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NOVINKY

BOOK DIRECT – REZERVUJTE PŘÍMO

Evropská  konfederace  HOTREC  ve  spolupráci  se  svými  členskými 
asociacemi včetně AHR ČR, si klade za cíl rozšířit v Evropě povědomí 
o  možnosti  provádět  přímé  rezervace  a  rovněž  zlepšit  informovanost 
hoteliérů a přivést je k hlubšímu zamyšlení nad tím, co pro ně přímé 
rezervace znamenají a  jaký přínos z nich mohou mít oni sami i  jejich 
hosté. Kromě hoteliérů se mohou zapojit také restauratéři a podnikatelé 
v  cestovním  ruchu.  Jedná  se  o  dobrovolný  nástroj  určený  hoteliérům, 
kteří  ve  svých  provozech  mohou  využívat  různé  propagační  materiály 
(loga, nálepky apod.) podporující tuto myšlenku. 

Všichni hoteliéři,  restauratéři a další  zainteresovaní podnikatelé, kteří  se chtějí  zapojit do kampaně,  si 
mohou  zdarma  stáhnout  logo na následujícím odkaze www.bookdirectshop.eu/en/freedownload.  Logo 
lze  následně  umístit  na  webové  stránky,  do  emailového  podpisu,  na  hlavičkový  papír  a  propagační 
materiály v  tištěné a elektronické podobě. Veškeré propagační materiály  je možné objednat v eshopu 
na  webových  stránkách: www.bookdirectshop.eu.  K  zakoupení  jsou  např.  samolepky,  letáčky,  bloky, 
nerušenky atd. v mnoha jazykových mutacích. Jednotné logo, lišící se pouze zvoleným jazykem, je tak 
společným a jednotícím prvkem této kampaně a všech zapojených subjektů. V současné době pro Vás 
připravujeme  brožuru  s  detailními  informacemi  k  této  kampani,  co  konkrétně  můžete  hostům 
nabídnout jako bonus a jaké výhody přinesou přímé rezervace Vašemu podniku.

LETNÍ FOTOSOUTĚŽ 
S HOTELSTARS ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

Jak jsme Vás informovali v minulém vydání newsletteru, 
od  1.  června  do  31.  srpna  probíhala  na  Instagramu 
fotosoutěž  s Oficiální  jednotnou  klasifikací Hotelstars. 
Soutěžící  sdíleli  své  fotografie  z  certifikovaných  hotelů 
a penzionů s hashtagem #hotelstarscz. Nejlepší fotografie 
jsou  odměněny  pobytovými  a  dárkovými  vouchery  od 
členů  AHR  ČR,  a  pokud  Vás  zajímá,  jaké  fotografie 
soutěžily, navštivte náš Instagram a zadejte #hotelstarscz. 
Aktuální  informace  o  klasifikaci  Hotelstars  můžete 
sledovat  na  www.hotelstars.cz/novinky.  Výhercům 
gratulujeme a všem, kdo se zapojili, děkujeme za účast.

VYKROČTE DO PODZIMU S AHR ČR

Podzim klepe na dveře a stále je tu možnost registrovat se jako člen AHR ČR do konce roku 2019 za 
zvýhodněné ceny. Členství přináší mnoho výhod, stačí se přidat a využívat veškeré benefity, které Vám 
členství přináší. Pravidelně Vás informujeme prostřednictvím emailů, Newsletteru a Zpravodaje AHR 
Fórum o změnách a novinkách v oboru, připravujeme pro Vás šablony a řády, které můžete okamžitě 
implementovat do svého provozu, zasíláme Vám reporty a v neposlední řadě se s námi můžete setkat na 
zasedání krajských  sekcí,  roadshow, golfovém  turnaji Bidfood Hotelier Golf Cup AHR ČR či na 14. 
Výroční konferenci AHR ČR, která se bude tento rok konat 28. a 29. listopadu v Praze.

