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AKTUALITY

NOVÁ KLASIFIKAČNÍ KRITÉRIA 2021–2025

Jak  jsme  vás  již  několikrát  informovali,  od  1.  ledna  příštího  roku  bude  platit  aktualizovaná  verze 
klasifikačních  kritérií  pro  hotely  a  penziony.  Novinkou  od  příštího  roku  bude  klasifikace  také  pro 
kategorii  apartmánový  komplex.  Jakmile  pro  vás  budeme mít  připravenou  finální  podobu  veškerých 
materiálů (metodika, klasifikační kritéria pro zmíněné kategorie ubytovacích zařízení), uveřejníme je na 
webu www.hotelstars.cz  v  sekci Ke  stažení  a  samozřejmě vás budeme  informovat  také prostřednictvím 
tohoto newsletteru. 

RECERTIFIKACE – VÝZVA K AKTUALIZACI KONTAKTŮ

V  průběhu  podzimu  letošního  roku  budou  ta  klasifikovaná  ubytovací  zařízení  (hotely,  penziony), 
kterým  končí  platnost  certifikace  k  31.  prosinci  2020,  informována  prostřednictvím  automaticky 
vygenerovaného  emailu  o možnosti  recertifikace  včetně  odkazu  k  vyplnění  nové  žádosti. V  případě 
recertikace  se nevyplňuje nová žádost přes webové  stránky www.hotelstars.cz, která  je běžně dostupná, 
ale  prostřednictvím  speciálního  odkazu,  který  vaši  žádost  označí  jako  recertifikaci.  Z  tohoto  důvodu 
prosíme  o  zaslání  aktuálního  kontaktního  emailu  na  adresu  sadecky@ahrcr.cz,  aby  bylo  zajištěno,  že 
recertifikační email obdržíte. Děkujeme za spolupráci.

PRODLOUŽENÍ PROGRAMU V PRAZE JAKO DOMA

Program podpory domácího cestovního ruchu v hlavním městě „V Preaze jako doma“ bude pokračovat 
až  do  konce  prosince  letošního  roku. Organizace  Prague City Tourism  se  pro  prodloužení  programu 
rozhodla s ohledem na úspěšnost programu a pozitivní ohlasy. Nová fáze programu tak bude příležitost 
recyklovat dosud nevyužité benefitní body, přičemž novým cílem bude podpořit předvánoční a vánoční 
cestovní  ruch.  Z  údajů  Prague  City  Tourism  vyplývá,  že  se  dosud  podařilo  vydat  téměř  300  000 
benefitních bodů, a to více než 60 000 návštěvníkům Prahy. Ti zde v součtu strávili přes 145 000 nocí. 
S  případnými  dotazy  ohledně  projektu  se  můžete  obracet  na  adresu  vprazejakodoma@prague.eu  či 
infolinku Prague City Tourism 221 714 221 (k dispozici děnně od 9:00 do 17:00).

NEVÍTE SI RADY? AHR ČR JE TADY PRO VÁS

Jak  jsme  již všichni pocítili,  letošní rok  je v mnoha ohledech velmi odlišný. Celosvětová koronavirová 
pandemie  ochromila  cestovní  ruch  a  s  ním  spojené  hotelnictví  a  pohostinství.  AHR ČR  proto  dělá 
maximum pro to, aby byly negativní dopady pro vaše zařízení co nejmenší. Jako příklad můžeme uvést 
návrh a schválení dotačního programu COVID – Ubytování, který má ubytovacím zařízením částečně 
kompenzovat  jejich  ztráty.  Pokud  i  vy  chcete  mít  oporu  silného  zástupce  v  oboru,  který  se  za  vás 
postaví, staňte se naším členem. Stačí navštívit web www.ahrcr.cz, kliknout na modré políčko „Chci se 
stát členem“ a vyplnit žádost.

https://www.hotelstars.cz/metodika-klasifikace
https://www.hotelstars.cz/
https://www.hotelstars.cz/
https://www.ahrcr.cz/
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SITUACE V UBYTOVACÍCH A STRAVOVACÍCH SLUŽBÁCH – 
VÝSTUPY Z PRŮZKUMU AHR ČR

