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Monitoring tisku a mediální výstupy AHR ČR duben 2020 
 
 

1. 30.04.2020 Monitoring tisku, portál HN ihned.cz 
Téma: „Blb" s tabulkou se trefil. Zdanit pivo bude oříšek 
Vyjádření prezidenta AHR ČR k tématu 
Zdroj: https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-
1680/topic/socc/article/OPCZ20AL0345/token/4caac4d5ca764b8b92dd21b360d1ce59?tab=T
ext 
 

2. 30. 04.2020 Monitoring tisku, deník Mladá fronta dnes, Titulní strana 
Téma: Hospody krachují 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu. 
Zdroj: https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-
1680/topic/socc/article/2020M101A01D/token/cb6911a759b64869affff401bd5bc65c?tab=T
ext 
 

3. 29.04.2020 Mediální výstup, stanice Česká televize, pořad studio ČT24, v 16.33 na ČT24 ( čas 
prvních 9 minut pořadu) téma: Příprava hotelů a restaurací na otevření 
Prezident AHR ČR Václav Stárek poskytl rozhovor pro Českou televizi 
Zdroj: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/220411058310429/ 
 

4. 28.04.2020 Mediální výstup, portál: Blesk.cz, pořad Zprávy Epicentrum, 
Téma rozhovoru: Hotely a restaurace obnoví provoz dříve. Jak zvládly odstávku? 
Rozhovor poskytl prezident AHR ČR Václav Stárek 
Zdroj: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-epicentrum/642015/cestovni-ruch-hodili-pres-
palubu-rika-sef-asociace-krizi-neustoji-az-tretina-restauraci.html 
 

5. 27.04.2020 Monitoring tisku, portál HN: byznys.ihned.cz, rubrika: Byznys,  
téma: Rozvoz a výdejová okénka restaurace nespasí. Dostanou se na pětinu tržeb 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k témaru 
Zdroj: https://byznys.ihned.cz/c1-66755890-rozvoz-a-vydejova-okenka-restaurace-nespasi-i-
pres-mirne-oziveni-jsou-na-petine-trzeb 
  

6. 27.04.2020 Monitoring tisku, pelhrimovskydenik.cz, rubrika: Deník v regionech,  
téma: Zavřené hranice? Praha zacílí na české turisty. V centru už frčí „koronaceny“ 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu 
Zdroj: https://pelhrimovsky.denik.cz/denik-v-regionech/zavrene-hranice-praha-turismus-
cestovni-ruch-centrum-koronaceny-alkohol.html 
 

7. 27.04.2020 Monitoring tisku, portál HN ihned.cz, rubrika: Byznys,  
téma: Rozvoz a výdejová okénka restaurace nespasí. Dostanou se na pětinu tržeb 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu 
Zdroj:  https://byznys.ihned.cz/c1-66755890-rozvoz-a-vydejova-okenka-restaurace-nespasi-i-
pres-mirne-oziveni-jsou-na-petine-trzeb? 
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8. 27.04.2020 Monitoring tisku, týdeník EURO, vydává Mladá fronta dnes, strana 36 

Téma: Smrtící zelený sen 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu 
Zdroj: https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-
1680/topic/so88/article/2020EU17A36A/token/a223d7c5205049b3adee4b4e65a612d1?tab=
Text 
 

9. 26.04.2020 Monitoring tisku, portál: blanenskydenik.cz, rubrika: Podnikání,  
téma: Prázdné hotely v kraji vyhlížejí první objednávky. Bude to boj, tuší 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu 
Zdroj: https://blanensky.denik.cz/podnikani/hotely-v-kraji-veri-v-oziveni-navrat-do-normalu-
potrva-mesice-20200425.html 
 

10. 23.04.2020 Monitoring tisku, titul: časopis Forbes,   
téma: Náš byznys možná nepřežije, míní 41 procent restauratérů a hoteliérů 
Autor odkazuje na web AHR ČR v souvislosti s návrhem na otevření gastro provozů 
Zdroj: https://www.forbes.cz/nas-byznys-mozna-neprezije-mini-41-procent-restaurateru-a-
hotelieru/ 
 

11. 23.04.2020 Monitoring tisku, portál ČTK ceskenoviny.cz, rubrika: Zprávy,  
téma: Asociace: Rychlejší uvolňování je správné, podpora musí být delší 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka pro ČTK 
Zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/asociace-rychlejsi-uvolnovani-je-spravne-
podpora-musi-byt-delsi/1883349? 
 

12. 23.04.2020 Monitoring tisku, portál financni-web.cz, rubrika: Zpravodajství,  
téma: Asociace: Rychlejší uvolňování je správné, podpora musí být delší 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu 
Zdroj: https://www.financni-web.cz/zpravy/47701-asociace-rychlejsi-uvolnovani-je-
spravne-podpora-musi-byt-delsi/ 
 

13. 22.04.2020 Monitoring tisku, deník Právo, strana 5, rubrika: Zpravodajství. 
Téma: Lidé přestali kupovat dražší zboží 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu v návazností na tiskovou konferenci 
Hospodářské komory a profesních svazů 21.4.  
Zdroj: https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-
1680/topic/socb/article/2020P094A05A/token/61a7e2a18c6e472cbf8305f1032fc3ab?tab=Te
xt 
 

14. 22.04.2020 Monitoring tisku, portál icot.cz, rubrika: HORECA&MICE,  
téma: AHR: Restaurační zahrádky by mohly otevřít dřív 
Citace prezidenta AHR ČR Václava Stárka z tiskové konference HK a profesních svazů 
Zdroj: https://www.icot.cz/ahr-restauracni-zahradky-by-mohly-otevrit-driv/ 
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15. 22.04.2020 Monitoring tisku, deník   Hospodářské noviny, strana 5, rubrika: Události 

Téma: Povolte nám otevření obchoďáků dřív, budou bezpečné a zamezíme shlukování, žádá 
Asociace nákupních center 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu a v návaznosti na TK 21.4. 2020 
Zdroj: https://archiv.ihned.cz/c1-66753470-povolte-nam-otevreni-obchodaku-driv-budou-
bezpecne-a-zamezime-shlukovani-zada-asociace-nakupnich-center 
 
 
 

16. 21.04.2020 Mediální výstup v úterý 21. dubna 
v 10:00 hodin se uskutečnila tisková 
konference Hospodářské komory (HK), Svazu 
obchodu a cestovního ruchu (SOCR) , Asociace 
hotelů a restaurací (AHR ČR) a Asociace 
nákupních center k požadavkům na 
uvolňování preventivních opatření a 
dopadům na ekonomiku. 
Zúčastnil se prezident HK Vladimír Dlouhý, 
prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu 
Tomáš Prouza, prezident Asociace hotelů a 
restaurací Václav Stárek a předseda českého výboru asociace nákupních center Jan Kubíček. 
Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=MJTm_944eQk 
 

