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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Hotely po půlroce uzávěry otevírají opět pokoje pro své hosty 

19. května 2021 – Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) vítá rozhodnutí vlády otevřít 
ubytovací služby pro rekreační účely od 24. května bez jakéhokoliv omezování kapacity. Z průzkumu, 
který AHR ČR provedla minulý týden vyplývá, že poptávka v letošní letní sezóně bude 
pravděpodobně nižší než v loňském létě. Provozovatelé hotelů potřebují ještě specifikovat proces 
prokazování testů, očkování nebo prodělání onemocnění COVID 19 při registraci hostů. Téměř 
polovina hotelů však bude i nadále čelit nedostatku hostů ze zahraničí a konferenčních akcí. 

Václav Stárek, prezident AHR ČR k tomu dodal: „Jsme rádi, že se nám s vládou podařilo dohodnout na 
otevření ubytovacích zařízení bez omezení kapacity a také zajištění stravovacích služeb pro ubytované 
hosty. Byl to pro nás zásadní limit. Hotely jsou schopny zajistit bezpečný provoz nejen díky našim 
standardům, ale také díky tomu, že všichni hosté se při ubytování musí ze zákona registrovat, což 
umožňuje zajistit, aby se v hotelech a penzionech pohybovali pouze hosté, kteří nebudou představovat 
riziko pro ostatní hosty i personál. Přesto je z průzkumu patrné, že letošní sezóna bude pravděpodobně 
ještě slabší, než byla ta loňská.“ 

Skutečnost, že budou i nadále a pravděpodobně až do poloviny června omezené služby wellness a nelze 
očekávat rychlý návrat zahraničních turistů a konferencí, bude dalším z limitů cestovního ruchu 
v nadcházejícím období.  

AHR ČR provedla druhý týden v květnu průzkum mezi členy, kterého se zúčastnilo téměř 400 
respondentů. Informace přinášíme níže. 

Fakta a čísla z průzkumu AHR ČR: 

• Více než polovina ubytovacích zařízení je stále zcela uzavřena: Přibližně 48 % ubytovacích 
zařízení již otevřelo pro účely služebních pobytů, i přesto mají v současné době průměrnou 
obsazenost v ČR do 10 %. 

• Obsazenost otevřených ubytovacích zařízení v Praze činila od ledna do dubna 2021 7 %, tržba 
za disponibilní pokoj ve stejném období činila 3,68 €. (pro srovnání 2020 24,77 € a v roce 2019 
činila tržba na disponibilní pokoj dokonce 55,19 €). 

• Rezervace ubytování – polovina ubytovacích zařízení v ČR má zatím rezervace na léto od 5 do 
40 % kapacity, nad 70 % rezervací na letní období registruje zatím necelá pětina ubytovacích 
zařízení. 

• Celkem 45 % ubytovacích zařízení neočekává v letošním létě větší poptávku než v loňském létě, 
24 % očekává dokonce nižší zájem o ubytovací služby. 

• Rekreační oblasti všeobecně očekávají přibližně stejný zájem turistů jako v roce 2020, městské 
hotely stále nepočítají s velkou obsazeností, neboť zcela chybí firemní a konferenční akce a 
zahraniční klientela. 

• Přibližně 10 % ubytovacích zařízení nebude již v letošním roce schopno otevřít a hrozí jim 
bankrot. 
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• Pomoc státu formou dotačních programů včetně programu Antivirus, pokrývala u více než 
poloviny podnikatelů 40 % reálných nákladů spojených s uzavřením provozů. 

• Přes ekonomické problémy, více než polovina provozovatelů ubytovacích zařízení (52 %) 
propustila pouze 5 % zaměstnanců. Více než polovinu původních zaměstnanců bylo nuceno 
propustit 17 % ubytovacích zařízení. Je tedy patrné, že provozovatelé ubytovacích služeb se 
maximálně snažili udržet své zaměstnance. 
 
 

Kontakt: Václav Stárek, starek@ahrcr.cz , +420 602 765 632 
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