
 

 

 
 

Zákaz kouření je politický akt, zavřou další hospody. Hoteliéři 
vyzývají senátory k vrácení návrhu 

 
9.12.2016 

 

 

Asociace hotelů a restaurací vyzývá senátory, aby protikuřácký zákon, který byl v 

pátek schválen, vrátili k přepracování. Podle hoteliérů je zákon o zákazu kouření 

spíše politický tah a nová nařízení budou likvidační zejména pro vesnické hospody. 

Podle asociace je absurdní i to, že hostinský může podat alkoholické nápoje jen 

tomu, kdo nemůže způsobit úraz nebo škodu sobě nebo někomu jinému. 

 

Celý článek nalezete ZDE  
 
 

Zákaz kouření je likvidační, odmítněte ho, apelují restauratéři na 
Senát 

 
9.12.2016 

 

 
Protikuřácký zákon je dalším krokem k likvidaci živnostníků v pohostinství a snížení 

prodeje tabákových výrobků pravděpodobně nepřinese. V reakci na v pátek 

schválený zákaz kouření to uvedla Asociace hotelů a restaurací.  

 

Vyzvala současně senátory, aby normu Sněmovně vrátili k dopracování. 

 

Celý článek naleznete ZDE 

 

 

 

Zákaz kouření zlikviduje další! Restauratéři chtějí, aby Senát odmítl 
 

9.12.2016 

 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zakaz-koureni-je-politicky-akt-zavrou-dalsi-hospody-hotelier/r~b6d8814abe2b11e68b970025900fea04/?redirected=1481872797
http://zpravy.idnes.cz/asociace-hotelu-a-restauraci-zakon-o-zakazu-koureni-fh5-/domaci.aspx?c=A161209_174028_domaci_jkk


 

 

 

Protikuřácký zákon je dalším krokem k likvidaci živnostníků v pohostinství a snížení 

prodeje tabákových výrobků pravděpodobně nepřinese. V tiskové zprávě to uvedla 

Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR). Zákon schválila sněmovna. Asociace  

 

vyzvala senátory, aby normu sněmovně vrátili k dopracování. AHR za absurdní 

považuje například požadavek zákona, aby hostinští nalévali alkohol pouze lidem, 

kteří nemohou způsobit úraz nebo škodu. 

 

Celý článek naleznete ZDE 

 

 

 

Asociace restauratérů vyzývá Senát, aby protikuřácký zákon vrátil 
 

12.12.2016 

. 

Protikuřácký zákon je dalším krokem k likvidaci živnostníků v pohostinství a snížení 

prodeje tabákových výrobků pravděpodobně nepřinese. V tiskové zprávě to uvedla 

Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR). Zákon dnes schválila sněmovna. Asociace 

vyzvala senátory, aby normu sněmovně vrátili k dopracování. AHR za absurdní 

považuje například požadavek zákona, aby hostinští nalévali alkohol pouze lidem, 

kteří nemohou způsobit úraz nebo škodu. 

 

Celý článek naleznete ZDE 

 

V Česku chybí pravidla pro další rozvoj sdílené ekonomiky 

 

12.12.2016 

 

V Česku chybějí pravidla pro další rozvoj sdílené ekonomiky, a není jasné, kde končí 

sdílená a začíná šedá ekonomika. Regulace sdílených služeb by se ale měla omezit 

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zakaz-koureni-zlikviduje-dalsi-restaurateri-chteji-aby-senat-odmitl_409161.html
http://zemedelec.cz/asociace-restaurateru-vyzyva-senat-aby-protikuracky-zakon-vratil/


 

 

jen na nezbytně nutný rozsah a měla by být jednotná na evropské úrovni, uvedli 

zástupci Svazu obchodu a cestovního ruchu. 

 

Celý článek a video naleznete ZDE 

 

 

Protikuřácký zákon tvrdě postihuje také podávání alkoholu 
 

12.12.2016 

 

Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek označuje za absolutní 

absurditu protikuřáckého zákona zákaz nalít tomu, u koho se dá předpokládat, že by 

pak mohl způsobit úraz nebo škodu. Hospodským za to hrozí i zákaz činnosti. 

 

Celý článek naleznete ZDE 

 

 

Stát chce zkrotit sdílenou ekonomiku, zatím bojuje s pravidly 

 
12.12.2016 

 

Airbnb, Uber, slova, která v hovorech lidí zaznívají stále častěji. Sdílená ekonomika 

se v České republice nachází na svém počátku, ale rychle roste.  

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) kvůli tomu volá po ekonomické a 

právní analýze jejích dopadů na oblast ochrany spotřebitele, daňových pravidel nebo  

 

 

pracovního práva. „Musíme si říci, kdy jde o sousedskou výpomoc a kdy už o 

podnikání,“ zmínila prezidentka svazu Marta Nováková. 

 

Celý článek naleznete ZDE 

 

EET a zákaz kouření. Chcete nás zlikvidovat, bouří se hostinští 
 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1980461-v-cesku-chybi-pravidla-pro-dalsi-rozvoj-sdilene-ekonomiky
http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/protikuracky-zakon-tvrde-postihuje-take-podavani-alkoholu-1326546
http://www.euro.cz/byznys/stat-chce-zkrotit-sdilenou-ekonomiku-zatim-bojuje-s-pravidly-1319758


 

 

13.12.2015 

 

V Senátu už protikuřácký nejspíš nenarazí a zákon navzdory svému nesouhlasu 

podepíše podle svých slov i prezident Zeman. Od května příštího roku si tak už 

nezakouříme ani v restauracích a barech. 

 

Celý článek naleznete ZDE 

 

 

 

Hospodským vadí zákaz nalévání podnapilým 
 

13.12.2016 

 

Praha - Pokud senátoři schválí a prezident podepíše protikuřácký zákon, od května 

může být zakázáno kouřit v restauracích. Některým hospodským však vadí nejasné 

pravidlo o obsluhování podnapilých osob. 

 

 

Celý článek naleznete ZDE 

http://krkonossky.denik.cz/podnikani/eet-a-zakaz-koureni-chcete-nas-zlikvidovat-bouri-se-hostinsti-20161213.html
http://prazsky.denik.cz/podnikani/hospodskym-vadi-zakaz-nalevani-podnapilym-20161213.html

