům 
potravinového  řetězce  daleko  mírnější.  Zde  platí  povinnost  přijmout  zmírňující  opatření  pouze 
u skupiny pokrmů z brambor:

– hranolky, jiné krájené (fritované) výrobky a plátkované bramborové lupínky z čerstvých brambor
– snacky, krekry a jiné výrobky z bramborového těsta

Odběr vzorků a jejich vyhodnocování není vyžadován.

Vzhledem ke  způsobu  vzniku  akrylamidu,  reakcí  asparaginu  a  redukujících  cukrů,  které  se  přirozeně 



RESTAURACE / AKCE

vyskytují v bramborách závisí množství vytvořeného akrylamidu na:

– podmínkách tepelné úpravy
– době tepelné úpravy
– množství asparaginu a redukujících cukrů v bramborách

Zmirňující opatření:

– používat odrůdy brambor s nižším obsahem cukru
– brambory uskladňovat při teplotě vyšší než 6 °C

Mimo polotovarů z brambor, kde postupujeme podle pokynů výrobce, musíme syrové brambory:

– oprat a namočit ve studené vodě nejlépe po dobu 30 minut až dvou hodin, před smažením 
proužky opláchnout v čisté vodě

– namočit v teplé vodě po dobu několika minut. Před smažením opláchnout v čisté vodě
– blanšírovat
– smažit za použití olejů a tuků na smažení, které umožňují rychlejší smažení, nebo smažení při 
nižších teplotách

– smažit při teplotě být nižší než 175 °C
– smažit za použití olejů a tuků jejichž kvalita musí být udržována častým sbíráním jemných částic

Pokud  i  přes  uplatňované  zmírňující  opatření  je  množství  akrylamidu  v  pokrmech  stále  vysoké, 
nevyplývá s toho pro provozovatele žádné další opatření ani sankce.

Provozovatel gastronomického provozu nemá žádnou záznamovou povinnost, pouze by měl dokázat, že 
uvedené zmirňující opatření uplatňuje. Doporučuji popsat zmirňující opatření do příručky HACCP do 
kapitoly SVHP.

Několikaletý boj HOTREC a AHR ČR v legislativním procesu přinesl své ovoce. Legislativci pochopili 
principy  a  charakter  stravovacích  provozů  a  jejich  možnosti  ovlivnit  obsah  akrylamidu.  Požadavky 
nařízení jsou tedy pro gastronomii na úrovni doporučení jakožto správná výrobní praxe bez nebezpečí 
sankcí.
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COFFEE BREAK

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.

Kontakt: Lukáš Bernas

Email: lukasbernas@hotelluzan.cz

Tel.:  608 555 109

PRODEJ – 2 KS GOLFOVÝ 
TRENAŽÉR GOLFBLASTER 3 

Kontakt: Roman Löffelmann

Email: hotelcamelot@seznam.cz

Tel.:  777 172 201

Web:  www.hotelcamelot.cz

Nový majitel hotelu Camelot Tisá přijme do zcela nové hotelové kuchyně:

– zkušeného kuchaře s chutí vytvořit si a vést nový tým naší restaurace
– servírky a číšníky se znalostí němčiny 

Nástup je možný ihned nebo dle dohody.

POPTÁVKA NA VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Nabízíme:  práci  na HPP,  pracovní  dobu  jen  37,5  h/týden,  25  dnů ŘD,  výborné  platové  podmínky, 
náborový příspěvek až 10 000 Kč, možnost profesního a kariérního růstu, moderní pracovní prostředí, 
zaměstnanecké ubytování a stravování.

Kontakt: Mgr. Kratochvílová

Email: kariera@lazneluhacovice.cz

Tel.:  739 244 489

Web:  www.lazneluhacovice.cz

HLEDÁTE PRÁCI, KTERÁ VÁS BUDE BAVIT? CHCETE MÍT TO NEJLEPŠÍ 
ZÁZEMÍ? STAŇTE SE KUCHAŘEM V ALEXANDRII****SPA/WELLNESS 
HOTEL

Název: Vysokoškolské studium pro zaměstnance v hotelích a restauračních zařízení dálkově  

Obory: Management hotelnictví a cestovního ruchu, Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch

Studium na 3 roky, bez přijímacích zkoušek.

VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM PRO ZAMĚSTNANCE HOTELŮ 
A RESTAURAČNÍCH ZAŘÍZENÍ V KOMBINOVANÉ FORMĚ

Kontakt: Mgr. Hana Vovsová

Email: info@hotskolabrno.cz

Tel.:  547 218 427

Web:  www.hotskolabrno.cz

http://www.hotel-camelot.cz/
https://www.lazneluhacovice.cz/
http://www.hotskolabrno.cz/


COFFE BREAK / VZDĚLÁVÁNÍ

V RÁMCI KURZŮ AKADEMIE AHR PRO VÁS 
PŘIPRAVUJEME KURZY TVRDÝCH ODBORNÝCH 
DOVEDNOSTÍ

Mezi  nejčastěji  poptávaná  témata  patří  například  kurz  „Housekeeping“,  který  má  již  tři  navazující 
moduly. V prvních  z nich  se  věnujeme  širokému  záběru  tohoto  střediska,  a  to  včetně  všech  činností, 
které mohou jeho zaměstnanci v rámci ubytovacího zařízení ovlivnit. Významnou součástí semináře je 
i vysvětlení toho, co dělá paní pokojskou skutečným profesionálem.

Ve  druhém  a  třetím modulu  je  dán  prostor  k  otázce  nákladům,  současným  trendům  a  osvědčeným 
postupům v oblasti  řízení  lidí  včetně  jejich motivace,  organizace práce  a  kontroly  včetně praktických 
účinných forem komunikace (např. i jak řešit jazykovou bariéru), sestavování tréninků, které zaujmou a 
zajistí  profesní  rozvoj,  efektivnímu  nastavení  systému  a  všemu,  čeho  se  vzdělávání  pracovníků 
housekeepingu týká.

Kurz  „Recepční  profesionál“  detailně  rozebírá  téma  běžných  rutinních  procedur  na  recepci,  správné 
komunikace  recepčních  s hostem, celkové péče o hosta, proaktivní nabídky  služeb, včetně návodu na 
řešení připomínek, stížností či nestandardních situací, které mohou na recepci nastat.

A do třetice se nabízí kurz „Základní standardy profesionální obsluhy pro číšníky a servírky“, který se 
věnuje  dovednostem  z  dalšího  stěžejního  střediska.  Seznámí  Vás  s  principy  jedinečných  služeb,  se 
základy  psychologie  zákazníka,  více  se  dozvíte  o  gastronomických  pravidlech  a  současných  trendech, 
o správné komunikaci se zákazníkem.

Pro výše zmíněné kurzy připravujeme na podzim navazující moduly.

Kurzy  jsou  určeny  pro  širokou  veřejnost,  pro  členy  AHR  ČR  pak  se  speciální  cenou.  Kompletní 
nabídku kurzů, jejich témata i termíny naleznete na webu Akademie: www.akademieahr.cz. 

Ubytování  a  strava  zdarma,  jisté  zaměstnání,  čisté  a  zdravé 
prostředí, rodinný horský wellness hotel.

Kontakt: p. Ort

Tel.:  602 421 836

Web:  www.boudamama.cz

BOUDA MÁMA WELLNESS HOTEL V PECI POD SNĚŽKOU – PROVOZNÍ 
HOTELOVÉ RESTAURACE A PIVNICE NAŠEHO MINIPIVOVARU

Hledáme  zkušeného  kolegu/kolegyni  do  gurmánské  restaurace 
v centru Mariánských Lázní.

Kontakt: Mykola Zablolotniy, majitel

Email: info@villapatriot.cz

Tel.:  608 777 672

Web:  www.villapatriot.cz

RESTAURANT VILLA PATRIOT MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘIJME ČÍŠNÍKA/
SERVÍRKU

http://www.boudamama.cz/
https://www.villapatriot.cz/
https://www.akademieahr.cz/


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

Mgr. Jana Šturmová

manažer vzdělávacích 
programů

+420 236 042 384

+420 778 070 628

sturmova@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

Ing. Michaela Pešková, 
BA (Hons)

Event Coordinator

+420 236 042 296

+420 773 236 303

peskova@ahrcr.cz

Bc. Kristýna Čenská

koordinátor projektů

+420 236 042 386

+420 773 236 290

censka@ahrcr.cz

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

