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POMÁHÁME DĚTEM

Děkujeme  touto  cestou  všem,  kteří  jakýmkoli  způsobem 
pomáhali  v  letošním  roce  v  činnosti  Nadace  AHR  ČR. 
Nezáleží  na  tom,  zda  se  jedná  o  finanční  příspěvek, 
poskytnutí  ubytování  nebo  prostoru  pro  naše  akce,  či 
například  osobní  setkání  a  zajištění  exkurze  v  hotelech 
a restauracích. Podstatné je se společně zapojit.  Díky vám 
jsme  mohli  pomoci  dětem  z  13  dětských  domovů.  Konkrétně  se  jednalo  o  podporu  studentů  na 
učňovských,  středních  i  vysokých  školách,  zaměřených  na  obor  hotelnictví  a  gastronomie.  V  rámci 
projektu Start do života jsme jim rovněž umožnili nejen samotné studium, ale zajistili pro ně pracovní 
pomůcky a vybavení, exkurze, odborný program. V létě jsme také uspořádali Letní Camp Nadace AHR 
ČR v Praze, o němž jsme informovali v minulém zpravodaji. V neposlední řadě se nadace podílela na 
zajištění  vybavení  pro  dětské  domovy  a  poznávacích  pobytů.  Jsme  rádi,  že  hoteliéři  pomáhají 
potřebným a přispívají tak ke štěstí dětí, ale také budování dobrého jména našeho oboru.

NEJLEPŠÍ HOTELIÉŘI A  RESTAURATÉŘI ROKU 2019 
OCENĚNI

Ve Slovanském domě v Praze se sešlo přes 400 hostů z řad hoteliérů a provozovatelů restaurací, aby se 
společně zúčastnili slavnostního předání výročních cen AHR ČR.

Oceněni byli nejlepší hoteliéři  i provozovatelé restaurací, kteří kvalitou poskytovaných služeb inspirují 
ostatní a nad rámec svých podnikatelských činností podporují rozvoj oboru. Ocenění pak Penzion roku 
získává tým, který je nejlépe hodnocen nejen odborníky, ale také v recenzích hostů.

AHR ČR myslí i na vzdělávání mladých a jejich další profesní růst. Tradičně uděluje cenu Škola roku, 
která  hodnotí  učiliště,  střední  i  vysoké  školy  se  zaměřením  na  obory  cestovního  ruchu.  Stejně  tak 
každoročně asociace vyhlašuje anketu Mladý manažer  roku,  jako výraz ocenění úspěchu manažerů do 
30  let. Velmi  přínosné  je  také  vyhodnocení Diplomová práce  roku,  která  je  výrazem uznání  za  práci 
studentů z pohledu uplatnitelnosti dané práce v praxi a přínosu pro obor.

V neposlední řadě asociace každoročně oceňuje projekty zaměřené na odpovědné podnikání. Je to výraz 
uznání  těm, kdo se  svým podnikáním snaží přinést prospěch a pomoc také v místech, kde podnikají, 
zabývají se udržitelností podnikání pro životní prostředí a pomáhají potřebným.

Mimořádné  ocenění  AHR  ČR  bylo  v  letošním  roce  uděleno  Zpravodajství  Českého  rozhlasu,  za 
objektivní  zpravodajství  z  podnikatelského  prostředí.  Ocenění  je  výrazem  uznání  za  snahu  ve 
zpravodajství vždy přinášet vyvážený pohled všech stran, kterých se konkrétní informace týkají, včetně 
samotných podnikatelů. Ocenění převzal ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu Jan Pokorný.

Medailonky jednotlivých kandidátů a oceněných naleznete na www.cenyahr.cz.

https://www.nadaceahr.cz/
https://www.cenyahr.cz/
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ČESKÝ SYSTÉM KVALITY SLUŽEB

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

Kdo  se  rozhodne  do  systému  začlenit  a  projde  úspěšnou  certifikací,  získá  značku  „Q“.  Ta  je 
poznávacím  znamením  pro  koncového  zákazníka.  Napovídá  mu,  že  se  setkává  s  profesionálním 
přístupem a permanentní snahou zkvalitňovat poskytované služby. Vlastníkem systému je Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR. Funkci realizátora a tzv. Specializovaného pracoviště plní od ledna 2016 agentura 
CzechTourism. Na realizaci se zároveň podílí profesní asociace.