17. 21.04.2020 Mediální výstup, Česká televize, stanice ČT24, pořad 90´ (čas 1. hodina 19 min. 25 
s. pořadu) téma: Uvolňování omezení kvůli koronaviru 
Vyjádření prezidenta AHR ČT k tématu v návaznosti na tiskovou konferenci 
Zdroj: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-
ct24/220411058130421/video/ 
 

18. 21.04.2020 Mediální výstup, stanice Česká televize, pořad Zprávy ve 12, (čas 7 min. 10 s. 
pořadu) Téma: Harmonogram uvolňování restrikcí. 
Záznam z tiskové konference HK a profesních svazů včetně AHR ČR a jejího prezidenta 
Zdroj: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10253066674-zpravy-ve-12/220411012000421/ 
 
 

19. 21.04.2020 Mediální výstup, stanice Prima, pořad Odpolední zprávy v 16:25, (čas 1 min. 35 
s. pořadu) téma: Podnikatelé vládu žádají o upravení rozvolňování opatření 
Záznam z tiskové konference 21.04. a vyjádření  prezidenta AHR ČR Václava Stárka 
Zdroj:  https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/21042020-2 
 

20. 21.04.2020 Monitoring tisku, oficiální portál pro podnikání a export businessinfo,cz 
Téma: Hospodářská komora: Vládní harmonogram rozvolňování preventivních pravidel 
může být diskriminační 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu 
Zdroj: https://www.businessinfo.cz/clanky/hospodarska-komora-vladni-harmonogram-
rozvolnovani-preventivnich-pravidel-muze-byt-diskriminacni/ 
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21. 21.04.2020 Monitoring tisku, portál: irozhlas.cz, rubrika: zprávy z domova, téma: Babiš: 
Původní plán uvolňování opatření chceme s Havlíčkem posunout o dva týdny dopředu 
Vyjádření prezidenta AHR ČR z jednání HK a partnerských organizací 
Zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/andrej-babis-koronavirus-uvolnovani-
opatreni_2004212253_ada 
 

22. 21.04.2020 Monitoring tisku, portál: idnes.cz, rubrika: Zpravodajství, téma: V 
harmonogramu otevírání provozoven jsou nesrovnalosti, upozorňuje komora 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu 
Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/hospodarska-komora-harmonogram-
otevirani-provozovny-plan-postup-
koronavirus.A200421_091605_ekonomika_mato#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm
_campaign=ekonomikah&utm_content=main 
 

23. 21.04.2020 Mediální výstup, stanice TV Nova, pořad: Televizní noviny v 19.30, čas (32 min. 
10.s pořadu) 
Krátký záznam z TK Hospodářské komory a svazů vyjádření prezidenta AHR Václava Stárka 
Zdroj: https://novaplus.nova.cz/porad/televizni-noviny/epizoda/44079-televizni-noviny-21-4-
2020 
 

24. 21.04.2020 Monitoring tisku, portál eurozpravy.cz, / ČTK 
Téma: Zahrádky by mohly otevřít dřív. Rozhodně s obsluhou, žádá asociace restaurací 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka na TK a k tématu 
Zdroj: https://eurozpravy.cz/ekonomika/ceska-republika/zahradky-by-mohly-otevrit-driv-
rozhodne-s-obsluhou-zada-asociace-restauraci.2210b234/ 
 
 

25. 21.04.2020 Monitoring tisku, portál tyden.cz, rubrika: Domácí, téma: Vládní harmonogram 
uvolňování může být diskriminační  
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka na TK k požadavkům na uvolňování 
preventivní opatření 
Zdroj: https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/vladni-harmonogram-uvolnovani-muze-byt-
diskriminacni_542565.html 
 

26. 21.04.2020 Monitoring tisku, portál ČTK ceskenoviny.cz, téma: Vládní harmonogram 
uvolňování může být podle HK diskriminační. 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka na tiskové konferenci HK a profesních svazů 
Zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vladni-harmonogram-uvolnovani-muze-byt-
podle-hk-diskriminacni/1881721? 
 

27. 21.04.2020 Monitoring tisku, portál lidovky.cz, rubrika: Byznys,  
téma: Komora: Vládní harmonogram uvolňování opatření může být diskriminační pro 
velkou část podnikatelů 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka během TK k uvolňování vládních opatření 
Zdroj:     Zdroj: https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/komora-vladni-harmonogram-
uvolnovani-opatreni-muze-byt-diskriminacni-pro-velkou-cast-
podnikatelu.A200421_114012_firmy-
trhy_ele#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_byznys&utm_content=m
ain 
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https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/komora-vladni-harmonogram-uvolnovani-opatreni-muze-byt-diskriminacni-pro-velkou-cast-podnikatelu.A200421_114012_firmy-trhy_ele#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_byznys&utm_content=main
https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/komora-vladni-harmonogram-uvolnovani-opatreni-muze-byt-diskriminacni-pro-velkou-cast-podnikatelu.A200421_114012_firmy-trhy_ele#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_byznys&utm_content=main
https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/komora-vladni-harmonogram-uvolnovani-opatreni-muze-byt-diskriminacni-pro-velkou-cast-podnikatelu.A200421_114012_firmy-trhy_ele#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_byznys&utm_content=main
https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/komora-vladni-harmonogram-uvolnovani-opatreni-muze-byt-diskriminacni-pro-velkou-cast-podnikatelu.A200421_114012_firmy-trhy_ele#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_byznys&utm_content=main
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28. 21.04.2020 Monitoring tisku, portál České televize rubrika zpravodajství,  

téma: Automobiloví výrobci v Česku přišli za měsíc odhadem o 67 miliard  
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu a odkaz na TK HK a profesních svazů 
Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3080900-automobilovi-vyrobci-v-cesku-prisli-
za-mesic-odhadem-o-67-miliard-korun 
 

29. 21.04.2020 Monitoring tisku, portál radio.cz, Rádio Prague International, rubrika: Zprávy 
Téma: Hospodářská komora: Vládní harmonogram uvolňování může být diskriminační 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka na TK k uvolňování opatření v CR 
Zdroj: https://www.radio.cz/cz/rubrika/zpravy/hospodarska-komora-vladni-harmonogram-
uvolnovani-muze-byt-diskriminacni 
 

30. 21.04.2020 Monitoring tisku, portál aktualne.cz, rubrika: Ekonomika 
Téma: Dlouhý: Plán uvolňování může být diskriminační. Urychleme návrat do normálu, 
žádá 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka na TK  
Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/vladni-harmonogram-uvolnovani-muze-byt-
diskriminacni/r~8abefe1483b611ea80e60cc47ab5f122/? 
 

