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AKTUALITY

PROGRAM STAY SAFE PRO ČLENY AHR ČR

V  návaznosti  na  současnou  situaci  si  Vám  dovolujeme  představit    nový  program  pro  členy  AHR 
ČR s názvem STAY SAFE.  K jeho založení nás vedla myšlenka, že v nadcházející době bude při výběru 
ubytování  do  rozhodování  hostů  vstupovat  také  otázka  bezpečí  a  hygieny.  Evropští  hoteliéři 
přicházejí s vlastními formami prezentace opatření a s nimi propojují značky bezpečného provozu, které 
mají na jedné straně zajistit co nejvyšší úroveň bezpečnosti hostů a jejich zaměstnanců a na straně druhé 
také  slouží  jako  zajímavý  marketingový  nástroj.  V  nedávné  době  jsme  rovněž  zaznamenali  zpětnou 
vazbu  od  agentury  CzechTourism,  že  je  o  značku  tohoto  typu  u  zahraničních  trhů  zvýšený  zájem. 
K tomuto trendu se připojujeme a představujeme Vám možnost využít  jednotnou značku bezpečného 
provozu.

Projekt Stay Safe je rozdělen do 3 úrovní:

1. Informační letáky pro hosty, ke stažení zde: www.ahrcr.cz/staysafe.

2. Značka Stay Safe a související grafické materiály, více informací zde: www.ahrcr.cz/staysafe – nutná 
registrace, po zaregistrování od nás dostanete nálepky s logem STAY SAFE.

3. Pobídka pro hosty ve formě krátkého videa viz: exid.cz/restart/cs.

Video  můžete  objednávat  na  následujícím  odkaze:  exid.cz/restart/documents/ordercs.pdf,  kontaktní 
osobou pro příjem vyplněných objednávek je paní Ariana Raková: rakova@exid.cz, 603 889 880. Jedná 
se  o  placený  produkt  ve  výši  380  EUR/rok,  pro  naše  členy  jsme  zajistili  slevu  15  %  =  323  EUR 
+ případné množstevní slevy.

A jak se do programu zapojit?

Je  důležité  zmínit,  že  se  nejedná  o  certifikaci.  Přihlášení  k  programu  je  vázáno  na  splnění  šesti 
podmínek definovaných s ohledem na stále se měnící opatření:

– Splnění všech legislativních povinností při provozování zařízení.
– Splnění všech bezpečnostních a hygienických pravidel deklarovaných jako principy HACCP včetně 

jejich pravidelné aktualizace dané konkrétní situací v provozu a regionu.
– Postupování podle pokynů vlády a dalších státních autorit platných v daném čase.
– Zajištění všech potřebných kroků vyplývající z aktuální epidemiologické situace, zaručujících 

maximální bezpečnost hostů, zákazníků i zaměstnanců.
– Dodržování etického kodexu AHR ČR.
– Členství v AHR ČR.

Registrace

Chceteli  se  se  do  programu  zapojit,  zašlete  vyplněnou  přihlášku  na  sekretariát  AHR  ČR  Kristýně 
Čenské  na  email  censka@ahrcr.cz.  Přihláška  je  k  dispozici  ke  stažení  zde:  www.ahrcr.cz/Upload/xxx/
prihlaskakprogramustaysafe.pdf. Více  informací  včetně materiálů ke  stažení    (manuál,  letáky, náhled 
samolepky, přihláška) naleznete zde: www.ahrcr.cz/staysafe. 