AHR ČR zastřešuje  také Oficiální  jednotnou klasifikaci UZ ČR a mnoho zajímavých projektů, např. 
Cestujeme  s  AHR,  Noc  hotelů,  Book  Direct  –  Rezervujte  přímo,  Bezpečnou  restauraci  atd.  Více 
informací naleznete na www.ahrcr.cz/projekty. Akademie AHR pak nabízí mnoho školení na poptávaná 
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a aktuální témata či na míru dle Vašich přání: www.akademieahr.cz. 

Se 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  pošlete  email  na  fialova@ahrcr.cz.  Více  informací 
o členství naleznete na adrese www.ahrcr.cz/procleny.

NOVĚ CERTIFIKOVANÁ/RECERTIFIKOVANÁ UBYTOVACÍ 
ZAŘÍZENÍ 2019–2023

Penzion Integrity W e President Hotel Prague
Hotel Berg W Hotel Horizont W Penzion Jurášek 

Všem ubytovacím zařízením gratulujeme. Rovněž je nám 
velkou  ctí Vás  informovat,  že  hotel e President Hotel 
Prague získal certifikaci v kategorii Hotel, třída 5*.

Přidejte  se  do  naší  hvězdné  rodiny  i  Vy,  certifikovat 
můžete  hotel  či  penzion.  Kompletní  seznam  všech 
certifikovaných  ubytovacích  zařízení  v  České  republice 
najdete na webu www.hsukatalog.cz. Pro bližší informace 
k  Oficiální  jednotné  klasifikaci  ubytovacích  zařízení 
kontaktujte Ing. Lucii Fialovou na fialova@ahrcr.cz. 

Speciální  kategorií  je  International  Chain  bez  uvedení 
konkrétního  počtu  hvězd.  Tato  kategorie  vznikla  na 
základě požadavku samotných mezinárodních hotelových 
řetězců působících v České republice, a to v návaznosti na 
poptávku  obchodních  partnerů,  cestovních  kanceláří 
a  organizátorů  konferencí,  pro  které  je  rozhodující 
oficiálně uznávaná kvalita služeb.

PSD2 SMĚRNICE– POVINNOST OVĚŘOVAT UŽIVATELE 
KARET

termín  14.září  2019,  který  je  termínem  účinnosti  evropské  směrnice  PSD2  (transpozice  do  našeho 
zákona o platebním styku č. 370/2017). Cílem směrnice  je vytvořit  jednotný platebního trh, ochrana 
spotřebitele a posílení bezpečnosti celého systému. Směrnice se dotýká i hoteliérů, za předpokladu, že 
jejich  hosté  /uživatelé  zadávají  platební  příkaz  prostřednictvím  internetu,  nebo  jiného  elektronického 
zařízení,  které  lze  použít  k  dálkové  komunikaci  nebo  dávajíli  platební  příkaz  nepřímo  V  tomto 
případě, Vás směrnice zavazuje k tzv. SCA – silnému ověření uživatele. Náš sektor a ani banky, nejsou 
dostatečně  připraveni  k  implementaci  tohoto  nařízení  k  datu  14.září.  2019.  Navíc  hotelnictví  je 
charakteristické  rozmanitostí  možností  plateb  a  množstvím  zprostředkovatelů,  kteří  do  procesu 
vstupují.  Celková  nepřipravenost  trhu  by  vedla  jen  k  narušení  elektronického  obchodování,  navíc 
panuje  obecný  nedostatek  povědomí  což  může  mít  za  následek  nedokončené  nákupní  transakce 
a špatné zkušenosti zákazníků.

Již  v  červnu  jsme  s  naší  evropskou  konfederací HOTREC  adresovali  dopis  Evropskému  orgánu  pro 
bankovnictví EBA a upozornili  jsme  je,  že pohostinství není na SCA připraveno. V návaznosti na  to 
HOTREC, i jiné evropské instituce jsme požádali o zavedení přechodného časového období, ve kterém 
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nebudou pravidla SCA vynucována, a to po dobu 18 měsíců. V souladu s HOTREC jsme zaslali žádost 
také na ČNB. Na oficiální  vyjádření  čekáme. V  říjnu 2019  také uspořádáme pro  členy na  toto  téma 
workshop. Více na www.ahrcr.cz.