31. 21.04.2020 Mediální výstup, portál Eurozpravy.cz, rubrika: Byznys,  
téma: Vládní harmonogram uvolňování může být diskriminační, varuje Hospodářská 
komora 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka na TK k uvolňování opatření v souvislosti s 
Koronavirem 
Zdroj: https://eurozpravy.cz/ekonomika/ceska-republika/vladni-harmonogram-
uvolnovani-muze-byt-diskriminacni-varuje-hospodarska-komora.782a4fc8/ 
 

32. 19.04.2020 Mediální výstup, Česká televize, program ČT 1, pořad 168hodin ve 21.50 hod. 
Čas záznamu (3 min. 20 s. pořadu a 3 min. 47 s.) téma: Obavy o budoucnost – podpora státu. 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu 
Zdroj:  https://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/220452801100419/ 
 

33. 17.04.2020 Monitoring tisku, portál: novinky.cz rubrika: koronavirus,  
téma: Polovině hospod hrozí krach 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu 
Zdroj:  https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/polovine-hospod-hrozi-krach-
40320659?seq_no=3&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.szn
hp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null 
 

34. 17.04.2020 Monitoring tisku, portál HN Ihned.cz, téma: Boj o turisty: místo kaviáru smažák 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu 
Zdroj: https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-
1680/topic/socc/article/2020H075A02A/token/4f6028d407af4c899e7a6bae7a55c660?tab=T
ext 
 
 
 
 

https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3080900-automobilovi-vyrobci-v-cesku-prisli-za-mesic-odhadem-o-67-miliard-korun
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3080900-automobilovi-vyrobci-v-cesku-prisli-za-mesic-odhadem-o-67-miliard-korun
https://www.radio.cz/cz/rubrika/zpravy/hospodarska-komora-vladni-harmonogram-uvolnovani-muze-byt-diskriminacni
https://www.radio.cz/cz/rubrika/zpravy/hospodarska-komora-vladni-harmonogram-uvolnovani-muze-byt-diskriminacni
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/vladni-harmonogram-uvolnovani-muze-byt-diskriminacni/r~8abefe1483b611ea80e60cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/vladni-harmonogram-uvolnovani-muze-byt-diskriminacni/r~8abefe1483b611ea80e60cc47ab5f122/
https://eurozpravy.cz/ekonomika/ceska-republika/vladni-harmonogram-uvolnovani-muze-byt-diskriminacni-varuje-hospodarska-komora.782a4fc8/
https://eurozpravy.cz/ekonomika/ceska-republika/vladni-harmonogram-uvolnovani-muze-byt-diskriminacni-varuje-hospodarska-komora.782a4fc8/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/220452801100419/
https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/polovine-hospod-hrozi-krach-40320659?seq_no=3&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/polovine-hospod-hrozi-krach-40320659?seq_no=3&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/polovine-hospod-hrozi-krach-40320659?seq_no=3&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-1680/topic/socc/article/2020H075A02A/token/4f6028d407af4c899e7a6bae7a55c660?tab=Text
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-1680/topic/socc/article/2020H075A02A/token/4f6028d407af4c899e7a6bae7a55c660?tab=Text
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-1680/topic/socc/article/2020H075A02A/token/4f6028d407af4c899e7a6bae7a55c660?tab=Text
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35. 17.04.2020 Monitoring tisku, portál Hospodářských novin. Ihned.cz, Téma: Radní Hlubuček 

chce v létě dostat do Prahy milion českých turistů. Hoteliéři jsou ale skeptičtí 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu 
Zdroj: https://archiv.ihned.cz/c1-66751840-radni-hlubucek-chce-v-lete-dostat-do-prahy-
milion-ceskych-turistu-hotelieri-jsou-ale-skepticti 
 
 

36. 16.04.2020 Monitoring tisku, internetový Deník Referendum, téma: Nespravedlivý a 
nekonzultovaný: vládní plán uvolňování karantény v palbě kritiky 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu 
Zdroj: https://denikreferendum.cz/clanek/31067-nespravedlivy-a-nekonzultovany-vladni-
plan-uvolnovani-karanteny-v-palbe-kritiky 
  
 

37. 16.04.2020 Monitoring tisku, portál: aktualně.cz, rubrika: ekonomika,  
téma: Nikdo se s námi nebavil, zlobí se firmy kvůli rušení omezení. Vládní plán nemá logiku. 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu 
Zdroj:  https://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/reakce-na-uvolnovani-
omezeni/r~926b6ed07f1611ea8972ac1f6b220ee8/? 

 
38. 16.04.2020 Monitoring tisku, titul Právo, rubrika: Zpravodajství,  

téma: Polovině hospod hrozí, že neotevřou. 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu. 
Zdroj: https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-
1680/topic/socc/article/2020P089A07A/token/8eb25640149c4518957ae64fd301607f?tab=T
ext 
 
 

39. 16.04.2020 Monitoring tisku, titul Mladá fronta DNES, rubrika Ekonomika,  
téma: Půl roku agonie. Hospodští cítí zklamání 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu 
Zdroj: https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-
1680/topic/socc/article/2020M089A08E/token/fb8a0461e0f44113a36b921281274ba5?tab=
Text 
 

40. 16.04.2020 Monitoring tisku, titul Hospodářské noviny, rubrika: příloha Budoucnost 
gastronomie, téma: Jen půjčky od státu krizi nevyřeší 
Rozhovor s prezidentem AHR ČR Václavem Stárkem na téma výše 
Zdroj:  https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-
1680/topic/socc/article/2020H074Y01A/token/300570a7af70414ab31819dc92b511a9?tab=T
ext 
 