Technický předpoklad kvality pro ubytovací zařízení

Hotely, které mají zájem se do ČSKS zapojit, musí nejprve splnit tzv. technický předpoklad kvality. Tím 
se  rozumí  mít  platný  certifikát  Oficiální  jednotné  klasifikace  ubytovacích  zařízení  ČR  Hotelstars 
vydaný Asociací hotelů a restaurací ČR.

PROČ se zapojit? 

Získáte  náskok  před  konkurencí.  Cílevědomé  řízení  kvality  navíc  snižuje  náklady  a  riziko  vzniku 
stresových situací. Každoročně pořádáme pro pracovníky certifikovaných organizací odborné vzdělávací 
kurzy  (nejen  pro  vyškolené Trenéry  kvality,  ale  i  pro  ostatní).  Jedná  se  např.  o  školení  zaměřená  na 
sociální  sítě,  řešení  stížností nebo psychologii  reklamy. Všechna  školení  jsou pro vás  zdarma! Sledujte 
aktuality na www.csks.cz.

JAK získat certifikát?

Absolvujete dvoudenní školení a získáte kvalifikaci tzv. Trenéra kvality. Nabyté vědomosti vám umožní 
zpracovat  požadovanou  elektronickou  dokumentaci,  kterou  předložíte  k  posouzení Hodnotitelskému 
centru,  a následuje  rozhodnutí o udělení  certifikátu. Termíny vypsaných  školení ČSKS pro  rok 2020 

průběžně zveřejňujeme na webu ČSKS – sledujte aktuality.

KDE je značka Q vidět?

Aby  se  značka  „Q“  rozšířila  do  povědomí  veřejnosti,  realizuje  ČSKS  propagační  aktivity.  Využívá 
v nich mimo jiné originální animované spoty. Sledujte náš Facebookový profil a budete mít přehled 
o  nově  certifikovaných  subjektech,  ale  i  dalších  zajímavostech  ze  světa  kvality  a ČSKS. Základ  je  ale 
u  vás. Získejte  certifikát Českého  systému  kvality  služeb  a  chlubte  se  se  značkou  „Q“  v  rámci  svých 
marketingových aktivit. 

Bližší  informace  k  získání  certifikátu  jsou  dostupné  na www.csks.cz.  Podívejte  se  také  na  web  pro 
koncové klienty www.sluzbyQ.cz.                                    

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
Specializované pracoviště ČSKS
Vinohradská 46
120 41 Praha 2
www.csks.cz
info@csks.cz KONTAKT

http://www.csks.cz/
http://www.csks.cz/
http://www.csks.cz/
https://www.sluzbyq.cz/
http://organizace.csks.cz/cs/cesta-k-certifikaci/technicke-predpoklady-kvality/
https://www.hotelstars.cz/
http://organizace.csks.cz/redakce/index.php?subakce=akce&xuser=&lanG=cs
http://www.csks.cz/cs/propagacni-aktivity/
https://www.sluzbyq.cz/cs/certifikace.html
https://www.facebook.com/ceskysystemkvalitysluzeb
https://www.sluzbyq.cz/
http://www.csks.cz/
http://www.csks.cz/
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PLAKETA HOTELSTARS V  DŘEVĚNÉM ČI SKLENĚNÉM 
PROVEDENÍ

Každé  úspěšně  certifikované  či  recertifikované  ubytovací 
zařízení  od  nás  automaticky  obdrží  papírový  certifikát 
a samolepící klasifikační znak k vylepení. Další možností, jak 
pracovat  s  touto  značkou  a  vašim hostům deklarovat,  že  se 
řadíte  mezi  certifikovaná  ubytovaná  zařízení,  je  možnost   
objednání certifikátu v dřeveném provedení za 2 500 Kč bez 
DPH nebo nově  také ve  skleněném provedení za 2 000 Kč 
bez DPH. Individuálně si lze domluvit i další úpravy (např. 
podsvícení  skleněné  plakety).  Buďte  vidět  i  vy.V  případě 
zájmu kontaktujte Ing. Lucii Fialovou: fialova@ahrcr.cz.