DPH 10 % PRO RESTAURACE – ÚSPĚCH AHR ČR

Po  několikaletém  úsilí  se  13.  září  podařilo  dokončit  naše  snahy  o  snížení  DPH  pro  provozovatele 
gastronomických zařízení na nejnižší sazbu. Zároveň došlo k narovnání současného zákona o EET, který 
se  ve  stávající  podobě  vztahuje  pouze  na  restaurace  a  obchody,  ale  zcela  opomíjel  například 
stánky s rychlým občerstvením.

DPH pro pokrmy v restauracích, nealkoholické nápoje a točené pivo se sníží na 10 %, což považujeme 
za velmi příznivou zprávu pro všechny naše členy. Zároveň jsme se vyjádřili pro veřejnost v tom smyslu, 
že  nelze  očekávat,  že  by  se  toto  snížení  promítlo  do  konečných  cen  spotřebitelům,  neboť  ceny 
v pohostinství jsou stále na poměrně nízké úrovni, zatímco všechny náklady 
na provoz každým rokem rostou.

Naším dalším cílem bude dále prosadit snížení DPH pro ubytovací služby. 
Děkujeme všem, kdo nás v této záležitosti dlouhodobě podporovali.

Z naší tiskové zprávy:

Poslanecká sněmovna projednala a schválila vládní novelu zákona o EET a DPH, která byla vrácena 
Senátem  ČR  s  návrhem  na  její  zrušení.  Tento  krok  znamená  převedení  DPH  v  restauracích 
u pokrmů, nealkoholických nápojů a točeného piva na nejnižší sazbu, tedy 10 %.

Prezident AHR ČR Václav  Stárek k  tomu uvedl:  „Jsme  rádi,  že  jsme opět  o  krok blíže  k pomoci 
pohostinství  jasnou  formou  snížení  daňové  zátěže.  Tento  zákon  povede  k  podpoře  podnikání 
v  našem  oboru,  kde  za  poslední  dobu  došlo  k  uzavření  mnoha  provozoven,  zvláště  na  venkově, 
převážně  z  ekonomických  důvodů.  Zároveň  vnímáme,  že  mnohé  venkovské  hospůdky  těžko 
konkurují  klubům,  zřizovanými  různými  zájmovými  spolky.  Naše  asociace  rovněž  podporovala 
dokončení  procesu  zavedení  EET,  protože  stávající  zákon  ukládal  tuto  povinnost  například 
restauracím,  ale už ne  stánkům  s občerstvením,  čímž docházelo k nerovným podmínkám na  trhu 
stravovacích služeb. V minulosti bylo pohostinství stavěno do pozice oboru, který se nejvíce podílí 
na šedé ekonomice, což odmítáme, protože tomu tak zdaleka nebylo a není.“

Podle  AHR  ČR  elektronická  evidence  tržeb  za  více  než  rok  fungování  nezaznamenala  žádné 
technické  problémy,  tak  jak  uváděli  někteří  odpůrci  přirovnávání  tohoto  systému  například 
k  registru  vozidel.  AHR ČR  dlouhodobě  zastává  názor,  že  není  možné,  aby  zákon  o  EET  platil 
pouze pro jednu oblast podnikání. Snížení DPH pro obory s velkým podílem lidské práce, což jsou 
většinou  malé  a  mikro  podniky,  je  konkrétní  podporou  drobných  podnikatelů,  a  to  nejen 
v  pohostinství,  ale  i  dalších  v  službách. Tento  krok  se  nepromítne  do  snižování  cen,  ale  zachrání 
mnohé živnostníky v oboru, kteří již nyní uvažovali o ukončení svého podnikání.