41. 16.042020 Monitoring tisku, portál idnes.cz, rubrika: Ekonomika,  
téma: Nové menu, méně hostů i obsluhy. Restaurace se probudí do jiného světa 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu 
Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/restaurace-koronavirus-obnoveni-
provozu.A200415_194721_ekonomika_fih 
 

https://archiv.ihned.cz/c1-66751840-radni-hlubucek-chce-v-lete-dostat-do-prahy-milion-ceskych-turistu-hotelieri-jsou-ale-skepticti
https://archiv.ihned.cz/c1-66751840-radni-hlubucek-chce-v-lete-dostat-do-prahy-milion-ceskych-turistu-hotelieri-jsou-ale-skepticti
https://denikreferendum.cz/clanek/31067-nespravedlivy-a-nekonzultovany-vladni-plan-uvolnovani-karanteny-v-palbe-kritiky
https://denikreferendum.cz/clanek/31067-nespravedlivy-a-nekonzultovany-vladni-plan-uvolnovani-karanteny-v-palbe-kritiky
https://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/reakce-na-uvolnovani-omezeni/r~926b6ed07f1611ea8972ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/reakce-na-uvolnovani-omezeni/r~926b6ed07f1611ea8972ac1f6b220ee8/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-1680/topic/socc/article/2020P089A07A/token/8eb25640149c4518957ae64fd301607f?tab=Text
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-1680/topic/socc/article/2020P089A07A/token/8eb25640149c4518957ae64fd301607f?tab=Text
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-1680/topic/socc/article/2020P089A07A/token/8eb25640149c4518957ae64fd301607f?tab=Text
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-1680/topic/socc/article/2020M089A08E/token/fb8a0461e0f44113a36b921281274ba5?tab=Text
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-1680/topic/socc/article/2020M089A08E/token/fb8a0461e0f44113a36b921281274ba5?tab=Text
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-1680/topic/socc/article/2020M089A08E/token/fb8a0461e0f44113a36b921281274ba5?tab=Text
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-1680/topic/socc/article/2020H074Y01A/token/300570a7af70414ab31819dc92b511a9?tab=Text
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-1680/topic/socc/article/2020H074Y01A/token/300570a7af70414ab31819dc92b511a9?tab=Text
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-1680/topic/socc/article/2020H074Y01A/token/300570a7af70414ab31819dc92b511a9?tab=Text
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/restaurace-koronavirus-obnoveni-provozu.A200415_194721_ekonomika_fih
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/restaurace-koronavirus-obnoveni-provozu.A200415_194721_ekonomika_fih
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42. 15.04.2020 Mediální výstup, stanice Nova, pořad Televizní noviny v 19.30 hodin 
(čas: 17 minut pořadu) téma: dopad uvolnění opatření na hotely a restaurace. 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václav Stárka k tématu 
Zdroj: https://novaplus.nova.cz/porad/televizni-noviny/epizoda/43897-televizni-noviny-15-4-
2020 
 

43. 15.04.2020 Mediální výstup, stanice Prima, pořad Velké zprávy v 18.55 hodin  
(čas 6 minut a 59 s. pořadu) 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václav Stárka v souvislosti s dopadem rozvolnění opatření na 
hotely a restaurace. 
Zdroj: https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/15042020-4 
 

44. 15.04.2020 Mediální výstup, stanice Česká Televize, ČT 1, pořad Zprávy v 19 hodin  
(čas 19 minut a 46 s. pořadu) 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václav Stárka v souvislosti s dopadem uvolnění opatření na 
hotely a restaurace. 
Zdroj: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/220411000100415/ 
 
 

45. 15.04.2020 Monitoring tisku, portál ttg.cz, rubrika Aktuality, hotely 
Téma: Asociace: Otevření hotelů a restaurací bude problematické 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václav Stárka k tématu 
Zdroj: https://www.ttg.cz/asociaceotevreni-hotelu-a-restauraci-bude-problematicke/ 
 
 

46. 15.04.2020 Monitoring tisku, portál ČT ct24, zprávy 
téma: Hamáček chce nouzový stav prodloužit za 30. duben, podle Prymuly přetrvají roušky 
do konce léta 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu. 
Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3076793-denni-narust-poctu-nakazenych-se-jiz-
treti-den-drzi-pod-stovkou-opozice-kritizuje 
 

47. 15.04.2020 Mediální výstup, Radio Prague International, rubrika zprávy (čas 4 min. 45 s.) 
Téma: Uvolňování vládních opatření – otevírání hotelů 
Moderátor cituje prezidenta AHR ČR Václava Stárka 
Zdroj: https://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/do-hospudky-a-ke-kadernikovi-az-na-konci-
kvetna-rozvolnovani-opatreni-bude-v-peti-etapach 
 

48. 15.04.2020 Monitoring tisku, odborný portál pro cestovní ruch icot.cz, rubrika: MICE 
téma: AHR ČR: Otevření hotelů a restaurací bude problematické  
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu 
Zdroj: https://www.icot.cz/ahr-cr-otevreni-hotelu-a-restauraci-bude-problematicke/ 
 

49. 14.04.2020 Monitoring tisku, portál ČTK ceskenoviny.cz  
téma: Otevření hotelů a restaurací bude podle Stárka problematické 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu 
Zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/otevreni-hotelu-a-restauraci-bude-podle-starka-
problematicke/1879421? 
 

https://novaplus.nova.cz/porad/televizni-noviny/epizoda/43897-televizni-noviny-15-4-2020
https://novaplus.nova.cz/porad/televizni-noviny/epizoda/43897-televizni-noviny-15-4-2020
https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/15042020-4
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/220411000100415/
https://www.ttg.cz/asociaceotevreni-hotelu-a-restauraci-bude-problematicke/
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3076793-denni-narust-poctu-nakazenych-se-jiz-treti-den-drzi-pod-stovkou-opozice-kritizuje
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3076793-denni-narust-poctu-nakazenych-se-jiz-treti-den-drzi-pod-stovkou-opozice-kritizuje
https://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/do-hospudky-a-ke-kadernikovi-az-na-konci-kvetna-rozvolnovani-opatreni-bude-v-peti-etapach
https://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/do-hospudky-a-ke-kadernikovi-az-na-konci-kvetna-rozvolnovani-opatreni-bude-v-peti-etapach
https://www.icot.cz/ahr-cr-otevreni-hotelu-a-restauraci-bude-problematicke/
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/otevreni-hotelu-a-restauraci-bude-podle-starka-problematicke/1879421
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/otevreni-hotelu-a-restauraci-bude-podle-starka-problematicke/1879421
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50. 14.04.2020 Monitoring tisku, portál seznamzpávy.cz, rubrika: koronavirus 
téma: Nemusíte platit, vzkazuje OSA zavřeným provozovnám poté, co poslala faktury 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu 
Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nemusite-platit-vzkazuje-osa-zavrenym-
provozovnam-pote-co-poslala-faktury-99968 
 

51. 14.04.2020 Monitoring tisku, portál moneymag.cz, rubrika aktuality,  
téma: Asociace: Otevření hotelů a restaurací bude problematické 
Převzato, autor: ČTK Vyjádřeni prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu 
Zdroj: https://moneymag.cz/aktuality/asociace-otevreni-hotelu-a-restauraci-bude-
problematicke.25767563  
 