5. října vstupil v účinnost nouzový stav v ČR, který vyhlásila vláda na 30 dní. Zároveň začínají platit 
další  opatření  pro  provozy  stravovacích  služeb  a  hromadné  akce.  Tato  opatření  dále  prohloubí 
současnou krizovou  situaci  v  cestovním  ruchu  a  ve  službách gastronomie. Od  září dochází  k dalšímu 
propadu příjezdů zahraničních turistů, firemní akce, přesunuté mnohdy z počátku roku na podzim, se 
ruší,  stejně  jako  čeští  turisté  již  ruší  své  potvrzené  pobyty  v  hotelech  a  penzionech.  Lidé  se  obávají 
chodit do restaurací, a to i v době obědů. Zatímco nikdo jasně nedoložil, že návštěva těchto zařízení je 
rizikovější  než například návštěva divadla nebo obchodního domu,  je  obor hotelnictví  a  gastronomie 
opět nejvíce zasažen neustále se měnícími opatřeními.

AHR ČR  zpracovala  se  společností Data  Servis  –  informace  s.r.o.  v minulých  týdnech  průzkum  jak 
mezi provozovateli ubytovacích a stravovacích zařízení, tak i mezi zákazníky. Z něj například vyplývá, že 
provozy veřejného strvování letos dosud na tržbách 40 mld. Kč, přičemž očekává se, že ve zbytku roku 
to  bude  dalčích  20 mld. Kč. Téměř  čtvrtina  z  těchto  zařízení  byla  nyní  v  důsledku  omezení  nucena 
zkrátit otevírací dobu o více než 3 hodiny. Pokud jde o ubytovací služby, nadále zůstává nejzasažením 
regionem  Praha. V  současnosti  je  zde  dočasně  uzavřena  desetina  ubytovacích  zařízení,  dalších  37 % 
o  tom  uvažuje. V  nadcházejících měsících  se  v  Praze  očekává  nanejvýš  10%  obsazenost  ubytovacích 
kapacit.  90  %  provozů  navíc  udržuje  své  zaměstance  pouze  díky  programu  Antivirus.  Mimo  Prahu 
o  uzavření  uvažuje  20  %  ubytovacích  zařízení,  obsazenost  se  zde  nyní  očekává  do  30  %,  a  to  za 
předpokladu, že nebudou implementována važnější vládní opatření. 

Kompletní výstup z průzkumu a tiskovou zprávu naleznete na webu AHR: https://www.ahrcr.cz/novinky/
tzahrcrstavubytovacichastravovacichsluzeb/.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MZ PLATNÁ OD 5. ŘÍJNA 

Od 5. října. platí v rámci nouzového stavu následující mimořádná opatření vlády a MZ, která nahrazují 
předešlá opatření ohledně omezení a zákazu konání hromadných akcí provozu ve vnitřních prostorách 
vydaná v průběhu září:

1. Omezení  a  zákaz  hromadných  akcí  –  opatření  zakazuje  např.  zákaz  hromadných  akcí  ve  vnitřním 
prostoru  v  počtu  vyšším  než  10  osob  a  ve  vnějším  vyšší  než  20  osob,  dále  veškeré  hromadné  akce 
a  koncerty,  při  kterých  se  převážně  zpívá.  I  nadále  platí  zákaz  přítomnosti  veřejnosti  ve  stravovacích 
zařízeních po 22. hodině. Kompletní znění usnesení včetně výčtu výjimek z těchto omezení naleznete 
na našem webu: https://www.ahrcr.cz/novinky/mimoradneopatreniplatnausnesenivladyod5102020/.

2. Omezení  provozu  ve  vnitřích prostorách –  specifické podmínky provozu  ve  vnitřní  prostorách  vč. 
ubytovacích  a  stravovacích  stanovuje  mimořádné  opatření  MZ.  Opět  platí  povinnost  informovat 
zákazníky o nutnosti dodržovat dvoumetrové rozestupy jakožto i povinnost pravidelné dezinfekce stolů, 
výdejních okének apod. Plné znění mimořádného opatření naleznete rovněž na výše uvedené adrese.