NOVĚ CERTIFIKOVANÁ/RECERTIFIKOVANÁ UBYTOVACÍ 
ZAŘÍZENÍ 2019–2023

Penzion Mostař  W Villa Marion

Výše zmíněným ubytovacím zařízením gratulujeme. Následujte své kolegy a přidejte se i vy.

BUĎTE V  ROCE 2020 PRO SVÉ HOSTY TĚMI PRAVÝMI 
HVĚZDAMI

Začátek  roku  je  ideální  dobou  nechat  své  ubytovací  zařízení  certifikovat.  Platnost  certifikace  je  5 
kalendářních let, proto čím dříve o certifikaci zažádáte, tím déle se budete moci oficiálními hvězdičkami 
pyšnit. Dáte tak svým hostům jasně najevo, že se řadíme mezi více než 30 000 hotelů po celé Evropě, 
které  pod  společným  znakem  Hotelstars  Union  garantují  stejný  rozsah  vybavení  a  služeb.  Jednotná 
metodika  zajišťuje  sjednocení  požadavků na  hotelové  vybavení  a  služby,  tento  projekt  rovněž  využívá 
společného marketingu při propagaci certifikovaných zařízení a klade si za cíl zlepšit renomé a kvalitu 
hotelového odvětví a hostům přináší vyšší transparentnost a srovnatelnost mezi jednotlivými členskými 
zeměmi. Svoji žádost o certifikaci můžete vyplnit zde: www.hotelstars.cz/certifikatzadost.

ANKETA PENZION ROKU 
2019 ZNÁ SVÉHO VÍTĚZE

Penzion  roku  je  prestižní  ocenění  majitelů 
a  provozovatelů  penzionů,  kteří  dlouhodobě  nabízí 
kvalitní  služby  a  zároveň  je  jednou  z  kategorií 
Výročních  cen Asociace hotelů  a  restaurací ČR, na 
které AHR ČR spolupracuje s hotelovým systémem 
Previo  společně  s  rezervačními  portály  Penzion.cz 
a Hotel.cz.

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. 

V  letošním  roce  se  v  TOP  10  umístily  tyto 

https://www.hotelstars.cz/certifikat-zadost
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penziony: Penzion U Zámku Mělník ****, Penzion Jasmín, Bed & Bike Prachatice, Penzion U Ježků, 
Penzion Kaplanka,  Penzion  Jelen*** Vranov  nad Dyjí,  Pension  Josef,  Penzion Grasel,  Penzion  Adéla 
a Villa Karolína.

Ocenění Penzion  roku 2019  si  na  slavnostním galavečeru 29.  listopadu převzal  penzion Bed & Bike 
Prachatice. Vítězi gratulujeme a všem zapojeným penzionům děkujeme za účast.

SOUHRNNĚ Z ČINNOSTI AHR V ROCE 2019

Asociace  hotelů  a  restaurací  České  republiky má  ke  konci  roku  2019  1595  členů. V  tomto  roce  se 
podařilo prosadit do finální podoby několik  velmi  významných  legislativních  změn, které budou mít 
přímý dopad na podporu  rovných podmínek  v  podnikání  a  rovněž  podporu podnikání  v  hotelnictví 
a  gastronomii.  Jedná  se  zejména o  již  druhé  snížení  sazby DPH pro  služby  restaurací  na 10 % nebo 
dokončení několikaletého projektu změny režimu místních poplatků.

AHR ČR také významně posílila svůj mediální obraz, díky poměrně intenzivní komunikaci se zástupci 
médií  a  přinášení  nových  témat,  která  se  bezprostředně  týkají  problematiky  podnikání  v  cestovním 
ruchu. Stejně tak se podařilo více využít spolupráci v rámci členství AHR ČR v Hospodářské komoře 
a jejím představenstvu, Svazu obchodu a cestovního ruchu a v jeho představenstvu a v neposlední řadě 
v  řídícím  výboru  evropské  konfederace  HOTREC.  Asociace  aktivně  podpořila  dokončení  zákona 
o  EET,  aby  nedošlo  k  situaci,  kdy  se  tato  povinnost  bude  vztahovat  pouze  na  „kamenné“  obchody 
a restaurace a nedotkne se například stánků s občerstvením, čímž by jednoznačně došlo k diskriminaci 
určité  části  podnikatelů.  Zabývali  jsme  se  rovněž  novelou  zákona  č.  159  a  s  ním  spojenou  definicí 
zájezdu a  získali konkrétní  stanovisko MPO, které potvrzuje výjimky udělené  již  v  evropské  směrnici 
provozovatelům ubytovacích a stravovacích zařízení. Věnovali jsme se problematice stravenek. Vytvořili 
jsme  celkem  3  vlny  průzkumů  mezi  provozovateli  restaurací  a  zmapovali  současný  trh  a  klíčové 
problémy vztahující  se  k  akceptaci  stravenek  ze  strany provozovatelů  gastronomických  zařízení. AHR 
ČR rovněž podpořila novelu zákona o pobytu cizinců, která přinesla v letošním roce nové možnosti pro 
zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU.