 

52. 14.04.2020 Monitoring tisku, titul Lidové noviny – tištěná verze, rubrika: Podniky a trhy,  
téma: Tahle krize je jiná, říkají šéfové firem. I po měsíci žijí v nejistotě 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu  
Zdroj:  https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-
1680/topic/socc/article/2020H072A14B/token/f71328ea7bf44d9090dd87a42fe1f88d?tab=T
ext 
 
 

53. 14.04.2020 Monitoring tisku, portál lidovky.cz, rubrika: Byznys,  
téma: Otevření hotelů a restaurací bude problematické i kvůli zahrádkám, varuje asociace 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu 
Zdroj: https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/otevreni-hotelu-a-restauraci-bude-
problematicke-i-kvuli-zahradkam-varuje-asociace.A200414_200616_firmy-trhy_ele 
 

54. 14.04.2020 Monitoring tisku, portál: aktualne.cz, rubrika: Ekonomika, téma: Dokážou hotely 
přežít a bude letos letní sezóna? Čtenářům odpovídal šéf sítě Orea 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu 
Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/jak-dokazou-hotely-prezit-a-bude-vubec-
nejaka-letni-sezona-p/r~9f10b1387da211ea842f0cc47ab5f122/ 
 

55. 13.04.2020 Monitoring tisku, internetový deník forum24.cz,  
téma: Vláda potápí cestovní ruch. Její liknavost ohrožuje přežití 60 tisíc firem 
Autor článku cituje prezidenta AHR ČR Václava Stárka, v souvislosti s aktuálním tématem 
Zdroj: https://www.forum24.cz/vlada-potapi-cestovni-ruch-jeji-liknavost-ohrozuje-preziti-60-
tisic-firem/ 
 

56. 11.04.2020 Monitoring tisku, portál ČTK ceskenoviny.cz,   
téma: Firmy by kvůli koronaviru mohly přijít o desítky miliard, varuje Dlouhý 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu 
Zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/firmy-by-kvuli-koronaviru-mohly-prijit-o-desitky-
miliard-varuje-dlouhy/1864959 
 

57. 11.04.2020 Mediální výstup, TV stanice Česká televize, pořad Studio ČT24 v 8:00, (čas 2. hod. 
17 min. záznamu) téma: Stav restauratérství a hotelnictví v ČR  
Prezident AHR ČR Václav Stárek poskytl rozhovor k danému tématu 
Zdroj: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/220411058060411 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nemusite-platit-vzkazuje-osa-zavrenym-provozovnam-pote-co-poslala-faktury-99968
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nemusite-platit-vzkazuje-osa-zavrenym-provozovnam-pote-co-poslala-faktury-99968
https://moneymag.cz/aktuality/asociace-otevreni-hotelu-a-restauraci-bude-problematicke.25767563
https://moneymag.cz/aktuality/asociace-otevreni-hotelu-a-restauraci-bude-problematicke.25767563
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-1680/topic/socc/article/2020H072A14B/token/f71328ea7bf44d9090dd87a42fe1f88d?tab=Text
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-1680/topic/socc/article/2020H072A14B/token/f71328ea7bf44d9090dd87a42fe1f88d?tab=Text
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-1680/topic/socc/article/2020H072A14B/token/f71328ea7bf44d9090dd87a42fe1f88d?tab=Text
https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/otevreni-hotelu-a-restauraci-bude-problematicke-i-kvuli-zahradkam-varuje-asociace.A200414_200616_firmy-trhy_ele
https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/otevreni-hotelu-a-restauraci-bude-problematicke-i-kvuli-zahradkam-varuje-asociace.A200414_200616_firmy-trhy_ele
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/jak-dokazou-hotely-prezit-a-bude-vubec-nejaka-letni-sezona-p/r~9f10b1387da211ea842f0cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/jak-dokazou-hotely-prezit-a-bude-vubec-nejaka-letni-sezona-p/r~9f10b1387da211ea842f0cc47ab5f122/
https://www.forum24.cz/vlada-potapi-cestovni-ruch-jeji-liknavost-ohrozuje-preziti-60-tisic-firem/
https://www.forum24.cz/vlada-potapi-cestovni-ruch-jeji-liknavost-ohrozuje-preziti-60-tisic-firem/
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/firmy-by-kvuli-koronaviru-mohly-prijit-o-desitky-miliard-varuje-dlouhy/1864959
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/firmy-by-kvuli-koronaviru-mohly-prijit-o-desitky-miliard-varuje-dlouhy/1864959
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/220411058060411
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58. 09.04.2020 Mediální výstup – ve čtvrtek  
9. dubna v 10:00 se uskutečnila 
mimořádná tisková konference 
Hospodářské komory (HK), Svazu 
obchodu a cestovního ruchu (SOCR) a 
Asociace hotelů a restaurací (AHR ČR) k 
aktuální situaci. 
 
Zúčastnili se prezidenti uvedených 
organizací Vladimír Dlouhý, Tomáš 
Prouza a Václav Stárek.  

 Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=cOZsnRuYoPk 
 
 

59. 09.04.2020 Monitoring tisku, portál aktualne.cz, rubrika: Ekonomika, téma: Ztráty v 
cestovním ruchu sílí. Chybí vize a podpora státu nestačí, hlásí asociace 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu 
Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/propad-trzeb-cestovniho-ruchu-bude-do-
konce-dubna-50-mld-kc/r~5307299c7a4211eab1110cc47ab5f122/ 
 

60. 09.04.2020 Monitoring tisku, portál HK komora.cz,  
téma: Výzva vládě k záchraně cestovního ruchu 
Zaměstnavatelské a odborné asociace a svazy včetně AHR ČR vyzývají vládu, aby se konečně 
seriózně začala zabývat faktickými dopady návrhů, které předložily v rámci záchrany 
cestovního ruchu v České republice. 
Zdroj: https://www.komora.cz/news/vyzva-vlade-k-zachrane-cestovniho-ruchu/ 
 

61. 09.04.2020 Monitoring tisku, odborný portál cestovního ruchu icot.cz 
téma: Podnikatelé vládní pomoc vítají i kritizují 
Autor rozebírá detailně některá témata z tiskové konference HK, SOCR a AHR ČR z 9.4 
Zdroj: https://incoming.icot.cz/podnikatele-vladni-pomoc-vitaji-i-kritizuji/ 
 

