
PROGNÓZA VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ROCE 2021 

Vyjádření ČESKÉ HOTELOVÉ ASOCIACE k současné situaci 

19.5.2021



Obsah 

 

1 Prognóza vývoje cestovního ruchu v roce 2021 ........................................ 2 

1.1 Restart cestování, první krachující hotely ............................................................................... 2 

1.2 Poloprázdné hotely ve druhé polovině roku a neuvěřitelně nízké ceny ................................. 2 

1.3 Před ubytováním v hotelu povinné testy? Testovací centra přímo v hotelích........................ 2 

1.4 Zásadní polarizace hotelů – špatné versus kvalitní služby! ..................................................... 3 

1.5 Hotely se přestaví na byty anebo zůstanou zavřené ............................................................... 3 

2 Předpokládané změny, nové trendy ......................................................... 3 

2.1 Velké zahraniční hotelové řetězce začnou odcházet, jejich výkon je slabý a přínos 
zanedbatelný ........................................................................................................................... 3 

2.2 Airbnb pokračuje bez pravidel, stát přichází o daně, hotely musí snižovat ceny! .................. 5 

2.3 Ukončení státních dotací a kompenzačních programů povede ke krachu mnoha hotelů a 
restaurací. ................................................................................................................................ 5 

2.4 Hospodářská krize přijde hned po pandemické, krize cestovního ruchu potrvá 5 let. ........... 6 

2.5 Snížení hotelové kapacity v Praze ........................................................................................... 6 

2.6 Hotelová vize z krize. Výzva hoteliérům: neprodávejte svůj hotel! Pomůžeme vám! ............ 7 

2.7 Nejlepší hotely se spojují a vzájemně podporují. .................................................................... 7 

2.8 Přínos českému hotelnictví. Příklady, které fungují. ............................................................... 7 

2.9 Investice do rekonstrukcí a systémů v době pandemie .......................................................... 8 

2.10 NEW GEN HOTELS – hotely nové generace ............................................................................. 8 

2.11 Další trendy a téma budou zpracovány v další zprávě (červen 2021) ..................................... 8 

3 Předchozí zprávy ČHA: .............................................................................. 8 

3.1 Aktuální situace v cestovním ruchu v Praze a Brně (Praha, 1.4.2021) .................................... 8 

3.2 Ohlédnutí za rokem 2020 (Praha, 18.3.2021) ......................................................................... 9 

4 Doplňující informace ............................................................................... 11 

4.1 ČESKÁ HOTELOVÁ ASOCIACE ................................................................................................. 11 

4.2 CZECH INN HOTELS ................................................................................................................ 11 

 

  



2 
 

1 Prognóza vývoje cestovního ruchu v roce 2021  
 

1.1 Restart cestování, první krachující hotely 

Dochází k restartu cestování v regionu střední Evropy. Léto v Praze bude zřejmě velmi 

obdobné tomu loňskému (tj. propad 80 % oproti roku 2019). Po postupném rozvolňování na 

konci května a v červnu 2021 (a to nejen v ČR ale i v okolních zemích) přijedou do Prahy Češi 

a turisté především ze sousedních zemí. Hotely v Praze, Brně i v regionech se postupně 

otevřou, ale zůstanou prázdné, nebo poloprázdné. A to bez ohledu na to, zda jim bude vláda 

nařizovat nějakou maximální obsazenost, nebo jiné povinnosti. V Praze i v Brně naplno 

propukne nekompromisní cenová válka. Velká část hotelů především v Praze se proto brzy 

opět zavře a bude čekat na více zahraničních turistů. Mnoho hoteliérů v nájmu proto 

zkrachuje ještě letos. 

 

1.2 Poloprázdné hotely ve druhé polovině roku a neuvěřitelně nízké ceny 

Praha (ale i Brno) bude v roce 2021 využita maximálně ze 30 % své celkové kapacity,  

s průměrnými cenami nižšími než 1.000 Kč za dvoulůžkový pokoj a noc (propad 80 % oproti 

roku 2019). Hotely budou navštěvovány především tuzemskou klientelou, menšinový 

zahraniční podíl klientů (opět Německo, Polsko, Slovensko) budou dělat především tranzitní 

pobyty. Obchodní cesty zůstanou velmi omezené. Konference žádné. Hotely v regionech 

dosáhnou nižší obsazenosti než vloni, kdy byl o ně ještě slušný zájem. Češi odjedou letos  

v létě především do zahraniční.    