V rámci naší metodické činnosti jsme vydali několik materiálů, které slouží našim členům ke zlepšování 
procesů  ve  svých  zařízeních  nebo  zavedení  nové  legislativy. Konkrétně  se  jednalo  o Desatero  požární 
prevence  pro  zaměstnance  ve  spolupráci  s  GŘ HZS,  publikaci Minimalizace  potravinových  odpadů 

v  pohostinství,  metodiku  pro  zavedení  nového  poplatku  z  ubytování,  prokázání  oprávněnosti  plateb 
kreditními kartami, aplikace balíčků služeb v souvislosti s novelou zákona č. 159, vnitřní předpisy pro 
zajištění směnárenské činnosti, registrace prodejců tabákových výrobků a zaměstnávání občanů ze zemí 
mimo EU na základě sezónních pracovních povolení.

Ve  spolupráci  s HOTREC  jsme  vydali  společný  dokument White  Papers  for Hospitality  in  Europe, 
materiál,  který  obsahuje  priority  pro  podporu  pohostinství  a  cestovního  ruchu  pro  nově  zvolený 
Evropský  parlament.  Během  roku  jsme  uspořádali  několik  workshopů  pro  naše  členy  na  aktuální 
témata. Zapojili jsme se do debaty ke sdílené ekonomice v rámci aktivity Reform BnB v Barceloně.

Významnou podporou  je každoročně zajištění hromadné kolektivní  smlouvy k vypořádání autorských 
poplatků. V letošním roce se nám touto cestou podařilo dosáhnout až 50% úspor pro naše členy.

Během  roku  2019  jsme  zorganizovali  celkem  6  Roadshow  AHR,  kterých  se  zúčastnilo  celkem  470 
účastníků z řad majitelů a provozovatelů ubytovacích zařízení.

Více k činnosti AHR i k možnostem členství na www.ahrcr.cz.

VYKROČTE DO NOVÉHO ROKU S AHR ČR

Žijeme  v  době  turbulentních  změn  a  není  vždy  jednoduché  rychle  se  zorientovat  ve  všech  změnách 

https://www.ahrcr.cz/
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PSD2 – PŘECHODNÉ OBDOBÍ K ZAVEDENÍ DO 31. 1. 2020

Jak  jsme Vás  informovali,  14.  září  2019  nabyla  účinnosti  evropská  směrnice  PSD  2  EU,  která  byla 
přenesena do našeho zákona o platebním styku č. 370/2017. Zákon zavádí povinnosti k zabezpečení, 
zejména požadavek, aby poskytovatelé platebních služeb uplatňovali při elektronických transakcích tzv. 
SCA  –  silné  ověřování  uživatele  (více  informací  v minulém  čísle  Zpravodaje  a  na  www.ahrcr.cz).  Již 
v červnu jsme spolu s HOTREC adresovali Evropskému orgánu pro bankovnictví (EBA) upozorňující 
zprávu,  že  sektor  pohostinství  není  na  implementaci  SCA  připraven.  EBA  publikovala  názor 
umožňující  zvážení  zavedení  přechodného  období,  ve  kterém  nebudou  pravidla  SCA  vynucována.   
Začátkem září  jsme proto adresovali obdobnou žádost ČNB. Dle odpovědi  je ČNB připravena  lhůtu 
zohlednit,  avšak  při  jejím  určení  bude  vycházet  z  rozhodnutí  EBA  tak,  aby  byla  zajištěna  jednotná 
implementace  požadavků  v  celé  EU.    EBA  v  říjnu  uznala  validitu  specifických  problémů,  kterým 
obchodníci  v  oblasti  elektronického  obchodování  čelí  a  poskytla  dodatečné  období  k  implementaci 
SCA do 31. 12. 2020.