62. 09.04.2020 Monitoring tisku, portál ttg.cz, téma: Výzva vládě: zachraňte cestovní ruch! 
Výzva Vládě ČR a zároveň aktualizace „Záchranného plánu cestovního ruchu“, která vznikla z 
připomínek širokého pléna, je kompromisem jednání všech zainteresovaných svazů včetně 
AHR ČR, Fóra cestovního ruchu, Svazu léčebných lázní a SOCR ČR jež se na Záchranném plánu 
cestovního ruchu podílely. 
Zdroj: https://www.ttg.cz/vyzva-vlade-k-zachrane-cestovniho-ruchu/ 
 

63. 09.04.2020 Monitoring tisku, portál idnes.cz, rubrika Zprávy,  
téma: Cestovní ruch přijde o padesát miliard, tvrdí asociace. Žádají vládu o pomoc 
Autor článku odkazuje na tiskovou konferenci HK, SOCR a AHR ČR, zmiňuje také vyjádření 
prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu 
Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/turistika-hotely-tiskova-konference-svaz-
asociace-hospodarska-komora.A200409_092332_ekonomika_svob 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cOZsnRuYoPk
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/propad-trzeb-cestovniho-ruchu-bude-do-konce-dubna-50-mld-kc/r~5307299c7a4211eab1110cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/propad-trzeb-cestovniho-ruchu-bude-do-konce-dubna-50-mld-kc/r~5307299c7a4211eab1110cc47ab5f122/
https://www.komora.cz/news/vyzva-vlade-k-zachrane-cestovniho-ruchu/
https://incoming.icot.cz/podnikatele-vladni-pomoc-vitaji-i-kritizuji/
https://www.ttg.cz/vyzva-vlade-k-zachrane-cestovniho-ruchu/
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/turistika-hotely-tiskova-konference-svaz-asociace-hospodarska-komora.A200409_092332_ekonomika_svob
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/turistika-hotely-tiskova-konference-svaz-asociace-hospodarska-komora.A200409_092332_ekonomika_svob
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64. 09.04.2020 Mediální výstup, stanice Česká televize, pořad Studio ČT24, (čas 13.minut 50 s. 
pořadu) 
téma: Situace živnostníků a zaměstnavatelů 
Mimořádná tisková konference Hospodářské komory, Svazu obchodu a cestovního ruchu a 
Asociace hotelů a restaurací 
Zdroj: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/220411058060409/ 
 

65. 09.04.2020 Monitoring tisku, portál ČTK ceskenoviny.cz, 
téma: Úřady dostaly přes 15.000 žádostí o kurzarbeit 
Odkaz na některá témata z TK 9.4. včetně vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka 
k tématu. 
Zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/urady-dostaly-pres-15-000-zadosti-o-
kurzarbeit/1877918 
 

66. 09.04.2020 Monitoring tisku, portál blesk.cz, rubrika zprávy, 
téma: „Hodili jste nás přes palubu,“ spílají zástupci cestovního ruchu vládě. Přichází o 
desítky miliard 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu, autor článku zároveň zmiňuje 
záchranný plán, který byl společně připraven s AHR ČR, Fórem cestovního ruchu, Svazem 
léčebných lázní a SOCR ČR který byl Vládě ČR předložen. Tento plán definuje opatření na 
podporu CR v krátkodobém x střednědobém i dlouhodobém horizontu 
Zdroj: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/640305/hodili-jste-nas-pres-palubu-
spilaji-zastupci-cestovniho-ruchu-vlade-prichazi-o-desitky-miliard.html 
 

67. 09.04.2020 Monitoring tisku, portál novinky.cz,  
téma: Dlouhý: Pokud si živnostník založil s. r. o., má smůlu, 25 tisíc nedostane 
Článek odkazuje na mimořádnou tiskovou konferenci HK, SOCR a AHR ČR 
Zdroj: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/zastupci-zamestnavatelu-ke-koronavirove-
krizi-a-opatrenim-vlady-40319980 
 

68. 09.04.2020 Mediální výstup, portál ČTK ceskenoviny.cz, (čas 10. minuta 15.sek. záznamu) 
téma: Dělá vláda dost, aby zabránila ochromení ekonomiky? – video 
Mimořádná tisková konference HK, SOCR a AHR ČR a vyjádření prezidenta AHR ČR 
Zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/dela-vlada-dost-aby-zabranila-ochromeni-
ekonomiky-video/1877498  
 
 

69. 09.04.2020 Monitoring tisku, portál icot.cz., rubrika: města a regiony,  
téma: Podnikatelské svazy opět apelují na vládu kvůli záchraně cestovního ruchu 
Podnikatelské svazy včetně AHR ČR opět společně vyzvali Vládu ČR v souvislosti záchrany 
cestovního ruchu v ČR 
Zdroj: https://www.icot.cz/podnikatelske-svazy-opet-apeluji-na-vladu-kvuli-zachrane-
cestovniho-ruchu/ 
 

70. 09.04.2020 Monitoring tisku, portál ČTK ceskenoviny.cz,  
téma: Propad tržeb cestovního ruchu bude do konce dubna 50 mld. Kč 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu a Článek se odvolává na mimořádnou 
tiskovou konferenci HK, SOCR a AHR ČR 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/urady-dostaly-pres-15-000-zadosti-o-kurzarbeit/1877918
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/urady-dostaly-pres-15-000-zadosti-o-kurzarbeit/1877918
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/640305/hodili-jste-nas-pres-palubu-spilaji-zastupci-cestovniho-ruchu-vlade-prichazi-o-desitky-miliard.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/640305/hodili-jste-nas-pres-palubu-spilaji-zastupci-cestovniho-ruchu-vlade-prichazi-o-desitky-miliard.html
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/zastupci-zamestnavatelu-ke-koronavirove-krizi-a-opatrenim-vlady-40319980
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/zastupci-zamestnavatelu-ke-koronavirove-krizi-a-opatrenim-vlady-40319980
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/dela-vlada-dost-aby-zabranila-ochromeni-ekonomiky-video/1877498
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/dela-vlada-dost-aby-zabranila-ochromeni-ekonomiky-video/1877498
https://www.icot.cz/podnikatelske-svazy-opet-apeluji-na-vladu-kvuli-zachrane-cestovniho-ruchu/
https://www.icot.cz/podnikatelske-svazy-opet-apeluji-na-vladu-kvuli-zachrane-cestovniho-ruchu/
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Zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/propad-trzeb-cestovniho-ruchu-bude-do-konce-
dubna-50-mld-kc/1877805 
 