Hotely v Praze nyní čekají na rezervace na léto 2021, ale ty nepřicházejí. Aktuální 

obsazenost v Praze na měsíc červen není vyšší než 10 %, v červenci je to maximálně 5 %. V 

dalších měsících nejsou rezervace téměř žádné. Poptávka se výrazně nezlepšuje ani s 

výhledem aktuálního rozvolnění. 

Jaroslav Svoboda, jednatel CZECH INN HOTELS: „Víme, že aktuální obsazenost pražských 

hotelů je zanedbatelná, ale to není náš problém. Naše velké hotely (The Grand Mark, Don 

Giovanni, Metropolitan, Iris Eden nebo Plaza Prague) jsme nezavřeli (včetně restaurací a 

dalších služeb), proto máme před konkurencí velký náskok a dostatek rezervací na květen i 

červen a ty každý den stále přibývají. V květnu jsme už nyní na 50% obsazenosti a červen bude 

ještě lepší! Zájem je především od tuzemských turistů, zahraniční zatím spíše vyčkávají.“ 

 

1.3 Před ubytováním v hotelu povinné testy? Testovací centra přímo v hotelích. 

V CZECH INN HOTELS zřídili vlastní testovací centra přímo v hotelích. Host nemá žádné 

překážky, přijede na hotel a tam se zdarma velmi rychle otestuje. První z nich se otevřelo již v 

dubnu 2021 v hotelu Iris Eden. Více na www.irishoteleden.cz. 

http://www.irishoteleden.cz/
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Marek Boura, předseda ČESKÉ HOTELOVÉ ASOCIACE (dále jen ČHA): „Je to skvělý nápad. 

Proklientský, velmi vstřícný, pohodlný a přátelský. Zjistili jsme, že hosté mají o tuto službu 

velký zájem, a to jak Češi, tak i cizinci, kteří se často neorientují v současných pravidlech.“ 

 

1.4 Zásadní polarizace hotelů – špatné versus kvalitní služby! 

Marek Boura, předseda ČHA: „S ohledem na zásadní pokles cen i poptávky dojde 

nepochybně k výrazné polarizaci hotelů, v oblasti poskytování kvality služeb. Většina z těch, 

co otevřou budou razantně šetřit své náklady na úkor kvality poskytovaných služeb. To se 

částečně projeví na snížení jejich ratingu, ne však zcela výrazně, protože úroveň klientů se 

posune o jednu třídu výš. Ti hosté, kteří se dříve ubytovali ve tříhvězdičkových hotelech, 

přejdou do čtyřhvězdičkových nebo dokonce do pětihvězdičkových hotelů, které se budou 

prodávat za ceny tříhvězdičkových! Tento současný trend bude pokračovat nejen letos, ale i 

v dalších minimálně dvou letech. Některé naše interní předpoklady dokonce hovoří až o 

vleklém 5letém problému.“ 

 

1.5 Hotely se přestaví na byty anebo zůstanou zavřené 

Pokles poptávky bude tak slabý, že donutí velkou část hotelů v Praze být dlouhodobě 

uzavřené nebo se přestavět na byty, po kterých je a bude stále zájem. Půjde o hotely střední 

a menší kapacity, nejen mimo centrum, ale i v samotném centru metropole, které nedokážou 

udržet hotel v chodu. Marek Boura, předseda ČHA: „Hotely, které fungovaly v Praze 2 nebo 

dokonce i v Praze 1 (např. na Novém Městě), budou muset změnit své poslání a přejít na 

dlouhodobé ubytování. Nebude o ně zájem z důvodu slabé poptávky. Minimální prodejní ceny 

jim nebudou stačit na pokrytí ani jejich přímých provozních nákladů, o nájmu nebo splátkách 

úvěrů ani nemluvě. Lépe umístěné hotely (Praha 1, Staré Město) seberou veškerou poptávku, 

většina z nich se ale stejně nenaplní!“ 

 

2 Předpokládané změny, nové trendy  
 

Z výše uvedených důvodů se zásadně změní situace na hotelovém trhu v Praze.  