Komunikujme  společně,  že naše hotely  a penziony  jsou bezpečné  a  zdraví hostů  je na prvním místě. 
STAY SAFE – we care about you.

https://www.ahrcr.cz/stay-safe/


AKTUALITY

VÝSLEDKY PRŮZKUMU AHR ČR – AKTUÁLNÍ SITUACE 
PODNIKATELŮ V HOTELNICTVÍ A POHOSTINSTVÍ

Asociace  hotelů  a  restaurací  České  republiky  provedla  koncem  června  průzkum  mezi  provozovateli 
hotelů, penzionů a  restaurací. Ankety  se  zúčastnilo  celkem 560  subjektů. Výsledky ankety ukazují na 
velký rozdíl stavu podnikání mezi Prahou a ostatními kraji. Potvrzují význam některých opatření, která 
AHR  ČR  a  její  partneři  společně  prosazovali.  Snížení  sazeb  DPH  pro  ubytovací  služby,  zavedení 
a  prodloužení  programu  Antivirus,  stejně  jako  kompenzace  nájemného  v  programu  COVID  – 
nájemné.  Jednotlivá opatření  vlády  jsou využívána právě podle  aktuálních potřeb v daných  regionech 
a  rozdílně mezi  ubytovacími  zařízeními  a  restauracemi. V  celkovém  pohledu  pak mají  svůj  význam. 
Podnikatelé v ubytovacích službách budou pro potřebu dalšího udržení potřebovat spíše přímou dotaci 
než možnost čerpání úvěrů. Kompletní výsledky ankety jsou k dispozici na adrese www.ahrcr.cz/Upload/
42/tzvysledkypruzkumuahrcraktualnisituacepodnikatelu.pdf.

KRIZOVÝ AKČNÍ PLÁN CESTOVNÍHO RUCHU V ČR 2020–2021

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo tzv. Krizový akční plán cestovního v České republice 2020–
2021. Smyslem tohoto dokumentu  je  shrnout možnosti obnovy odvětví cestovního ruchu v kontextu 
negativních  ekonomických  dopadů  epidemie  SARS  CoV2  a  zhodnotit  jejich  potenciální  finanční 
rámec.  Akční  plán  vznikl  v  součinnosti  s  profesními  svazy  a  věnuje  se  obnově  jak  domácího,  tak 
i  příjezdového  a  výjezdového  cestovního  ruchu.  Celý  dokument  MPO  je  k  dispozici  na  adrese 
www.ahrcr.cz/novinky/krizovyakcniplancrvcr20202021.

PENZION ROKU 2020

Rok  se  s  rokem  sešel  a  opět  je  tu  anketa  Penzion  roku,  která  představuje  možnost  marketingového 
zviditelnění  vašeho  penzionu  a  služeb,  které  poskytujete.  AHR  ČR  pro  vás  připravila  ve 
spolupráci  s  ubytovacími  portály Hotel.cz,  Penzion.cz  a  hotelovým  systémem Previo  anketu  Penzion 
roku 2020.

Penzion  roku  je  prestižní  ocenění  majitelů  a  provozovatelů  penzionů,  kteří  dlouhodobě  poskytují 
kvalitní  služby.  Jedná  se  zároveň o  jednu  z  kategorií Výročních  cen Asociace  hotelů  a  restaurací ČR   
(www.cenyahr.cz).

Pravidla soutěže byla v letošním roce aktualizována,  jejich stručný přehled nabízíme níže:

– Sběr recenzí přes hotelový systém Previo v období od 1. 9. 2020–31. 8. 2020 (recenze lze sbírat 
přes portály Penzion.cz, Hotel.cz, případně přes rezervační formulář R+ na webu penzionu).

– Pokud nesbíráte recenze přes výše zmíněný hotelový systém, lze od letošního roku lze penziony do 
soutěže nově také nominovat: cenyahr.cz/nominace/penziony.

https://www.penzion.cz/penzion-roku/
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Na  základě  vybraných  kritérií  (více  informací  na www.cenyahr.cz/kategorievyrocnichcen)  a  hodnocení 
odborné komise vznikne TOP 10, ze které bude zvolen vítězný Penzion roku 2020. Držitel si ocenění 
převezme na slavnostním galavečeru 20. listopadu 2020 v Brně. 

Jak se do soutěže zapojit?