MÍSTNÍ POPLATKY

V poslanecké sněmovně a následně v senátu probíhalo v letním období projednávání vládního návrhu 
novely  zákona  o  místních  poplatcích,  na  jehož  přípravě  se  AHR  ČR  od  počátku  aktivně  podílela. 
Vládní návrh počítá s jednou sazbou, plátcem poplatku je ubytovací zařízení (poplatek vybírá a odvádí), 
poplatníkem host (poplatek hradí). Částka navrhovaná vládou je 21 Kč za noc na osobu do roku 2021 
a 50 Kč po tomto období. Poplatek platí všichni ubytovaní hosté bez rozdílu účelu pobytu.

https://www.ahrcr.cz/
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Co  to  znamená  pro  hoteliéry? V  první  řadě  zrušení  poplatku  z  kapacity,  tedy  poplatku,  který  platil 
samotný ubytovatel ze svého, a tudíž snadno vypočitatelná úspora nákladů. Struktura konečné ceny pro 
spotřebitele bude zahrnovat cenu ubytování, DPH a zvlášť poplatek z pobytu.

Upozornění:  účinnost  novely  zákona  bude  upřesněna  po  projednání  v  PSP,  podpisu 
prezidenta a uveřejnění ve Sbírce zákonů, konečný termín aplikace bude závislý také 
na jednání zastupitelstev jednotlivých obcí (vydání vyhlášek).

Všechny informace k nové struktuře poplatku z pobytu, výjimkách + zobrazování 
konečné ceny + nutnosti oddělování cen ubytování, DPH a poplatku z pobytu ve 
struktuře  ceny  +  poplatek  z  pobytu  z  pohledu  daní  +  modelové  situace  jsou 
k dispozici v doporučení AHR v členské části našich webových stránek.

POVINNOST INFORMOVAT O KONEČNÉ CENĚ

Podle EU Směrnice o právech spotřebitelů je povinností zobrazovat konečné ceny pro spotřebitele, a to 
nejen u smluv uzavíraných přímo, ale také smluv uzavřených na dálku a mimo obchodní prostory. Před 
okamžikem nákupu musí být spotřebitel jasným způsobem informován o celkové ceně včetně daní, cel 
a poplatků.

Struktura konečné ceny, kterou nabízíte přímo na Vašich stránkách nebo přes online zprostředkovatele 
(OTAs)  je  tvořená  cenou  za  ubytování  +  DPH  +  místní  poplatky.  V  praxi  hoteliéři  poskytují 
zprostředkovatelům  cenu  za  ubytování,  která  je  následně  navýšena  v  konečné  ceně  právě  o  místní 
poplatek a DPH. Zprostředkovatelé (třetí strany) nemají nárok na odměnu za zprostředkování z DPH 
a místních poplatků.

STRAVENKY – AHR PODPORUJE ZÁMĚR MF

Záměr ministryně financí rozšířit možnosti pro zaměstnanecké stravování poskytnutím paušální částky 
ke mzdě podporuje Asociace hotelů a restaurací České republiky. Pro zaměstnavatele i zaměstnance by 
přineslo  větší  flexibilitu  v  zajištění  stravování  bez  ohledu  na  to,  zda  restaurace  nebo  občerstvení 
stravenky přijímá.

"Pokud  někdo  argumentuje  tím,  že  je  třeba  zajistit  účelovost  poskytnutého  příspěvku  na  stravu,  pak 
papírové  stravenky  ji  nezajistí.  Stravenky  jsou  běžně  přijímány  i  jinými  subjekty  než  poskytovateli 
stravovacích služeb a u některých obchodníků dochází  i k  jejich opětovnému oběhu." uvedl k návrhu 
Václav Stárek, prezident AHR ČR. Více na www.ahrcr.cz/novinky/ahrpodporujezamermfstravenky.