 

2.1 Velké zahraniční hotelové řetězce začnou odcházet, jejich výkon je slabý a 

přínos zanedbatelný 

Hoteloví mezinárodní obři si nebudou umět v krizi poradit a vést hotely v zisku. Jejich 

prodejní potenciál je ve srovnání s dobou před 10 nebo 20 lety nenávratně pryč. Nenabízejí 

nic nového, ani se nepřizpůsobují změně na trhu a změně chování zákazníka. Host už dnes 

nemá věrnost k značce, má naopak komplexní informace o každém hotelu, jeho poloze, 
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ratingu i výkonnosti. Vybírá si na základě kritéria cena versus kvalita (rating) a v obou kritériích 

jsou úspěšnější lokální provozovatelé, specialisté na daný region. 

Jaroslav Svoboda, jednatel CZECH INN HOTELS: „Tento trend se potvrdil už při předchozí 

krizi, kdy klesla poptávka i ceny (ve srovnání se současnou situací tehdy velmi málo, 

kumulativně jen o cca 30 %). Velké mezinárodní řetězce neumějí poskytovat potřebnou 

kvalitu, protože nemají s hotelem v daném regionu přímý kontakt. Především neumí udržet 

výši tržeb (hlavně výši obsazenosti). Nedaří se jim pracovat ani s provozními náklady hotelu  

a své osobní náklady (velmi vysoké) plně přenášejí na jednotlivé hotely a tím je mimořádně 

zatěžují a táhnou ke dnu. Např. světoznámý švýcarský řetězec luxusních hotelů Kempinski 

odešel z Prahy v roce 2014, kdy provozoval v trvalé ztrátě luxusní hotel v Hybernské ulici  

v Praze 1. My jsme jej převzali, zvýšili jeho rating i tržby a okamžitě jej dostali do zisku. Zisk 

závratně zvyšujeme každý rok“. 

Jaroslav Svoboda pokračuje: „Další z velkých zahraničních hráčů, DORINT  

Hotels & Resorts, v Praze „vyhořel“ v roce 2015. DORINT je jedním z největších řetězců  

v německy mluvících zemích (provozuje více jak 40 hotelů), ale v Praze si nedokázal poradit  

s vedením hotelu. Stejný hotel, Don Giovanni, vedený řetězcem CZECH INN HOTELS, je  

v současnosti nejvíce obsazeným hotelem v Praze, v roce 2019 dosáhl 97% průměrné 

obsazenosti, což je výjimečné a mezi velkými hotely zcela ojedinělé.“ 

Další příklad, Best Western, jedna z největších sítí na světě, ztratila během posledních 

několika let více jak desítku hotelů v ČR a v současné době „paběrkuje“. Jiné giganty (např. 

Hilton nebo Corinthia) jsou již delší dobu na prodej z důvodu, pro majitele, dlouhodobě 

neuspokojivých hospodářských výsledků. Marek Boura, předseda ČHA: „Oba zmíněné hotely 

nemají žádnou kvalitu, ani vybavením a už vůbec ne službami, které poskytují. To potvrzuje 

jejich podprůměrný rating na všech klíčových portálech (Booking.com, Tripadvisor, Trivago 

atd.), a nachází se hluboko pod průměrem 5* ale i 4* hotelů!“ 

Marek Boura dodává: „Pravidelně navštěvujeme hotely v ČR a hodnotíme kvalitu jejich 

služeb. Nyní jsme se zaměřili právě na mezinárodní hotelové řetězce v Praze a v Brně. 

Návštěva jednoho velkého pětihvězdičkového hotelu v Praze byla naprostým fiaskem. Udělali 

jsme si rezervaci přes Booking.com za pouhých 980 Kč, do hotelu jsme přijeli, všechno bylo 

zavřené (restaurace, bar, business centrum, …) a ani po 15minutovém hledání jsme nenašli  

v hotelu jediného zaměstnance. Bez povšimnutí jsme hotel opustili. Jiný pražský 

pětihvězdičkový hotel, s více jak 150 honosnými pokoji sice přijal naši rezervaci, ubytoval nás, 

ale hotel obsluhoval jediný recepční, všechna střediska byla uzavřena a nepodávaly se ani 

snídaně. V dalším luxusním hotelu, řízeným mezinárodním obrem nám nejprve rezervaci 

potvrdili, po příjezdu ji ale neakceptovali z důvodu uzavření a odkázali nás na jiný hotel. 