Stačí sbírat reálné recenze. Jednotný nástroj sběru recenzí je systém Previo, který sbírá recenze z portálů 
Penzion.cz,  Hotel.cz,  případně  případně  přes  rezervační  formulář  R+  na    webu  penzionu,  a  to 
způsobem, že každému ubytovanému hostu přijde den po odjezdu emailem výzva k zadání recenze. Do 
soutěže  se  v  tomto  případě  není  potřeba  registrovat.  Novinkou  letošního  roku  je  také  možnost 
nominace penzionů na odkaze cenyahr.cz/nominace/penziony. Tato možnost je určena penzionům, které 
nesbírají recenze přes hotelový systém Previo.

Základní podmínky pro účast v soutěži:

– Délka provozu penzionu min. 1 rok (od 15. 6. 2019)
– V názvu penzionu nesmí být uvedeno označení „hotel“
– Kapacitní podmínka: 5–20 pokojů
– Členství v AHR ČR

Pokud máte  zájem o  zaslání  letáků v  tištěné podobě pro Vaše hosty nebo v případě dotazů k  soutěži 
kontaktujte  Ing.  Lucii  Fialovou:  fialova@ahrc.cz.  A  nezapomeňte  –  i  malý  penzion má  velkou  šanci 
Přejeme Vám hodně štěstí, spokojené hosty a samé pozitivní recenze.

ZAVEDENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH PAUŠÁLŮ NA STRAVU 
VÍTÁ TÉMĚŘ 60 % PROVOZOVATELŮ RESTAURACÍ

Asociace hotelů a restaurací České republiky podporuje zavedení paušálního příspěvku zaměstnavatele 
zaměstnanci na stravu  jako alternativu pro klasické stravenky a další benefit pro zaměstnance. Většina 
podnikatelů  v  pohostinství  nemá  obavy,  že  by  zavedení  této  další  alternativy  vedlo  ke  snížení  hostů 
v restauracích v době obědů. 

AHR  ČR  provedla  průzkum  mezi  provozovateli  restaurací,  aby  zjistila  jejich  pohled  na  zavedení 
paušální  podpory  stravování  zaměstnanců,  který  v  pondělí  projednává  vláda.  Průzkumu  se  zúčastnilo 
přes téměř 600 respondentů z řad provozovatelů restaurací a stravovacích služeb. Průzkum proběhl ve 
dnech  15.–18.  6.,  tedy  v  době  po  ukončení  krizového  stavu  a  v  době,  kdy  ještě  stále  platí  omezení 
provozů  restaurací.  Z  průzkumu  jasně  vyplývá,  že  i  přes  nucenou  odstávku  stravovacích  služeb  stále 
platí,  že  více  než  polovina  provozovatelů  restaurací  (56 %)  jednoznačně  podporuje  zavedení  paušálu 
a stejný počet podnikatelů je přesvědčeno, že toto opatření nepovede k dlouhodobému poklesu hostů, 
jak  neustále  tvrdí  odpůrci  této  změny.  Celkem  17  %  zatím  neví,  provozovatelé  restaurací  vnímají 
stravenky jako administrativně zatěžující, a navíc odmítají platit provize z každé vytištěné stravenky až 
ve  výši  6  %  celkové  hodnoty.  Z  tohoto  důvodu  proto  stále  více  než  30  %  restaurací  stravenky  ani 
neakceptuje.

„Systém přinese pak další konkurenci na trh stravování, což po letech, kdy jsme byli nuceni přistupovat 
na  podmínky  přijímání  stravenek  diktované  ze  strany  jejich  vydavatelů,  jedině  vítáme.    Stravenky  se 
neruší,  pouze  přibyde  další  možnost,  jak  stravování  zaměstnanců  řešit.  Navíc  odpadnou  mnoha 
zákazníkům  komplikace,  které  je  nutí  vyhledávat  restaurace,  kde  právě  jejich  stravenku  přijímají, 
nemluvě o skutečnosti, že stravenky mají omezenou délku platnosti a každým rokem mnoho stravenek 
zákazníkům propadá. V pohostinství jsme zvyklí na konkurenční prostředí a rozhodně se jej nebojíme. 
Více než polovina podnikatelů tento krok vítá.“ Uvedl Václav Stárek, prezident AHR ČR.
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DPH 10 % PRO UBYTOVACÍ 
SLUŽBY