ADMINISTRACI ZPĚTNÉHO NAROVNÁNÍ S INTERGRAM 
V PROCESU

V  létě  byla  uzavřena  jednání  a  podepsána  Dohoda  o  zpětném  narovnání  s  kolektivním  správcem 
INTERGRAM a jím sdružených správců OOAS a OAZA. Dohodou narovnáváme zpětně naše závazky 
za rok 2018. Principem smlouvy je hromadný výběr za členská zařízení a pokrytí veškeré administrace 
sekretariátem  AHR.  Ulehčení  administrace  a  množství  členů,  za  které  vyjednáváme,  nám  umožňuje 
získat množstevní slevy, na které individuálně ubytovací nebo stravovací zařízení nedosáhne. V případě, 
že jste členy AHR a máte zájem hradit své závazky za vyjednaných podmínek, obraťte se neprodleně na 
sekretariát na adrese sekretariat@ahrcr.cz.

https://www.ahrcr.cz/novinky/ahr-podporuje-zamer-mf-stravenky/
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ROK UTEKL A MY VÁM PŘEDSTAVUJEME 
14. KONFERENCI AHR

S  nadšením  Vám  oznamujeme,  že  jsme  připravili  program  a  pečlivě  vybrali  místa,  na  kterých  Vás 
v rámci 14. konference AHR přivítáme. Letošní akce se uskuteční 28. – 29.  listopadu, po pěti  letech 
opět v Praze.

Čekají Vás  dva  večery  doprovodných  akcí  a  jeden  den  nabitý  přednáškami. Ve  čtvrtek  28.  11.  2019 
večer  proběhne  oblíbená  neformální  GTG  party,  která  se  uskuteční  v  nově  otevřených  prostorách 
historické  budovy  Národního  muzea.  Odborná  část  konference  se  uskuteční  29.  listopadu  v  nově 
otevřeném  multifunkčním  kongresovém  centru  O2Universum.  Slavnostní  zakončení  vás  následně 
přenese do vznešené éry 20. století a nádherného sálu Empire Hall Slovanského domu.

Pozvání  přijalo  12  řečníků, mezi  nimi  Petr  Ludwig  –  konzultant,  publicista,  autor  bestselleru Konec 
prokrastinace  a  zakladatel  institutu GrowJob. O  svůj  příběh  se  podělí  Riccardo  Lucque  –  šéfkuchař, 
zakladatel  a  majitel  skupiny  La  Collezione,  Will  Day  s  přednáškou  o  očekáváném  vývoji  světa 
a  cestovního  ruchu.  Dotkneme  se  i  dalších  témat  k  problematice  personálu,  ekonomice  hotelů 
a restaurací a mnohé další.

Připravili jsme několik cenových balíčků, včetně zvýhodněných cen za včasnou či skupinovou rezervaci. 
Více  informací  k  rezervaci  hotelu,  k  programu,  k  přednášejícím  a  k  zábavě  se  dozvíte  na 
www.konferenceahr.cz.

A nyní  to nejdůležitější navštivte www.konferenceahr.cz  a  registrujte  se. Máte  jedinečnou příležitost  se 
opět setkat s kolegy a přáteli, potkat zajímavé osobnosti, získat cenné informace a také být mezi vůbec 
prvními návštěvníky O2universum. Budeme moc rádi, pokud budeme mít příležitost přivítat Vás mezi 
našimi hosty v Praze.

POSLEDNÍ ŠANCE ZÚČASTNIT SE ROADSHOW AHR 2019

Léto je u konce a nás čeká do konce roku ještě závěrečná Roadshow. Pokud jste tedy ještě žádnou z nich 
nenavštívili, máte nyní poslední  šanci účastnit  se  této půldenní akce nabité přednáškami. Účast  je  již 
tradičně  zdarma.  Sejdeme  se  2.  října  v  Karlových  Varech  v  Grandhotelu  Pupp  od  9  hodin.  Více 
informací se dozvíte na: www.akceahr.cz.