Pokud jde o svatby a soukromé akce, na něž se nás často dotazujete, požádali jsme MZ o přímý výklad: 
„Na  soukromé  akce  (svatby,  oslavy),  pokud  se  konají  v  prostorách provozoven  stravovacích  služeb,  se 
taktéž  vztahuje  časové  omezení  uzavření  provozoven  do  22  hodin. Výjimkou  jsou  provozovny,  které 
neslouží  pro  veřejnost  (např.  zaměstnanecké  stravování,  stravování  poskytovatelů  zdravotních  služeb 
a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních + vyjímky dle opatření.“

AHR  ČR  nicméně  nesouhlasí  se  způsobem  přijímání  těchto  opatření  bez  jakékoliv  konzultace  se 
zástupci oborů, kterých  se opatření  ekonomicky přímo dotýká. Důvody nebyly dostatečně vysvětleny 

https://www.ahrcr.cz/novinky/mimoradne-opatreni-platna-usneseni-vlady-od-5102020/
https://www.ahrcr.cz/novinky/tz-ahr-cr-stav-ubytovacich-a-stravovacich-sluzeb/
https://www.ahrcr.cz/novinky/tz-ahr-cr-stav-ubytovacich-a-stravovacich-sluzeb/
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a opatření nerozlišují charakter konkrétních zařízení. Stejně tak není možné, aby ministr veřejně označil 
plošně  restaurace  za  rizikové  prostředí  a  tím dále  poškozoval  reputaci  našeho  oboru. V  tomto duchu 
jsme  vydali  tiskovou  zprávu  a  adresovali  dopis  panu ministrovi  s  výzvou k navázání  lepší  spolupráce. 
Tento  dokument  naleznete  rovněž  na  webových  stránkách  AHR  ČR:  https://www.ahrcr.cz/novinky/
tiskovazpravaahrcrkprohlaseniministraromanaprymuly/.

O případných nových opatřeních Vás budeme opět informovat na našem webu i prostřednictvím emailu.

VÝZVA MMR K PROGRAMU COVID – UBYTOVÁNÍ

Ministerstvo pro místní  rozvoj dne 8. září zveřejnilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace 
v  rámci  programu  COVID  –  Ubytování.  Tuto  výzvu  včetně  souvisejících  právních  dokumentů 
naleznete na adrese https://mmr.cz/cs/narodnidotace/covidubytovani. Žádosti jsou přijímány od 11. září, 
nejzazší  termín  je  pak  30.  října.  O  dotaci  se  žádá  formou  online  prostřednictvím  aplikace  Státního 
fondu podpory investic, ta je k dispozici na adrese https://zadosti.sfpi.cz/. Součástí online formuláře jsou 
i instruktážní materiály.

AHR OPĚT VYZVALA POSLANCE K ŘEŠENÍ 
KONCESIONÁŘSKÝCH POPLATKŮ

Již  v  době  uzavření  provozoven  ubytovacích  i  stravovacích  služeb  mimořádnými  opatřeními  jsme 
adresovali žádost na odpuštění plateb koncesionářských poplatků. Žádost jsme adresovali České televizi, 
Českému  rozhlasu,  Radě  České  televize,  členům  vlády  i  poslancům.  Ačkoli  zákon  o  rozhlasových 
a televizních poplatcích neumožňuje platby odpustit, k našemu návrhu o legislativní úpravu předmětného 
zákona se již veřejnoprávní média nevyjádřila. Stejně tak se nenašla podpora napříč politickým spektrem, 
kdo by  toto  téma otevřel. Vzhledem k  současné  situaci  i  výhledu minimální  obsazenosti  ubytovacích 
zařízení v následujících měsících předložila AHR návrh na řešení plateb koncesionářských poplatků.

https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani
https://zadosti.sfpi.cz/
http://www.pametni-mince.cz/davkomat/
https://www.ahrcr.cz/novinky/tiskova-zprava-ahr-cr-k-prohlaseni-ministra-romana-prymuly/
https://www.ahrcr.cz/novinky/tiskova-zprava-ahr-cr-k-prohlaseni-ministra-romana-prymuly/


KONÁNÍ 15. KONFERENCE AHR ČR

Rádi bychom Vás pozvali na v pořadí již 15. Konferenci AHR ČR, která se letos uskuteční 20. listopadu 
v  Brně. Vzhledem  ke  stávajícímu  vývoji  epidemiologické  situace  je  zřejmé,  že  se  akce  neobejde  bez 
mimořádných   hygienických opatření,  a program  jsme  se  tak  rozhodli  tentokrát učinit  jednodenním. 
I přesto jsme však přesvědčeni, že se nám opět podaří Vám zprostředkovat nezapomenutelný zážitek.