Poté,  co  se  nám  podařilo  docílit  snížení  sazby 
DPH  za  stravovací  služby  na  10  %,  jsme  nyní 
dosáhli  stejného  snížení  také  v  případě  služeb 
ubytovacích. Upravený zákon nabyl účinnosti dne 
1.  7.  2020,  tedy  den  po  zveřejnění  ve  Sbírce 
zákonů.  Již  od  začátku  července  je  tak 
nutno  s  novou  sazbou  počítat  a  zohlednit  ji 
v  účetních  systémech  a  daňových  přiznáních. 
Harmonizace sazeb DPH za stravovací a ubytovací 
služby zároveň řeší stávající problémy s určováním 
DPH v případě kombinovaných balíčků ubytování 
se  snídaněmi  či  polopenzí.  Věříme,  že  toto 
opatření poskytovatelům ubytovacích služeb v této 
nelehké  době  pomůže.  Plné  znění  zákona  je 
k  dispozici  na  www.ahrcr.cz/Upload/xxx/sbirka
zakonudph10_antivirusc.pdf.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ K 1. 7. 2020

S účinností od 1. 7. 2020 opět došlo ke změnám nařízení omezujícího provoz zařízení poskytujících mj. 
stravovací  a  ubytovací  služby.  Nejvýznamnější  změnou  je  pak  zrušení  omezení  otevírací  doby  v  čase 
mezi 23:00 a 6:00. Kompletní znění aktualizovaného mimořádného opatření naleznete na www.ahrcr.cz/
novinky/mimoradneopatrenik172020.

INFORMACE MPO K PROGRAMU COVID – NÁJEMNÉ

Od 26. června je možné prostřednictvím online informačního systému podávat žádosti o dotace v rámci 

programu COVID – Nájemné. Program je určen pro podnikatele, kteří byli v důsledku mimořádných 
opatření  nuceni  uzavřít  své  provozovny,  které  jsou  určeny  pro  maloobchodní  prodej  a  poskytování 
služeb  zákazníkům  a  zároveň  nejsou  v  jejich  vlastnictví.  Žádosti  je  možné  podávat  do  30.  září 
a  podrobné  informace  k  programu naleznete  na  adrese www.ahrcr.cz/Upload/xxx/covidnajemne.pdf,  či 
přímo na stránkách MPO.

https://www.konferenceahr.cz/


ZA PRÁZDNINOVÝMI ZÁŽITKY DO NÁRODNÍHO MUZEA

Pokud se chystáte trávit volné letní dny v Praze a okolí, nebo jen hledáte tip na volný čas pro své hosty, 
určitě byste neměli zapomenout na Národní muzeum. To totiž pro své návštěvníky připravilo na období 
prázdnin hned několik zajímavých akcí. Všichni rodiče jistě ocení například zajímavé programy pro děti 
v  rámci  cyklu  Na  den  do  muzea.  Malí  návštěvníci  budou  mít  příležitost  strávit  celý  den  v  jednom 
z  objektů  Národního  muzea.  Vybrat  si  mohou  buď  Historickou  budovu  Národního  muzea, 
Národopisné muzeum nebo Náprstkovo muzeum asijských,  afrických a amerických kultur. Na  těchto 
jednodenních  workshopech  se  seznámí  s  rozmanitými  výstavami  i  muzeem  jako  takovým 
prostřednictvím zábavných i poučných aktivit a her. A ti, kteří by se chtěli v muzeu zabavit třeba hned 
celý týden, se mohou přihlásit na některý z příměstských táborů.