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


AKCE / COFFE BREAK

08:00 – 09:00 REGISTRACE

09:00 – 09:05 AKTUÁLNĚ Z KRAJE

Předseda krajské sekce AHR

09:05 – 09:40 AHR REPORT

Z aktuálního dění

Václav Stárek

Klára Stárek Zachariášová

09:40 – 10:00 JAK MŮŽE HOTEL KOMBINOVAT SLUŽBY DO 

BALÍČKŮ

Možné kroky k minimalizaci rizika porušení nových zákonných 

povinností

Martin Holub, advokátní kancelář Holub & David

10:00 – 10:30 CO MŮŽETE VYUŽÍT OD NAŠICH PARTNERŮ I

Libor Vávra, Pivovary Staropramen

10:30 – 11:00 JAK CÍLIT SPRÁVNĚ REKLAMY A GENEROVAT 

REZERVACE – GOOGLE ADWORDS & METASEARCH

Efektivní a úspěšná strategie Digital Marketing & MetaSearch 

pro Váš hotel je klíčem k úspěchu v online prostředí v roce 2019

Jaromír Pažout, Bookassist

11:00 – 11:30 CO MŮŽETE VYUŽÍT OD NAŠICH PARTNERŮ II

Libor Vávra, Pivovary Staropramen

11:30 – 12:10 COFFEE BREAK

12:10 – 13:00 DŮVODY, NÁSLEDKY, PREVENCE POŽÁRŮ, 

VAŠE RIZIKA A ODPOVĚDNOST

Konkrétní případy a diskuzní panel se zástupci HZS

13:00 – 13:20 JSOU POKRMY BEZPEČNOSTNÍM RIZIKEM?

Řešení nejčastějších hygienických a legislativních problémů 

gastronomie v praxi

Tomáš Čapek, UniConsulting

13:20 – 14:10 NA CO SE ZAMĚŘUJÍ KONTROLNÍ ORGÁNY

Příspěvky a diskuzní panel se zástupci SZPI a ČOI

14:10 – 14:15 TOMBOLA

14:15 OBĚD

PROGRAM ROADSHOW AHR ČR 2019

Kontakt: Eva Rákosníková

Email: personalni@ichotels.cz

Tel.:  770 136 808

Web:  www.wellnesshotelstep.cz

Wellness Hotel Step, provozovaný společností IC HOTELS a.s.,  rozšiřuje svůj tým. V současné chvíli 
hledá především servírky a číšníky, barmanky a barmany, kuchaře a kuchařky (i pomocné). V případě 
zájmu zašlete, prosím, své CV na uvedenou adresu či volejte. 

WELLNESS HOTEL STEP PŘIJÍMÁ ZAMĚSTNANCE Z OBORU GASTRONOMIE

http://kongresforgastro.cz/
https://www.wellness-hotel-step.cz/


COFFEE BREAK

Kontakt: Victoria Moldovanu 

Email: victoria.moldovanu@fourseasons.com

Tel.:  221 426 810

Hotel Four Seasons (Veleslavínova 1098/2A, Praha 1) nabízí k odprodeji 140 
kusů použitých stojanů na kufry (luggage racks). Cena za kus je 250 Kč.

PRODEJ STOJANŮ NA KUFRY

Kontakt: Iva Gajdošíková

Email: iva.gajdosikova@astenhotels.com

Tel.:  739 225 014

Pastavar

Těstovinový vařič vyrobený z nerezové oceli AISI 304, tloušťka 20/10 mm. Lisované studny vyrobené 
z  nerezové  oceli  AISI  316L,  přední  přepad  odtoku  s  nerezovou  policí,  koše  jsou  součástí  dodávky. 
Topení nezávislými hořáky řízenými pojistným ventilem. Původní cena 90 000 Kč, rok staré, k prodeji 
za 40 000 Kč.