V Brně to bylo o něco lepší, ale o kvalitních službách dané kategorie se hovořit rozhodně 

nedá. V americkém řetězci šetřili na všem, co se dá, servis odpovídal nikoli 5*, ale spíš 3*.  

A tak bych mohl pokračovat!“   
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2.2 Airbnb pokračuje bez pravidel, stát přichází o daně, hotely musí snižovat ceny! 

Airbnb bude pokračovat v deformaci realitního trhu. Zvyšuje ceny nájmů bytů a snižuje 

kapacity nájemního bydlení pro rezidenty v centru měst. Krátkodobé pronájmy bytů, 

nazývané Airbnb, budou fungovat i po rozvolnění pandemických restrikcí (i když v menším 

rozsahu) a dělat opět velkou konkurenci hotelům. Není tajemstvím, že se jedná o šedou 

ekonomiku. Majitelé ani provozovatelé těchto bytů neplatí žádné daně a poplatky (daň  

z příjmu, DPH, poplatky městu nebo poplatky za úklid atd). Stát z nepochopitelných důvodů 

tento problém neřeší a přichází o podstatnou část svých příjmů. Přitom by stačilo odsouhlasit 

jeden zákon, a to, že se jedná o běžné ubytovací služby. 

V Praze bylo v roce 2019 více jak 20.000 bytů, které se pronajímaly turistům tímto 

způsobem. V současné době pokračuje růst cen nemovitostí, ale byty většinou nekupují lidé, 

kteří v nich chtějí bydlet, ale spekulanti (investoři) disponující převisem peněz, co chtějí své 

finance uložit a zhodnotit. Ti budou byty dále pronajímat a vzhledem k tomu, že pronájmy 

bytů v Praze v poslední době klesají, budou se přirozeně opět nabízet k pronájmům 

krátkodobým na portálech typu Airbnb společně s těmi, které takto fungovaly před 

koronavirovou krizí. 

V době před pandemií se z toho stal výnosný business pro firmy i malé podnikatele. 

Nejčastějším případem bylo, že si jeden subjekt pronajal více bytů (někdy i desítky), které co 

nejvíce pronajímal na zmíněných portálech. 

Celý problém nemá jen finanční důsledky. Jedna věc je zmiňovaná šedá ekonomika, 

druhá je snižování cen hotelům (zvýšení konkurence při stejné poptávce vede vždy ke snížení 

cen) a tedy snižování státních příjmů (hotely své finanční povinnosti vůči státu většinou plní). 

Další problém je sociální. Ukázalo se, že turista využívající byt, často nedodržuje žádná 

pravidla, narušuje klid a pořádek v domě i dané oblasti. Ruší další nájemníky, znečisťuje okolí, 

nemá kde zaparkovat atd. Pravidelně dochází ke škodám na majetku, vlastním i státním. 

Dlouhodobě poukazujeme na nutnost legalizace tohoto podnikání (již dávno nejde  

o žádné sdílené ubytování), přijetí obecných pravidel a zdanění stejným způsobem jako  

u hromadných ubytovacích služeb tak, aby byly podmínky srovnány.        

 

2.3 Ukončení státních dotací a kompenzačních programů povede ke krachu 

mnoha hotelů a restaurací. 

V průběhu roku 2021 nepochybně dojde k ukončování nebo omezování jednotlivých 

dotačních programů. To přirozeně povede ke krachu (nebo minimálně obrovským potížím) 

mnoha firem ve službách, které jen svůj zánik odkládají. Hodně z nich (minimálně 1/3) je již 

ve své podstatě v krachu a zneužívá jen systémových chyb v dotacích a kompenzacích. Ty 

nepochopitelně kompenzují ztráty těm neúspěšným (program Covid nepokryté náklady), kteří 

jsou ve ztrátě, ale naopak ti, co jsou v zisku nedostávají nic. 
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Dalším dopadem ukončení státních programů na udržení umělé zaměstnanosti bude 

zvýšená nezaměstnanost, která povede ke změně chování lidí a úsporám. Paradoxně však 

ještě před tím dojde k nedostatku zaměstnanců ochotných pracovat ve službách, a to hned  

z několika důvodů (pracují již jinde, nebo nemají důvěru v cestovní ruch, nebo jsou stále na 

programech typu Antivirus nebo zcela odjeli z ČR). 