Pro  všechny,  které  zajímá  úžasný  příběh  i  architektura  Historické  budovy  Národního  muzea,  je 
připraveno  na  léto  hned  několik  poučných  komentovaných  prohlídek.  Od  průvodců  se  tak  dozvíte 
zajímavosti nejen o budově  samotné ale  i o  jejím okolí. Dopodrobna  seznámit  se můžete  i  se  srdcem 
této  dominanty  Václavského  náměstí  –  Panteonem.  Svou  zručnost  si  pak  vyzkoušíte  třeba 
v Národopisném muzeu Národního muzea na workshopu zaměřeném na pletení košíků. Musaion, jak 
se  také  budově Národopisného muzea  říká,  je  navíc  umístěn  v  rozlehlé  zahradě  kousek  od  Petřínské 
rozhledny, takže jeho návštěva se stane i příjemnou příležitostí pro letní relaxaci.

Kromě toho samozřejmě nabízí Národní muzeum i v době prázdnin množství  různorodých výstav, ze 
kterých si vybere opravdu každý. Stále také platí akce, která na jednu vstupenku umožňuje během pěti 
dnů navštívit celkem devět objektů včetně všech výstav. Přijďte se do Národního muzea sami přesvědčit, 
že i léto v Čechách může nabídnout neopakovatelné prázdninové zážitky.

Nádvoří Náprstkova muzea

Pletení košíků v Národopisném muzeu Muzejní komplex Národního muzea

Pohled na strop Panteonu Národního muzea



COFFEE BREAK

Kontakt: Petr Švancr – Penzion Relax Litovel 

Email: petrsvancr@seznam.cz

Tel.:  777 570 777

Tři  roky  starý,  velmi  zachovalý  s  ocelovou  pozinkovanou  konstrukcí  včetně  holí  a  míčků.  Rozměry 
jednotlivých hřišť jsou cca 9 m délka a 1 m šířka. Další detailní fotky pošlu rád na požádání. Původní 
cena 140.000, + DPH, nyní 80.000, + DPH, dohoda je určitě možná. 

PRODÁM  ZAHRADNÍ MINIGOLF  9 JAMEK – VHODNÝ PRO HOTELY 
A RESTAURACE

Kontakt: Igor Mašín

Email: imasin@safarigastro.cz

Tel.:  777 344 433

Web: www.safarigastro.cz, www.safaripivovar.cz

Připoj se k našemu týmu. Přijmeme na HPP, nebo letní brigádu: Kuchař/ka teplé a studené kuchyně.

HLEDÁME KUCHAŘE DO SAFARI PIVOVARU

Kontakt: Mgr. Hana Vovsová

Email: vovsova@hotskolabrno.cz

Tel.:  www.hotskolabrno.cz

Vysoká  škola obchodní a hotelová v Brně nabízí 
nově  akreditované  bakalářské  profesní  obory: 
Management  hotelnictví  a  cestovního  ruchu 
a  Bezpečnost  společnosti  a  potravinová 
bezpečnost.  Obory  jsou  určeny  pro  pracovníky 
v oboru v kombinované formě na 3 roky.

NOVÉ OBORY NA VYSOKÉ ŠKOLE 
OBCHODNÍ A HOTELOVÉ V BRNĚ

Email: hotel@klokocna.cz (preferuji)

Tel.:  735 125 999

Web: www.klokocna.cz

Hledáme do naší  rodinné  restaurace kuchaře, práce na dohodu, HPP, nebo 
víkendové brigády.

RESTAURACE U SAPÍKŮ 



COFFEE BREAK

Kontakt: Michael Zachariáš Email: michael.zacharias@statekoblik.cz

Nabízíme  k  odprodeji  2  pastery  (500  l  a  200  l),  váhu,  vakuovou  baličku,  etiketovací  stroj,  mixér, 
jogurtovač a lis. Veškeré zařízení je ve velmi dobrém stavu, bylo minimálně využíváno. 