NABÍDKA ODKOUPENÍ VYBAVENÍ Z HOTELU SAVOY ŠPINDLERŮV MLÝN

Gastro maxi mikrovlnka PANASONIC NE1880EUG

Robustní konstrukce, disponuje  výkonem 1800 W a  rozsáhlou 
kapacitou  (komora 535x330 m vhodná pro GN1/1), důležitou 
k  udržení  stálé  hodnoty.  Vhodné  do  hotelů,  restaurací, 
nemocnic,  ve  společnostech  zabývajících  se  výrobou  jídla,  pro 
catering.  Čtyřsměrné  křížové  vyzařování,  čtyři  magnetrony 
a rotující vodící plochy vln jsou určeny pro rychlé a rovnoměrné 
ohřívání  (možnost  souběžného  vaření  a  ohřívání  ve  dvou 
patrech). Původní cena 90 000 Kč, k prodeji za 22 500 Kč.

Email: hr.cz@barcelo.com  Tel.:  727 952 135

Mezinárodní  hotelová  síť  hledá  pro  své  hotely  v  České  republice 
vhodného kandidáta do Sales oddělení v Praze. Náplní práce je hledání 
nových  obchodních  příležitostí  a  péče  o  stávající  klienty.  V  případě 
zájmu o více informací mě neváhejte kontaktovat.

SALES MANAGER PRO BARCELÓ HOTEL GROUP



COFFEE BREAK

Kontakt: František Szabados

Email: reditel@kolstejn.cz

Tel.:  736 632 032

Web:  www.relaxkolstejn.cz

Servírka/číšník

Obsluha hostů hotelové restaurace Kolštejn, klasická česká kuchyně, kapacita 80 míst.

Recepční (muž anebo žena)

Ubytování hostů, prodej  služeb a produktů hotelu, vystavování  faktur, vyřizování a  zadávání  rezervací 
na ubytování do rezervačního systému – klasická práce na hotelové recepci.

RELAX CENTRUM KOLŠTEJN HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU RECEPČNÍ 
A SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA 

Kontakt: Petra Vychodilová

Email: petra.vychodilova@orea.cz

Tel.:  736 632 032

Web:  orea.jobs.cz

Hledáme  do  naší  party  nového  kolegu/kolegyni  na  pozici  recepční  nově 
zrekonstruovaného  hotelu Horal. Nabízíme  roční OREA  balíček  benefitů  ve 
výši 30 000 Kč a zajímavou mzdu 24 000–27 000 Kč.

PRACOVNÍ POZICE RECEPČNÍ

Kontakt: Dominik Ondrůšek

Email: dominik.ondrusek@century21.cz

Tel.:  775 098 880

Jedná  se  o  rozlehlý  multifunkční  komplex  po  kompletní  rekonstrukci.  Součástí  hlavní  stavby  je 
restaurační zařízení s barem a kapacitou až 80 hostů, moderní ubytovací pokoje s kapacitou až 29 hostů, 
sklady, zázemí personálu, kancelář a profesionální a vybavená kuchyně. Dále je zde k dispozici parkoviště 
pro  5  automobilů.  K  restauračnímu  zařízení  náleží  prostorná  zahrádka  pro  hosty  s  přístřeškem 
a  venkovním  barem.  Celý  objekt  prošel 
kompletní  a  nákladnou  rekonstrukcí,  která 
zahrnovala např. nové rozvody topení a elektřiny, 
fasádu,  zateplení,  vzduchotechniku,  kamerové 
systémy atd... Skvělá investiční příležitost, jelikož 
se jedná o prosperující a proslulý hotel i restauraci 
v  obci  Skuteč  a  jejím  okolí.  V  okolí  krásná 
panenská  příroda  vhodná  pro  relax.  Penzion  je 
členem AHR ČR.