LICENČNÍ SMLOUVY NA DÍLA ZAHRANIČNÍCH VYSÍLATELŮ

Členové  AHR  byli  kontaktováni  společností  Media  Management  Europe  (dále  jen  MME).  Tato 
společnost  na  základě  zmocnění  zahraničních  televizních  vysílatelů  zajišťuje  autorskoprávní  ochranu 
v  souvislosti  s  televizními  kanály  distribuovanými  v  rámci  hotelů  a  ostatních  ubytovacích  zařízení.     
AHR  navázala  na  komunikaci,  kterou  jsme  již  v  minulosti  s  touto  společností  vedli  a  v  zastoupení 
našich  členů  jsme  vyzvali  MME  k  doložení  oprávnění  a  k  vyjasnění  některých  otázek  týkajících  se 
rozsahu zastupování. V neposlední řadě jsme MME vyzvali ke komunikaci přímo s AHR, která povede 
k efektivnímu řešení dané věci.

VYHLÁŠKY OBCÍ – MÍSTNÍ POPLATKY

V souvislosti s novelou zákona o místních poplatcích a povinnostmi obcí aktualizovat stávající obecně 
závazné vyhlášky  jsme zaslali všem primátorům krajských měst dotaz k poplatkům z pobytu. Zároveň 
předsedové krajských  sekcí AHR adresovali dopis  i  zastupitelům ostatních měst  a obcí. V případě,  že 
bude  v  daných obcích poplatek  zaveden,  požádali  jsme o  sdělení,  v  jaké  výši,  s  jakou účinností  a  na 
základě  jakého  místního  předpisu  –  obecně  závazné  místní  vyhlášky  o  poplatku  z  pobytu  –  bude 
poplatek z pobytu zaveden. Dále jsme požádali o sdělení, jak bude s finančními prostředky plynoucími 
z  výběru  poplatku  z  pobytu  nakládáno  a  v  jaké  výši  budou  investovány  zpět  do  rozvoje  cestovního 
ruchu v dané obci. O odpovědích budeme členy AHR informovat.

v  oblasti  legislativy,  ať  už  na  národní  či  evropské  úrovni,  a  umět  na  ně  pružně  reagovat.  Nejen 
o  legislativních  změnách,  ale  obecně o  všech důležitých  informacích  a novinkách  týkajících  se  oboru 
hotelnictví a pohostinství vás pravidelně informujeme. Buďte v obraze i v roce 2020 a staňte se členem 
AHR  ČR.  Je  to  jednoduché,  stačí  kliknout  na  modré  pole  „Chci  se  stát  členem“  na  www.ahrcr.cz 
a  vyplnit  přihlášku.  Kromě  času  šetříme  i  vaše  výdaje  spojené  s  autorskými  poplatky,  nabízíme  vám 
speciální  sazby,  při  kterých  můžete  ušetřit  až  50  %  z  cen,  které  autorské  svazy  nabízí  jednotlivým 
ubytovacím zařízením. Šetřete svůj čas i finance, AHR ČR je tady pro Vás.

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na emailové adrese fialova@ahrcr.cz.



AKCE

KDE NÁS MŮŽETE POTKAT V ZIMĚ – VELETRHY 
CESTOVNÍHO RUCHU

GO & REGION TOUR BRNO

16.–19. 1. 2020

Veletrhy GO a REGIONTOUR jsou největší 
národní prezentací cestovního ruchu v ČR. 
Místem konání je Brno – výstaviště.

Veletrh REGIONTOUR je hlavní prezentační 
platformou potenciálu cestovního ruchu 

v regionech České republiky. Je nosným projektem 
na podporu incomingu a domácího cestovního 
ruchu. Na veletrhu GO se prezentují tuzemské 
i zahraniční cestovní kanceláře a agentury se 

zaměřením na výjezdovou turistiku.
HOLIDAY WORLD & REGION WORLD 

13.–16. 2. 2020

29. ročník mezinárodních veletrhů cestovního 
ruchu a regionální turistiky. Místem konání je 

nově areál PVA EXPO Letňany.