PRODEJ GASTRO SPOTŘEBIČŮ PRO VÝROBU MLÉČNÝCH VÝROBKŮ

Kontakt: Aneta Hochel

Email: aneta.hochel@orea.cz

Tel.:  727 813 649

Web: orea.jobs.cz

Recepční:

Hledáte  brigádu  nebo  plný  úvazek?  Máte  zkušenost  s  recepcí? 
Máme pro vás  skvělou nabídku. Kde  jinde  totiž  strávit  léto než 
na  krásné  Šumavě  na  hotelu  Horizont?  Nabízíme  svým 
zaměstnancům  ubytování,  velmi  příjemný  kolektiv,  stravování 
a spoustu dalších benefitů. Hledáme pomocníky na brigádu, ale 
zájem  máme  i  o  uchazeče  o  dlouhodobou  spolupráci  na  plný 
úvazek. Více se dočtete v inzerátu: bit.ly/2NzxkNn.

Kuchař:

Hledáte práci, kde můžete uplatnit své kuchařské umění a tvůrčí 
nápady?  Milujete  gastronomii  a  sledujete  moderní  trendy? 
Kuchařské  řemeslo už máte v malíku a  chcete  se posunout dál? 
Nebo  po  vyučení  teprve  začínáte  a  chcete  se  učit  od  těch 
nejlepších  z  oboru?  Chcete  pracovat  v  příjemném  a  férovém 
prostředí, v krásném horském hotelu? Pak se podívejte, co pro Vás máme…: bit.ly/2YxIatD.

Naše otevřené pozice (za celý řetězec) jsou na našich kariérních stránkách: orea.jobs.cz.

HOTEL HORIZONT NABÍZÍ PRACOVNÍ POZICE

Podrobný popis všech pracovních pozic naleznete na www.laznejachymov.cz/nabidkazamestnani. 

LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV HLEDAJÍ NĚKOLIK ZAMĚSTNANCŮ NA 
RŮZNÉ PRACOVNÍ POZICE

https://orea.jobs.cz/


VZDĚLÁVÁNÍ

LETNÍ NABÍDKA AKADEMIE AHR ČR 

I  v  letních měsících máte možnost  využít nabídku Akademie AHR ČR. V době, kdy kapacita  vašich 
provozů  ještě  není  zcela  naplněna,  se  nabízí  prostor  pro  odborné  vzdělávání  vašich  zaměstnanců  na 
pracovišti  nebo  v AHR ČR.   Vybrat  si můžete  z  následující  nabídky  kurzů  vypsaných Akademií  dle 
poptávky našich členů

HOUSEKEEPING, MODUL I

Termín: 28. 7. 2020 od 9 do 16 hodin

Lektorka: Jaroslava Vyskočilová

Kurz  je určen  liniovým pracovníkům housekeepingu, vedoucím pracovníkům a  těm, kteří  se na 
jeho  řízení  podílejí,  nebo  se  na  pozici  vedoucího  oddělení  připravují.  Vaši  lidé  získají  přehled 
o veškerých činnostech, které toto oddělení musí zabezpečit. Projdou postupy a standardy jednotlivých 
činností.  Seznámí se s úkoly, které mohou sami ovlivnit, delegovat a správně vyřešit. Proberou důležitá 
témata jako je optimalizace skladových zásob, fasování prádla a manipulace s ním. 

RECEPČNÍ PROFESIONÁL I

Termín: 29. 7. 2020 od 9 do 16 hodin

Lektor: Jaroslav Vaculka

Kurz je určen pracovníkům recepce, Supervizorům, Vedoucím směny, příp. i pracovníkům v první 
linii,  kteří  přicházejí  do  kontaktu  s  hostem.  Vaši  lidé  si  osvojí  správné  techniky  prozákaznického 
přístupu  (co do úst  a mezi  gesta  recepčního patří,  a  co naopak nepatří). Zjistí přesně,  v  čem  spočívá 
skutečná profesionální péče o hosty,  která  zásadním  způsobem ovlivňuje  jejich  celkovou  spokojenost, 
a  jak proaktivně  řešit potřeby  zákazníků a předcházet konfliktům. Naučí  se, na  co  se při komunikaci 
zaměřit.  Pozornost  je  věnována  důležitosti  vedení  informačních  toků  a  spolupráce  a  efektivní 
komunikace mezi střediskem recepce a ostatními odděleními hotelu.