 

2.4 Hospodářská krize přijde hned po pandemické, krize cestovního ruchu potrvá 

5 let. 

Po skončení pandemické krize přijde s velkou pravděpodobností krize hospodářská, 

snížení poptávky i spotřeby, zvýšení nezaměstnanosti. Krize cestovního ruchu potrvá několik 

let, velmi pravděpodobně i 5 let. Navíc budou přetrvávat jisté překážky pro cestování z doby 

pandemie, které budou snižovat zájem lidí cestovat. O cesty na delší vzdálenosti bude zájem 

minimální. Mezikontinentální cestování bude velmi omezené. Zůstaneme tedy odkázáni na 

domácí cestovní ruch a středoevropskou turistiku. 

Marek Boura, předseda ČHA: „Především však dojde na snížení poptávky a spotřeby. 

Nevěříme v efekt nakumulované spotřeby. K té možná krátkodobě dojde, ale jen v nějakých 

oborech a určitě ne s delším efektem. Podstatným negativním efektem bude i zhoršená 

nálada, a tedy i chuť podnikat nějaké cesty.“ 

Změna chování lidí v době pandemie se rovněž promítne do jejich ochoty obchodně 

cestovat. Mnoho schůzek zůstane i nadále v internetovém prostředí bez nutnosti osobního 

kontaktu. 

Mimo překážek v cestování bude zůstávat u části lidí strach z nejrůznějších rizik.  

To stejné platí i v oboru kongresové turistiky a jiných akcí.     

 

2.5 Snížení hotelové kapacity v Praze 

Na základě podstatného snížení poptávky a propadu v cestovním ruchu v Praze dojde  

v letech 2022-2023 k přestavění hotelů na byty. Jedná se nejen o hotely mimo centrum  

a v širším centru Prahy, ale i o hotely v Praze 2 a 1! 

Největší pražská hotelová síť, CZECH INN HOTELS, přestavěla již v roce 2020/21 svých 

prvních 600 pokojů (20 % ze své celkové kapacity) na byty a vyplácí se jim to. Obratem je 

pronajala za ceny kolem 8–10 tisíc za malometrážní byt – garsonku. 

Jaroslav Svoboda, jednatel CZECH INN HOTELS: „Není to žádný „zlatý důl“, ale náklady 

na provoz tím pokryjeme a o to nyní jde především. Navíc dané hotely jsou otevřené, 

udržujeme je, a tedy nestrádají po technické stránce. Jejich nabídka a prodej probíhá přes 

www.byt2.cz a je o ně velký zájem! Nejčastějšími zákazníky jsou firmy, které zde ubytovávají 

své zaměstnance, filmové štáby nebo k nám přecházejí hoteloví hosté, kteří chtějí ušetřit za 

pobyty v hotelích. Nově také nabízíme produkt „Druhý byt v Praze / Brně“, který využívají 

především podnikatelé.“ 

http://www.byt2.cz/
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2.6 Hotelová vize z krize. Výzva hoteliérům: neprodávejte svůj hotel! Pomůžeme 

vám! 

Na základě vyhodnocení aktuální situace jsme vytvořili záchranný plán pro hotely v ČR, 

aby překonaly nejen současné mimořádně těžké období, ale především aby zvládly uspět  

v době hospodářské krize po pandemii. 

Jaroslav Svoboda, jednatel CZECH INN HOTELS: „Neprodávejte hotely, pomůžeme Vám. 

Vyvedeme váš hotel z krize. Přidejte se k nám. Máme zkušenosti, know-how a hlavně, máme 

řešení! 