71. 07.04.2020 Monitoring tisku, agrární portál Agris.cz, rubrika potravinářství,  
téma: Produkce pivovarů klesla o 40 pct, svaz chce přímé náhrady škody. 
Článek zmiňuje AHR ČR a její odhad k ročnímu poklesu tržeb restaurací, viz téma. 
Zdroj: http://www.agris.cz/potravinarstvi/produkce-pivovaru-klesla-o-40-pct-svaz-chce-
prime-nahrady-skody?id_a=209136 
 

72. 07.04.2020 Mediální výstup, portál xtv.cz, (čas: 1 minuta 30 sek. Pořadu) téma: Letošní 
dovolená? „Pojďme ji strávit u našich rybníků. Připravujeme zaměstnanecké poukázky a 
speciální program COVID–cestovní ruch.“ – říká ministryně 
Rozhovor s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou, která zmiňuje AHR ČR jako 
partnera pro jednání a zároveň vyjádření k tématu a pomoci pro AHR ČR jako organizaci 
zastupující gastro a ubytovací zařízení, ve smyslu podpory podnikatelů a domácího CR 
v rozjezdu podnikání po ukončení nouzovém stavu. 
Zdroj: https://xtv.cz/archiv/letosni-dovolena-pojdme-ji-stravit-u-nasich-rybniku-
pripravujeme-zamestnanecke-poukazky-a-specialni-program-covid-cestovni-ruch-rika-
ministryne-pro-mistni-rozvoj-klara-dostalova-ano 
 

73. 07.04.2020 Monitoring tisku, portál: gastrojobs.cz,  
téma: Dopis podnikatelských organizací premiérovi 
Informuje o návrhu AHR ČR, HK a SOCR, který byl zaslán předsedovi Vlády ČR 
Zdroj: https://gastrojobs.cz/cs/clanky/post/615-dopis-podnikatelskych-organizaci-premierovi 
 

74. 07.04.2020 Monitoring tisku, portál e-vsudybyl.cz, 
téma: Návrh na postupné otevírání provozoven 
Zástupci zaměstnavatelů (AHR ČR, SOCR a HK) předložily předsedovi vlády návrh na postupné 
otevírání provozoven obchodů, služeb a gastronomických zařízení v ČR 
Zdroj: https://www.e-vsudybyl.cz/clanek/navrh-na-postupne-otevirani-provozoven-1065/ 
 

75. 06.04.2020 Monitoring tisku, portál ČTK ceskenoviny.cz,  
téma: Podnikatelské organizace připravily návrh na otevírání obchodů 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu 
Zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/podnikatelske-organizace-pripravily-navrh-na-
otevirani-obchodu/1876384 
 

76. 06.04.2020 Monitoring tisku, portál týdeníku Euro euro.cz  
téma: Co udělá koronavirus s českou ekonomikou? Může ji přidusit nebo poslat do recese 
Článek zmiňuje dva scénáře dopadu koronaviru na CR, které nechala zpracovat AHR ČR a 
zároveň vyjádření AHR ČR k tématu. 
Zdroj: https://www.euro.cz/protext-ctk/co-udela-koronavirus-s-ceskou-ekonomikou-muze-ji-
pridusit-nebo-poslat-do-recese 
 

77. 06.04.2020 Monitoring tisku, portál: seznamzpravy.cz, rubrika: byznys,  
téma: První návrh, jak otevřít restaurace: Bez roušek, s jídlem a zavíračka ve 21 hodin 
Zástupci zaměstnavatelů (AHR ČR, SOCR a HK) předložily předsedovi vlády návrh na 
postupné otevírání provozoven obchodů, služeb a gastronomických zařízení v ČR  

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/propad-trzeb-cestovniho-ruchu-bude-do-konce-dubna-50-mld-kc/1877805
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/propad-trzeb-cestovniho-ruchu-bude-do-konce-dubna-50-mld-kc/1877805
http://www.agris.cz/potravinarstvi/produkce-pivovaru-klesla-o-40-pct-svaz-chce-prime-nahrady-skody?id_a=209136
http://www.agris.cz/potravinarstvi/produkce-pivovaru-klesla-o-40-pct-svaz-chce-prime-nahrady-skody?id_a=209136
https://xtv.cz/archiv/letosni-dovolena-pojdme-ji-stravit-u-nasich-rybniku-pripravujeme-zamestnanecke-poukazky-a-specialni-program-covid-cestovni-ruch-rika-ministryne-pro-mistni-rozvoj-klara-dostalova-ano
https://xtv.cz/archiv/letosni-dovolena-pojdme-ji-stravit-u-nasich-rybniku-pripravujeme-zamestnanecke-poukazky-a-specialni-program-covid-cestovni-ruch-rika-ministryne-pro-mistni-rozvoj-klara-dostalova-ano
https://xtv.cz/archiv/letosni-dovolena-pojdme-ji-stravit-u-nasich-rybniku-pripravujeme-zamestnanecke-poukazky-a-specialni-program-covid-cestovni-ruch-rika-ministryne-pro-mistni-rozvoj-klara-dostalova-ano
https://gastrojobs.cz/cs/clanky/post/615-dopis-podnikatelskych-organizaci-premierovi
https://www.e-vsudybyl.cz/clanek/navrh-na-postupne-otevirani-provozoven-1065/
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/podnikatelske-organizace-pripravily-navrh-na-otevirani-obchodu/1876384
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/podnikatelske-organizace-pripravily-navrh-na-otevirani-obchodu/1876384
https://www.euro.cz/protext-ctk/co-udela-koronavirus-s-ceskou-ekonomikou-muze-ji-pridusit-nebo-poslat-do-recese
https://www.euro.cz/protext-ctk/co-udela-koronavirus-s-ceskou-ekonomikou-muze-ji-pridusit-nebo-poslat-do-recese
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Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prvni-navrh-jak-otevrit-restaurace-bez-rousek-
s-jidlem-a-zaviracka-ve-21-hodin-98327 
 

78. 06.04.2020 Monitoring tisku, odborný portál pro cestovní ruch icot.cz,  
téma: Návrh Hospodářské komory, SOCR a AHR na postupné otevírání provozoven 
Hospodářská komora (HK ČR), Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR) a Asociace hotelů a 
restaurací (AHR) předložily předsedovi vlády návrh na postupné otevírání provozoven 
obchodů, služeb a gastronomických zařízení v České republice. 
Zdroj: https://incoming.icot.cz/navrh-hospodarske-komory-socr-a-ahr-na-postupne-
otevirani-provozoven/ 
 