https://www.akademieahr.cz/vypsane-kurzy/recepcni-profesional/
https://www.akademieahr.cz/vypsane-kurzy/housekeeping-modul-1/


VZDĚLÁVÁNÍ

AKCE AHR ČR V ROCE 2020

S  radostí Vám oznamujeme,  že  jsme pro Vás připravili náhradní  termíny našich akcí AHR ČR, které 
tvoří 6x roadshow, golfový turnaj a výroční konference. Na každé z těchto akcí máte příležitost oslovit 
svoje potenciální klienty a potkat se s těmi stávajícími. Jak jsme Vás informovali v předchozím vydání 
o  úpravě  programu Roadshow  vzhledem  k  aktuálnímu  dění,  tak  se  podařilo  sestavit  pro Vás  bohatá 
a přínosná témata. Dozvíte se o aktivitách Vašeho města, nebo Vašeho regionu pro podporu cestovního 
ruchu.  Dále  jaké  jsou  výsledky  průzkumu  vývoje  trhu  restaurací  a  jejich  zákazníků,  Prevence  šíření 
virálních onemocnění v hotelnictví a gastronomii, Jak získat více rezervací a zvýšit efektivitu práce. Na 
závěr se budeme zabývat tématem podpory podnikatelů ze strany státu se zástupci ministerstva financí. 
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.

NEVYBRALI JSTE SI Z NAŠÍ NABÍDKY? ZKUSTE KURZY NA 
KLÍČ  

Potřebujete  zvýšit  svou  odbornost  či  znalosti  a  dovednosti Vašich  zaměstnanců? Nechte  se  inspirovat 
a vyberte si ze široké nabídky našich kurzů na webových stránkách Akademie AHR. 

Témata Vám můžeme připravit na míru. Kurzy můžeme realizovat přímo ve vašem zařízení, dle vašich 
potřeb, podnětů a přání. 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  zaměstnanců. 
Sestavíme  odborné  semináře  zaměřené  na  personál  pracující  v  první  linii.    Jsme  připraveni  proškolit 
pracovníky F&B, Front office, i oddělení Housekeepingu.  

Jsme  připraveni Vám  pomoci  a  budeme  velmi  rádi,  pokud  si  jako  poskytovatele  vzdělávání  vyberete 
AHR  ČR.  Naše  Akademie  je  institut  s  dlouhodobou  tradicí  a  nabízí  kurzy,  které  jsou  lektorovány 
odborníky  z  praxe  a  jsou  velmi  pozitivně  hodnoceny.  Jejich  obsah  můžeme  vždy  přizpůsobit  Vašim 
požadavkům na míru.

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. Více informací 
k  pořádání  kurzů  či  Akademii  Vám  předá  Andrea  Škodná:  skodna@ahrcr.cz,  nebo  na 
www.akademieahr.cz.

https://www.akceahr.cz/


Situace v rámci Covid – očekávejte oživení

Hotelnictví se zotaví, otázkou stále zůstává kdy? Abychom pomohli hoteliérům v 
rámci rozhodovacích procesů, vytvořil tým společnosti D – edge nástroj nazvaný 
“Hospitality recovery tracker“, zobrazující aktuální situaci na trhu z hlediska počtu 
rezervací a storen, který lze filtrovat dle zemí, kanálů a dalších parametrů. Tento 
nástroj je zcela bezplatný a naleznete ho v sekci blogu na stránkách D-edge.com.
V rámci porovnání s ostatními zeměmi, především Asie a Evropy má Česká republika 
3. nejlepší skóre z hlediska rezervací. Podívame-li se detailně na daná data pro ČR, 
zahrnující vice než 750 ubytovacích zařízeních, zaznamenáváme růst.

Grafické znázornění tzv. Booking Index vyjadřuje pomocí koeficientu porovnaní objemu vytvořených 
rezervacích v daném období oproti letošnímu roku. Výrazný pokles rezervací nastal v polovině 
března v důsledku prvních případů Covid19 a následných regulací v ČR. V rámci postupných 
uvolňovaní restrikcí docházelo i k navýšení počtu rezervací, výrazně pak od konce května až do 
současnosti, kdy je počet nových rezervací zhruba na 2/3 oproti loňskému roku.