Cesta z krize vede investováním do podniku a kvality! Výbornými službami, inovativním 

řízením podniku, kvalitou v obchodu a marketingu, efektivními interními procesy, 

zaměstnaneckou strategií a politikou – vše funguje dohromady! Máme komplexní řešení!“ 

Jaroslav Svoboda: „Denně nás oslovuje několik hotelů z Prahy, Brna i celé ČR s žádostí  

o pomoc, jak překlenout rok 2021 a vstoupit do nové doby úspěšně. Společně s ČHA jsme 

vytvořili plán a ten začali ihned realizovat, nejprve v našich vlastních hotelích. Jde především 

o to změnit způsob vedení hotelu, jeho provozu i obchodu. Investovat do kvality servisu, ale i 

řídících systémů. 

Začali jsme se spojovat a vytvářet efektivní synergie. Naše hotely dokázaly být v zisku  

i roce 2020 a budou i v těch dalších! Jednotlivé zájemce aktivně řešíme individuálně. 

Spolupracujeme také s několika zahraničními hotely, především ve Velké Británii, 

Německu a Portugalsku.“    

 

2.7 Nejlepší hotely se spojují a vzájemně podporují. 

Marek Boura, předseda ČHA: „Vypracovali jsme také několik zcela nových projektů na 

podporu prodeje a marketingu hotelů se zaměřením především na přímý prodej, e-shop, 

propagaci na sociálních sítích atp. Zde spolupracujeme s novou franšízingovou skupinou 

CZECH LEADING HOTELS.“ Více na www.leadinghotels.cz.  

Boura pokračuje: „Snadno tak předstihneme zahraniční řetězce – obraťte se na nás, rádi 

doporučíme schopného českého specialistu, provozovatele špičkových hotelů.  Hotely, které 

spolupracují, zvyšují tržby a snižují náklady. Prostě zužitkovávají synergie. A host dostává lepší 

službu. Prospívá to všem!“ 

 

2.8 Přínos českému hotelnictví. Příklady, které fungují. 

Marek Boura, předseda ČHA: „CZECH INN HOTELS nebo CZECHOTEL dlouhodobě zvyšuje 

úroveň hotelových služeb v ČR. A tím se zlepšuje i konkurence. Jde o záslužnou činnost 

s velkým přínosem pro české hotelnictví.“   

http://www.leadinghotels.cz/
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Jaroslav Svoboda, jednatel CZECH INN HOTELS: „Posunuli jsme hotelnictví v Praze, Brně 

i regionech, zlepšili jeho prestiž i úroveň a zdokonalili způsob řízení i efektivitu hotelů. A to 

nejen ve službách a vybavení hotelů, ale i prokazatelně zkrášlili Prahu. Mnoho domů jsme 

zrekonstruovali a změnili vzhled dané ulice nebo dokonce i části Prahy.“  

 

2.9 Investice do rekonstrukcí a systémů v době pandemie 

Některé hotely využili čas uzavření a investovaly do rekonstrukcí hotelů, jiné zvýšily 

standard svých služeb. Jaroslav Svoboda, jednatel CZECH INN HOTELS: „Několik našich 

tříhvězdičkových hotelů jsme v době jejich uzavření zrekonstruovali a přebudovali na 

čtyřhvězdičkové. V hotelu Don Giovanni jsme například zmodernizovali spa & wellness zónu 

a fitness centrum, v hotelech Plaza Prague a Iris Hotel Eden proběhla rekonstrukce pokojů. 

Luxusní The Grand Mark zainvestoval do barokní zahrady a interiéru veřejných prostor.“ 

 

2.10 NEW GEN HOTELS – hotely nové generace 

Připravili jsme projekt hotel nové generace. Samozřejmostí jsou inovované 

digitalizované služby v provozu (online komunikace se zákazníkem v hotelu, flexibilní servis 

prostřednictvím moderních technologií), i v obchodu (nejnovější prodejní metody atd.). 

Přidanou hodnotou je nabídka dalších služeb přímo v hotelu, zejména kulturních  

a společenských.  

Marek Boura: „Propojili jsme hotely se známými osobnostmi nejen ze světa kultury ale  

i sportu a dalších významných oblastí. Spolupracujeme například se sportovci Dominikem 

Haškem nebo Pavlem Nedvědem, ambasadorem italské kuchyně v Praze, Emanuelem Ridim 

atd. Přímo v hotelu Don Giovanni pořádáme pravidelné koncerty mj. s houslovým virtuosem 

Jaroslavem Svěceným nebo mezzosopranistkou Andreou Kalivodovou. Hosté mohou navštívit 

různé výstavy, sportovní muzeum anebo v restauraci Allegretto „cestovat“ po italských 

regionech a ochutnávat tak jejich tradiční pokrmy. 