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu HOLIDAY 
WORLD je nejvýznamnější akci svého druhu nejen 
v České republice, ale i v regionu střední Evropy. 
I v roce 2019 se na veletrhu představil téměř celý 
svět. Nechyběly národní turistické centrály 

tradičních evropských zemí i vzdálených destinací, 
jako Ameriky, Asie nebo Afriky. Na turistické 
zážitky lákaly regiony České republiky, aktuální 
nabídku zájezdů do celého světa nabídly desítky 

cestovních kanceláří a agentur.

NABÍDKA PRO PARTNERY AHR ČR – JEZDĚTE S NÁMI 
V PŘÍŠTÍM ROCE NA AKCE

Věděli  jste,  že  Asociace  hotelů  a  restaurací  ČR  sdružuje  kromě  hotelů,  restaurací  a  škol  také 
dodavatelské firmy? Naši partneři s námi jezdí 6× ročně na celorepublikovou roadshow, golfový turnaj 
a výroční konferenci. Na každé z těchto akcí máte příležitost oslovit svoje potenciální klienty a potkat 
se s těmi stávajícími. Počet partnerů je limitován, tak neváhejte a přihlaste se co nejdříve.

3x ročně máte také možnost oslovit členskou základnu v rámci Newsletter partnerů, kde uveřejňujeme 
Vaše  aktuální  nabídky.  Pro  více  informací  o  nabídce  spolupráce  pro  partnery  navštivte  naše  stránky: 
www.ahrcr.cz/propartnery.

https://www.ahrcr.cz/pro-partnery/
https://www.ahrcr.cz/pro-partnery/


COFFEE BREAK

HLEDÁTE PRÁCI, KTERÁ VÁS BUDE BAVIT? CHCETE MÍT TO NEJLEPŠÍ 
ZÁZEMÍ? STAŇTE SE KUCHAŘEM V HOTELU DŮM BEDŘICHA 
SMETANY**** NEBO HOTELU SPOLEČENSKÝ DŮM***

Nabízíme:  práci  na  HPP,  pracovní  dobu  jen  37,5h/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

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBORU HOTELNICTVÍ, GASTRONOMIE 
A CESTOVNÍHO RUCHU 

Kombinované  studium  pro  lidi  pracující  v  oboru. Vysoká  škola  obchodní    a  hotelová  v  Brně  nabízí 
profesní bakalářský program  Management hotelnictví a cestovní ruchu. Více informací:

Kontakt: Mgr. Hana Vovsová  

Email: info@hotskolabrno.cz

Tel.:  547 218 247 

Web:  www.hotskolabrno.cz

SR. SALES MANAGER COURTYARD BY MARRIOTT BRNO

Do našeho hotelu Courtyard by Marriott Brno hledáme 
uchazeče  na  pozici  Senior  Sales  Manager,  kde  budete 
mít  na  starosti  vedení  týmu  4  zaměstnanců,  péči 
o  stávající  firemní  klienty,  aktivní  vyhledávání  nových 
klientů  a  obchodních  příležitostí,  finanční  reporting 
a  spolupráci  s  obchodním  ředitelem.  Čeká  Vás  u  nás 
atraktivní  pracovní  prostředí  nového  hotelu,  skvělý  tým 
kolegů  a  zajímavé  ocenění.  Pro  více  informací  navštivte 
níže  uvedené  kariérní  stránky,  číslo  pozice  19136929. 
Neváhejte a zkuste to!

Kontakt: Štěpán Malý

Email: stepan.maly@courtyard.com

Tel.:  547 218 247 

Web:  www.marriott.com/careers

http://www.careers.marriott.com/
http://www.hotskolabrno.cz/


COFFEE BREAK

Email: pavel.krapacek@parkholiday.cz

Tel.:  602 346 637

Web (1):  www.parkholiday.cz

Web (2):  www.tetubrissy.cz

hledá  do  svého  týmu  spolehlivou  a  usměvavou  servírku/
spolehlivého a usměvavého číšníka na HPP  (i  jednotlivě). 
Profesionální vystupování, kolegialita a  loajalita  je pro nás 
důležitá. Více informací:

PARK HOLIDAY RESORT**** PRAHA 10-BENICE 

Instagram:@essensrestaurant 

Email: suchanek@chateaudefrontiere.com

Tel.:  737 348 058

Web:  www.restaurantessens.cz

Restaurant  ESSENS  hledá  číšníky/servírky  do  luxusní 
restaurace  s  možností  dotknout  se  vrcholu  gastronomie,  sommeliérství 
i  baristiky.  Nabízíme  jedinečnou  příležitost  pracovat  v  profesionálním 
týmu,  který  má  zkušenosti  ze  světových  restaurací  oceněných 
michelinskými  hvězdami.  Restaurant  ESSENS  je  umístěna  v  budově 
Hraničního  zámečku/Chateau  de  Frontiere,  který  pod  ochranou 
UNESCO  najdete  v  srdci  LednickoValtického  areálu.  Restaurace  tvoří 

základní pilíř rozlehlého komplexu s čtyřhvězdičkovým hotelem, kavárnou i vinárnou.

Co  nabízíme:  plnohodnotné  ubytování  a  zaměstnanecká  strava  zdarma,  možnost  absolvování 
sommeliérského  i  baristického kurzu,  práci  na hlavní  pracovní  poměr nebo  jako  sezónní  zaměstnání, 
práci  v  krásném  luxusním prostředí  a  v mladém dynamickém kolektivu,  zajímavé platové podmínky, 
zaměstnanecké  benefity  a  slevy  na  firemní  produkty,  nezapomenutelnou  zkušenost  s  novinkami 
v gastronomii, možnost profesního růstu.

Pro  více  informací  o  restauraci  můžete  navštívit  Instagram  nebo  webové  stránky.  V  případě  zájmu 
kontaktujte managera restaurace na níže uvedeném emailu nebo telefonním čísle.

RESTAURANT ESSENS HLEDÁ ČÍŠNÍKY/SERVÍRKY

BRIGÁDA

Na zimní sezónu 2020 hledáme brigádníky pro obsluhu 
venkovního  občerstvení  přímo  u  dvou  hlavních 
běžkařských  tras  na Kvildě  (Šumava). V  případě  zájmu, 
pošlete životopis včetně fotografie na: 

Kontakt: Michal Fikrle

Email: m.fikrle@laznekvilda.cz

Web: www.laznekvilda.cz

http://www.restaurantessens.cz/
https://www.parkholiday.cz/
https://www.tetubrissy.cz/


VZDĚLÁVÁNÍ

DĚKUJEME VŠEM ZA ABSOLVOVÁNÍ LETOŠNÍCH 
VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT AKADEMIE AHR

Zorganizovali jsme 35 otevřených kurzů z oblasti hotelnictví a gastronomie pro celkem 322 účastníků, 
18 kurzů na klíč pro 218 zaměstnanců a 3 workshopy k aktuálním tématům pro 145 zájemců.

Nabídka  pro  další  období  „zima  2020“  je  v  přípravě.  Aktuální  data  kurzů  a  jejich  stručné  anotace 
naleznete na webu www.akademieahr.cz.

Jako členové AHR využijte ceny kurzů za zvýhodněnou cenu.  

Mezi  naše  stálice  z  řad  otevřených  kurzů  jmenujme  např.  dva  moduly  kurzů  Recepční  profesionál 
a  Profesionální  obsluha,  tři  moduly  kurzu  Housekeeping,  kurz  Revenue  managementu,  kurz 
Hotelového obchodu, Marketingu či kurz Legislativních povinností v gastro oblasti. 

Pokud v naší nabídce nenaleznete pro Vás potřebná  témata  či  byste  raději  byste měli  kurz na klíč  ve 
vašem zařízení dle konkrétních přání  a požadavků, pak  se na nás obraťte přímo. Rádi pro vás  takový 
kurz zorganizujeme, přesně šitý na požadavky a potřeby vaší organizace. Mimo speciální ceny za tento 
kurz  (od  20  000  Kč  +  DPH)  a  školení  ve  vaší  organizaci  máte  možnost  do  skladby  školení  přímo 
zasáhnout. Veškeří naši lektoři jsou odborníci z oblasti hotelnictví či gastronomie s dlouholetou praxí. 
Dokáží předat mnoho potřebných a cenných praktických informací.

A již nyní máme připraven další exkluzivní seminář. Využijte zvýhodněné nabídky early bird do 30. 12. 
2019. Těšíme se na setkání s Vámi v roce 2020.

https://www.akademieahr.cz/vypsane-kurzy/exkluzivni-jednodenni-seminar-jana-censkeho-a-lenky-bernardes/
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/