Praha – Za poslední týden přišlo nejvíce rezervací právě pro Prahu, nicméně stále se jedná zhruba 
o poloviční počet obdržených rezervací v porovnaní s minulým rokem. Současně přišel pražský trh 
o tzv. top termíny – Velikonoce a květen, které bývají v Praze každoročně cenově nejsilnější společně 
se Silvestrem. Dle příjezdu je velký propad v červnu a červenci, který se postupně snižuje a dorovnává 
se až v říjnu a listopadu. Samozřejmě souvisí s omezenými možnostmi cestování do ČR pouze pro 
vybrané státy. Můžeme očekávat postupný nárůst vzhledem k rozvolňovaní bezpečnostních opatření 
v Evropě a aktuálně nízkých cenách letenek. V jak velké míře záleží také i na rozsahu obnovení 
leteckých spojení, která jsou v současné chvíli stále velmi omezená.

Morava – Z hlediska termínů příjezdů, na které jsou rezervace tvořeny, tak červen je stálé slabší 
v porovnání s minulým rokem.  Zhruba od konce června až do začátku července se až na výjimky 
místy vyrovnávají. Od konce července do konce roku až na výjimky dokonce převažuje více rezervací 
v porovnání s minulým rokem. Propad je znát první týden v srpnu, kdy se má v Brně konat každoroční 
závod MotoGP Velká cena České republiky, nicméně se stále neví, zda se akce bude konat bez 
diváků či s diváky.  Společně s Mezinárodním strojírenským veletrhem se jedná o top termíny pro 
Brno a okolí, proto je stěžejně důležité, zda se tyto akce budou konat a v jaké podobě. 

Čechy – V počtu nově vytvořených rezervací je situace podobná jako na Moravě, propad v březnu 
následovaný postupným růstem od poloviny dubna. Od poloviny května až do současnosti převládá 
obdobný počet rezervací místy vyšší oproti loňskému roku. Větší počet rezervací oproti stornům 
lze sledovat postupný nárůst od konce dubna. V porovnání dle příjezdů daných rezervací se již od 
června příčky vyrovnávají a od konce června až do konce roku převažuje větší počet rezervací na 
dané období. Vzhledem k tomu, že daná oblast zahrnuje tzv. „Lázeňský trojúhelník“ a Český Krumlov, 
které byli závislé především na zahraniční klientele, muselo mnoho hotelů přizpůsobit svou nabídku 
domácímu trhu a dle daných dat se to řadě z nich povedlo velmi úspěšně.leteckých

Vzhledem k daným informacím je důležité, aby hotely neustále sledovaly danou situaci a adekvátně 
na ni reagovaly, a tak nepřišly o případné rezervace, ať už na tento měsíc či další období. Doufáme, 
že náš nástroj hoteliérům v těchto aktivitách pomůže, aby se mohli lépe rozhodovat a měli aktuální přehled. 
V případě dotazů se prosím neváhejte obrátit na náš tým:

Gregor Halek
Sales Director, CEE 

+420 222 201 300 • +420 777 988 006

Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

Roman Dvořák
Sales and Business Development Manager

+420 222 201 301 • +420 725 710 625

Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

https://www.d-edge.com/hospitality-recovery-tracker/
https://data.sigilium.com/signatures/rcnmf-tc-rcuqwb6adqnu6joi1u1urc/link?locale=fr?element=name
https://data.sigilium.com/signatures/rcgidydgoxz9cqzsf0oha53eenncerc/link?locale=fr?element=name
https://data.sigilium.com/signatures/rcnmf-tc-rcuqwb6adqnu6joi1u1urc/link?locale=fr?element=job
https://data.sigilium.com/signatures/rcgidydgoxz9cqzsf0oha53eenncerc/link?locale=fr?element=job


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/