15. konference jako vždy spojí příjemné s užitečným, krom setkání s kolegy napříč oborem se tak můžete 
těšit  na  sérii  inspirativních  odborných  přednášek.  O  nových  přiležitostech  v  oblasti  bezkontaktních 
techonolgií bude hovořit „technologický evangelista“ Petr Mára, o zkušenosti se zvládáním pandemíí na 
asijských trzích se podělí Lubomír Bárta ml., ředitel hotelů Four Seansons v Bangkoku, a jak v této době 
maximálně zapojit kreativní myšlení poradí Jan Jelínek, zakladatel a kreativní ředitel agentury B&T Agency. 
Celkově konference nabídne osm odborných přednášek a dojde samozřejmě i na společenský program 
v podobě tradičního galavečera spojeného s předávpředáním Výročních cen AHR ČR. Podrobné informace 
ohledně konání 15. Konference včetně možnosti registrace naleznete na adrese www.konferenceahr.cz.

ZRUŠENÍ ROADSHOW AHR ČR V ZÁŘÍ A ŘÍJNU

Vzhledem  k  poslednímu  vývoji  epidemiologické  situace  jsme  bohužel  byli  nuceni  zrušit  Roadshow, 
které byly plánovány na měsíc září a říjen, tedy v Hradci Králové, Českých Budějovicích a v Karlových 
Varech. Omlouváme se za  tuto  situaci,  ale v  současné době, kdy  se zvyšují případy nákazy, nechceme 
riskovat zdraví Vás, našich zaměstnanců ani ostatních účastníků akce, včetně našich partnerů. Věříme, 
že toto rozhodnutí pochopíte, a přejeme Vám všem hodně zdraví a úspěchů v této komplikované době.

ZRUŠENO

https://konferenceahr.cz/
https://konferenceahr.cz/
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COFFEE BREAK

Kontakt: PENZION PRONECO

Adresa: Klentnice 78, 692 01 Klentnice

Email: sekretariat@proneco.cz

Tel.:  774 702 778

Web: https://penzion.proneco.cz/

Provozní zajišťuje, řídí a je odpovědný/á za řádný chod penzionu, v sezóně i Letní terasy s občerstvením. 
Pracuje s hotelovými systémy a portály, zadává rezervace, zabezpečuje prodej pokojů, komunikuje s CK 
i obchodními partnery. Vede  tým penzionu a komunikuje  se  zákazníky,  zabezpečuje ubytování hostů, 
firemní akce i oslavy.

Jaké znalosti a dovednosti by měl kandidát mít

Příjemné  vystupování,  zákaznicky  orientovaný  přístup,  zodpovědnost,  časová  flexibilita,  loajalita, 
organizační  schopnosti,  schopnosti  řešení  problému,  práce  s  PC,  řidičský  průkaz  skupiny  B, 
potravinářsky průkaz, SŠ vzdělání.

Co můžeme nabídnout

Práce ve firmě  s hodnotami. Krásné prostředí uprostřed pálavské přírody. Různorodá pracovní náplň. 
Adekvátní finanční ocenění. 

PENZION PRONECO V KLENTNICI VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA 
POZICI PROVOZNÍ PENZIONU

Kontakt: Šárka Novotná

Email: novotna@dolnimorava.cz

Tel.:  602 554 660

Web: www.dolnimorava.cz

Rozšiřujeme  resort  a  hledáme  nové  zaměstnance  do  gastro  provozů  na  Dolní  Moravě.  Nabízíme 
zajímavou práci v moderním prostředí, ubytování nebo příspěvek na dopravu, stravování, smlouvu na 
dobu neurčitou a využití atrakcí resortu pro vás a rodinné příslušníky zdarma. 