PRODEJ KRÁSNÉHO ZAVEDENÉHO PENZIONU S RESTAURACÍ 
SITUOVANÉHO VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH, V OBCI SKUTEČ

https://www.relaxkolstejn.cz/
https://orea.jobs.cz/detail/?id=G2-1348050461-aden_brand0&rps=186


COFFE BREAK / VZDĚLÁVÁNÍ

Kontakt: Mgr. Hana Vovsová

Email: info@hotskolabrno.cz

Tel.:  547 218 427 

Web:  www.hotskolabrno.cz

Obory: 

– Management hotelnictví a cestovního ruchu
– Gastronomie
– Hotelnictví a cestovní ruch

Studium na 3 roky, bez přijímacích zkoušek. 

VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM PRO ZAMĚSTNANCE V HOTELÍCH 
A RESTAURAČNÍCH ZAŘÍZENÍ DÁLKOVĚ  

NOVÉ WORKSHOPY AKADEMIE AHR

Pro  podzimní  nabídku  vzdělávacích  programů  Akademie  AHR  máme  novinku  –  workshopy 
k  aktuálním  tématům. Nenechte  si  ujít  informace,  praktické  příklady,  diskuse  a  zodpovězení  otázek, 
které Vás zajímají.

Workshop na téma 4 pilíře digitálního marketingu: 

Účinná  a  úspěšná  strategie  digitálního  marketingu  pro  Vaše  ubytovací  zařízení  spočívá  na  čtyřech 
odlišných,  avšak  neoddělitelně  propojených  pilířích  digitálního  marketingu:  optimalizaci  pro 
vyhledávače  (SEO), placené  reklamě,  sociálních  sítích a  emailovém marketingu. Při hledání přímých 
zákazníků  hraje  každý  z  těchto  čtyř  pilířů  významnou  roli,  avšak  skutečný  průlom nastává  teprve  ve 
chvíli, kdy se všechny spojí dohromady.

Workshop na téma potravinové právo:

Zde se zaměříme na zákonné povinnosti gastro provozů, na nové požadavky na stravovací provozy, na 
zaměření  státních  kontrol.  Čeká  Vás  přednáška  spojená  s  konkrétními  příklady,  které  budou 
prodiskutovány  do  hloubky  včetně  doporučení  ideálního  postupu. V  závěrečné  části  pak  připravíme 
odpovědi na otázky, které vás z pohledu provozu kuchyně a restaurací zajímají.

Workshop na téma pracovní právo:

První  z bloku workshopů právního zaměření. Dozvíte  se více  informací o  samotném zákoníku práce, 
o  smluvních  vztazích  se  zaměstnanci,  o  formách  dohod  o  provedení  práce,  o  zaměstnávání  cizinců, 
o přeřazování zaměstnanců v rámci společnosti a mnohé další. Opět bude dán prostor pro Vaše dotazy 
a doporučení řešení konkrétních situací.

Veškeré naše jednodenní kurzy, kurzy na klíč, workshopy jsou určeny pro širokou veřejnost, pro členy 
AHR ČR pak se speciální cenou. Sledujte naše webové stránky pro více informací a vypsané termíny: 
www.akademieahr.cz.

DOTAZNÍK AKADEMIE AHR – VAŠE ZPĚTNÁ VAZBA

V  rámci  projektu  Akademie  AHR  organizujeme  otevřené  kurzy  i  kurzy  na  klíč  z  oblasti  hotelnictví 
a gastronomie. Z důvodu neustálého zkvalitňování našich služeb a aktualizace nabídky kurzů budeme 
vděčni za Vaše komentáře a zpětnou vazbu, které si velmi ceníme. Připravili jsme proto několik otázek 
a dovolujeme si Vás tak požádat o vyplnění dotazníku.

Odkaz na dotazník: bit.ly/dotaznikakademie.

Děkujeme za Váš názor.

http://www.hotskolabrno.cz/
https://www.akademieahr.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6QimJrTrnzTjvQbxJtp6ebMoTyudZ23FgKuSMbYBL8qCrQA/viewform


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/