 

2.11 Další trendy a téma budou zpracovány v další zprávě (červen 2021) 

Testovací centra v hotelích, moderní prodej hotelových služeb a e-shop, nové 

technologie, hotelové restaurace a jejich proměna. 

 

3 Předchozí zprávy ČHA:  

 

3.1 Aktuální situace v cestovním ruchu v Praze a Brně (Praha, 1.4.2021)  

První polovina roku 2021 je ve znamení lockdownu, cestuje se jen služebně mezi regiony 

v ČR, a to velmi omezeně. Několik hotelů ve velkých městech ČR je otevřených (mimo Prahu 
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a Brno se defacto ubytovat nedá vůbec) a většinou poskytují mizerné služby. Snaží se přežít 

s minimálními náklady a neposkytují téměř žádné služby. Pokoje se v Praze prodávají 

v průměru za 1.000 Kč za pokoj a noc se snídaní. Na serveru Booking.com je otevřeno k prodeji 

několik stovek hotelů, většina z nich ale jen formálně. Systém umožňuje sice udělat rezervaci, 

ale po příjezdu je host převezen do jiného hotelu nebo ho ubytují jako jediného v daném 

hotelu a neposkytnou jiné služby, než pokoj s postelí a koupelnou. Jen několik desítek hotelů 

ubytovává hosty a poskytuje jim služby dle své kategorie.   

Marek Boura, předseda ČHA: „Výjimkou je několik velkých hotelů mimo turistické 

centrum, dlouhodobě zaměřených na obchodní klientelu. Např. hotel Don Giovanni na 

Vinohradské ulici nebo hotel Plaza Prague v Holešovicích ubytovávají profesionální sportovce, 

filmaře, nebo zaměstnance firem. Spojují se s umělci, kulturními institucemi nebo sportovci. 

Organizují pravidelné stream koncerty, výstavy, vernisáže, nebo připravují otevření 

fotbalového muzea a sportovní síně slávy. V hotelích mají přeplněné restaurace pro 

ubytované hosty, kteří si mohou privátně objednat i wellness nebo fitness služby“. 

Boura pokračuje: „Novým trendem letošního jara je ubytovat se v hotelu jako profi 

sportovec, obchodník nebo podnikatel a využívat hotelové služby – restaurace, bary, privátní 

spa nebo fitness.“   

Hotely v regionech většinou nefungují. Výjimkou jsou opět ti, kteří se přizpůsobili dané 

situaci. Např. Concertino v Jindřichově Hradci si na nedostatek klientů nemůže stěžovat. 

„Konkurence je zavřená, takže všichni, kteří potřebují obchodně cestovat jsou u nás“!  

Některé hotely zřídili virtuální restaurace, kde prodávají své služby.  

 

3.2 Ohlédnutí za rokem 2020 (Praha, 18.3.2021) 

Obsazenost hotelů v Praze v roce 2020 byla cca na 16 %. To je více jak 70% pokles 

v porovnání s rokem 2019. Ceny se snížily o 28 %, což znamená v celkovém součtu fatální 

propad oproti standardním rokům předchozího období. Situace v regionech ČR byla obdobná, 

propad obsazenosti a pokles cen. 

Většina hotelů v Praze zůstala uzavřená i v době, kdy otevřené být mohly, právě 

z důvodu slabé poptávky. Turistický cestovní ruch se na krátkou chvíli oživil v červenci  

a v srpnu 2020, kdy do Prahy přijížděli turisté především z okolích zemí (Německo, Polsko, 

Slovensko), ale na podzim se cestovní ruch zase propadl do jarního útlumu. Hotely byly 

navštěvovány především tuzemskými turisty a obchodními cestujícími.  