79. 06.04.2020 Monitoring tisku, portál: idnes.cz, rubrika zpravodajství,  
téma: Už nevydržíte pracovat doma? Zaplaťte si pokoj u nás, lákají německé hotely 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu 
Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/nemecko-hotely-covid-home-office-
berlin.A200406_104138_eko-zahranicni_fih 
 

80. 06.04.2020 Monitoring tisku, portál HK komora.cz, téma: Podnikatelé předložili vládě návrh 
na postupné otevírání obchodů, služeb a gastronomických zařízení 
Hospodářská komora, Svaz obchodu a cestovního ruchu a Asociace hotelů a restaurací 
předložily předsedovi vlády návrh na postupné otevírání provozoven obchodů, služeb a 
gastronomických zařízení v České republice. 
Zdroj: https://www.komora.cz/news/podnikatele-predlozili-vlade-navrh-na-postupne-
otevirani-obchodu-sluzeb-a-gastronomickych-zarizeni/ 
 
 

81. 03.04.2020 Monitoring tisku, portál: icot.cz, rubrika HORECA &MICE,  
téma: Pivovary zahájily kampaň za záchranu hospod 
Článek zmiňuje AHR ČR v souvislosti s odhadem poklesu ročních tržeb restaurací 
Zdroj: https://www.icot.cz/pivovary-zahajily-kampan-za-zachranu-hospod/ 
 

82. 03.04.2020 Monitoring tisku, titul Právo, rubrika: Severní Morava a Slezsko,  
téma: Cestovní ruch strádá, přišel o stovky milionů  
Vyjádření Petra Frýdla, předsedy Krajské sekce AHR ČR Moravskoslezského kraje k tématu  
Zdroj: https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-
1680/topic/so88/article/2020P080R12B/token/459ad32f7b2549d4aa6ff47992fffbfb?tab=Tex
t 
 

83. 02.04.2020 Monitoring tisku, portál: seznamzpravy.cz, rubrika: byznys,  
téma: Černý scénář: Až 450 tisíc nezaměstnaných. Rozhodující bude květen  
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu 
Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cerny-scenar-az-450-tisic-nezamestnanych-
rozhodujici-bude-kveten-97456 
 

84. 02.04.2020 Monitoring tisku, portál: icot.cz, rubrika HORECA&MICE, 
téma: Podnikatelé v cestovním ruchu se obávají jeho zhroucení 
Autor zmiňuje AHR ČR a zpracované studie o dopadu opatření na CR 
Zdroj: https://www.icot.cz/podnikatele-v-cestovnim-ruchu-se-obavaji-jeho-zhrouceni/ 
 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prvni-navrh-jak-otevrit-restaurace-bez-rousek-s-jidlem-a-zaviracka-ve-21-hodin-98327
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prvni-navrh-jak-otevrit-restaurace-bez-rousek-s-jidlem-a-zaviracka-ve-21-hodin-98327
https://incoming.icot.cz/navrh-hospodarske-komory-socr-a-ahr-na-postupne-otevirani-provozoven/
https://incoming.icot.cz/navrh-hospodarske-komory-socr-a-ahr-na-postupne-otevirani-provozoven/
https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/nemecko-hotely-covid-home-office-berlin.A200406_104138_eko-zahranicni_fih
https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/nemecko-hotely-covid-home-office-berlin.A200406_104138_eko-zahranicni_fih
https://www.komora.cz/news/podnikatele-predlozili-vlade-navrh-na-postupne-otevirani-obchodu-sluzeb-a-gastronomickych-zarizeni/
https://www.komora.cz/news/podnikatele-predlozili-vlade-navrh-na-postupne-otevirani-obchodu-sluzeb-a-gastronomickych-zarizeni/
https://www.icot.cz/pivovary-zahajily-kampan-za-zachranu-hospod/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-1680/topic/so88/article/2020P080R12B/token/459ad32f7b2549d4aa6ff47992fffbfb?tab=Text
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-1680/topic/so88/article/2020P080R12B/token/459ad32f7b2549d4aa6ff47992fffbfb?tab=Text
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-1680/topic/so88/article/2020P080R12B/token/459ad32f7b2549d4aa6ff47992fffbfb?tab=Text
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cerny-scenar-az-450-tisic-nezamestnanych-rozhodujici-bude-kveten-97456
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cerny-scenar-az-450-tisic-nezamestnanych-rozhodujici-bude-kveten-97456
https://www.icot.cz/podnikatele-v-cestovnim-ruchu-se-obavaji-jeho-zhrouceni/
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85. 02.04.2020 Monitoring tisku, titul Právo, rubrika: Zpravodajství, téma: Kurzarbeit uvítali  
Článek cituje ČTK a zmiňuje AHR ČR v souvislosti se schválení kurzarbeitu s přihlédnutím k 
připomínkám podnikatelů. 
Zdroj: https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-
1680/topic/socb/article/2020P079A04D/token/a5a4eef120c5480f895308c360ac1f55?tab=Te
xt 
 

86. 01.04.2020 Monitoring tisku, portál icot.cz, rubrika HORECA, 
 téma: U ubytování bude více než dříve rozhodovat cena a služby. 
Článek zmiňuje informace o průzkumu, které nechala AHR ČR zpracovat v souvislosti 
s dopady nemoci COVID 19 na podnikatele v CR. 
Zdroj: https://horeca.icot.cz/u-ubytovani-bude-vice-nez-drive-rozhodovat-cena-a-sluzby/ 
 

87. 01.04.2020 Monitoring tisku, titul Lidové noviny, rubrika: Z domova, téma: Rozestupy mezi 
štamgasty? Hospody se přizpůsobí. 
Vyjádření prezidenta AHR ČR Václava Stárka k tématu. 
Zdroj: https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-
1680/topic/socc/article/2020M078A02E/token/43f101d993ad4688bc815495f1af87cd?tab=T
ext 
 
   
 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-1680/topic/socb/article/2020P079A04D/token/a5a4eef120c5480f895308c360ac1f55?tab=Text
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-1680/topic/socb/article/2020P079A04D/token/a5a4eef120c5480f895308c360ac1f55?tab=Text
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-1680/topic/socb/article/2020P079A04D/token/a5a4eef120c5480f895308c360ac1f55?tab=Text
https://horeca.icot.cz/u-ubytovani-bude-vice-nez-drive-rozhodovat-cena-a-sluzby/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-1680/topic/socc/article/2020M078A02E/token/43f101d993ad4688bc815495f1af87cd?tab=Text
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-1680/topic/socc/article/2020M078A02E/token/43f101d993ad4688bc815495f1af87cd?tab=Text
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-1680/topic/socc/article/2020M078A02E/token/43f101d993ad4688bc815495f1af87cd?tab=Text