PRÁCE V HORSKÉM RESORT DOLNÍ MORAVA 

Kontakt: Mgr. Eva Hlavenková, hotel manager

Email: eva@hlavenkovi.cz

Tel.:  702 047 077

Web: https://lisenskydvur.cz/

Požadujeme praxi minimálně 5 let, flexibilnost, zájem zavádět nová jídla, kreativnost. Plat podle praxe 
a zkušeností. Možnost po dobu směn ubytování. Možnosti mimořádných odměn.

NABÍZÍME PRÁCI KUCHAŘE NA HPP – LÍŠENSKÝ DVŮR S.R.O.

https://lisensky-dvur.cz/
https://penzion.proneco.cz/
https://www.dolnimorava.cz/
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VZDĚLÁVÁNÍ

NABÍDKA KURZŮ AKADEMIE AHR ČR – MĚSÍC ŘÍJEN

V době, kdy kapacita vašich provozů ještě není zcela naplněna se nabízí prostor pro odborné vzdělávání 
vašich zaměstnanců na pracovišti nebo v Akademii AHR ČR. Vybrat si můžete z následující nabídky. 

JAK ZNOVU ROZJET PROVOZ F&B ÚSEKŮ OD A DO Z

Termín: 20. 10 2020 od 9 do 16 hod.

Lektor: Radek Pálka

Potřebujete  vydělávat  a  zároveň  pracovat  na  udržení  špičkového  personálu  a  mít  na  personál 
peníze?  Potřebujete  skloubit  kvalitní  pokrmy,  nápoje,  Zajímá Vás,  na  co  se  zaměřit  při  řízení 
restaurací, nebo celých F&B úseků??

Naučíte se, jak připravit kalkulace, plánovat. Spočítáte si výtěžnost nejen jídel a nápojů, ale i jednotlivých 
akcí.  Vysvětlíme  Vám  pojmy  jako  forecasting,  budgeting  a  celkově  ekonomické  plánování  provozů. 
Zaměříte se na řízení lidských zdrojů tedy, jak na pohovory, kde sehnat personál a jak chybějící personál 
nahradit. Tento seminář pomůže provozním, majitelům, ředitelům a šéfkuchařům s ekonomikou provozů.

RECEPČNÍ PROFESIONÁL, MODUL I

Termín: 21. 10. 2020 od 9 do 16 hod. – upozorňujeme na změnu termínu konání

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/jak-znovu-rozjet-provoz-f_b-useku-od-a-do-z-15092020/
https://www.akademieahr.cz/vypsane-kurzy/recepcni-profesional/


VZDĚLÁVÁNÍ

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.

ČESKÝ SYSTÉM KVALITY SLUŽEB

Pracujete ve službách cestovního ruchu? Chcete se neustále zlepšovat a zaujmout 
zákazníky? Pak je nejvyšší čas zapojit se do Českého systému kvality služeb.

PROČ se zapojit? 

Kvalitní služby jsou pro zákazníky důležitým filtrem při jejich výběru a nákupu. 
Spokojenost s nimi je také hlavním důvodem dalšího doporučení. Navíc vám 

management kvality pomůže zoptimalizovat i vaše interní procesy, což může vést ke 
snižování nákladů a zvyšování vašeho zisku. Kromě základního tréninku managementu 

kvality, pořádáme každoročně pro pracovníky certifikovaných organizací odborné 
vzdělávací kurzy. Všechna školení jsou pro vás zdarma!

JAK získat certifikát?

Všechny informace o průběhu certifikace naleznete přehledně na našem webu. 

KDE je značka Q vidět?

Aby se značka „Q“ rozšířila do povědomí veřejnosti, realizuje ČSKS propagační aktivity 
v celostátních médiích. 

Bližší informace k získání certifikátu jsou dostupné na www.csks.cz.

KONTAKT

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism

Specializované pracoviště ČSKS

Vinohradská 46

120 41 Praha 2

www.csks.cz

info@csks.cz

https://www.akademieahr.cz/
https://www.csks.cz/
https://www.csks.cz/
https://www.csks.cz/


Ing. Andrea Škodná

manažer vzdělávacích 
programů

+420 236 042 384

+420 778 070 628

skodna@ahrcr.cz

Bc. David Hloch

koordinátor projektů

+420 236 042 383

hloch@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

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

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