Některé hotely situaci zvládly a udržely své provozy v zisku. Např. v CZECH INN HOTELS 

změnili svůj podnikatelský záměr hned v dubnu 2020. Ihned pochopili, že nastává vleklý 

problém s fatálními důsledky na cestovní ruch v Praze, v Brně, ale i v jiných turistických 

částech ČR. Zásadním způsobem snížili počet svých zaměstnanců, snížili provozní náklady  

o 70 %, některé provozovny prodali nebo vrátili majitelům. Vybrané hotely vyčlenili pro Covid 

nakažené a jiné přebudovali na byty.  
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Velké hotely přizpůsobili obchodním cestujícím. Zaměřili se především na české turisty 

(více jak 50 %) a jim zpřístupnili své služby (snížené ceny stravování, balíčky služeb 

s propojením s dalšími poskytovateli služeb v Praze atd). Turisti z okolních zemích byli po 

Češích nejčastějšími hosty v předchozím roce (Němci 21 %, Poláci 12 %, Slováci a Rakušané  

8 %). 

Vládní kompenzační programy a dotace kryly hotelům jejich ztráty jen částečně. Drtivá 

většina hotelů se i přesto propadla do červených čísel, navíc prostředky byly poskytovány 

s velkými časovými prodlevami. Některé programy se minuly účinkem. Měly kompenzovat 

ztráty provozovatelům (nájemcům), ale vytvořily nepřátelské prostředí a nesváry mezi 

pronajímateli a nájemci. Např. program Covid – nájemné poštval obě strany proti sobě tak, 

že majitel / pronajímatel požadoval 70 % nájemného (nebo také nájemné 100 %) a nájemce 

mohl žádat o maximálně 50 %. Přičemž nájemce, jako provozovatel podniku, byl v pozici 

poškozeného, bez tržeb a nositel veškerých nákladů. A samozřejmě i ten, kdo může daný 

podnik zachránit, když bude v provozu pokračovat. Bez dotačních programů by se obě strany 

dohodly na kompromisním řešení, takto byl nájemce postaven před jednostranný diktát nebo 

nucen přistoupit na různé spekulace.    

Kompenzace mezd zaměstnanců v hotelích vedla k udržení umělé zaměstnanosti 

(programy stále pokračují). V létě 2020 se ukázalo, že lidé na home officech / překážkách nebo 

ošetřovném úplně zlenivěli a pracovat nechtějí! Nemají ani důvod, když jim stát uhradí 

veškeré jejich příjmy a oni nemusí dělat vůbec nic! Kompenzace mezd u restaurací a dalších 

podnikatelů v cestovním ruchu se u většiny z nich minula účinkem. Většina malých a středních 

podniků zaměstnance dávno propustila nebo se dohodla na přerušení hned v první vlně 

pandemie.   

Marek Boura dodává: „Systém dotací není optimálně nastaven. Nepodporuje poctivé 

podnikatele, naopak udržuje nebo oddaluje krach těch nepoctivých a neúspěšných. Stát platí 

mzdy i dotuje ty, kteří byli ve ztrátě i v tučných létech, a tedy nepřispívali ničím do státního 

rozpočtu.“   

Boura pokračuje: „Dalším absurdním příkladem nespravedlivého kompenzování je nově 

vypsaný program Covid – nepokryté náklady. Stát podporuje podniky kompenzací jejich ztrát, 

ale jen ty, které jsou ve ztrátě. Podporuje ty podnikatele, kteří nic nedělají, jen čekají, co jim 

stát poskytne. To znamená hlavně ty, kteří i v tučných létech nevykazovali žádné zisky, a tudíž 

státu neodváděli žádné daně. Naopak podnikatel, který vykáže zisk nebo nemá propad tržeb 

o 50 % (protože tvrdě pracoval a dokázal si za stejných podmínek poradit, je schopnější  

a úspěšnější), je trestán a nemá nárok na žádné kompenzace!“   

Banky a úvěry – přístup bank je standardně velmi byrokratický. Stát ani zde příliš 

nepomáhá. Investiční pobídky jsou posuzovány nikoli podle prosperity dané firmy, ale podle 

oboru, zda je více nebo méně zasažen.  
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4 Doplňující informace 

 

4.1 ČESKÁ HOTELOVÁ ASOCIACE 

Sdružení profesionálních společností podnikajících v cestovním ruchu, hotelnictví a 

gastronomii v ČR. 

Úzce spolupracuje s franšízingovou skupinou CZECH LEADING HOTELS a manažerskou 

firmou CZECH INN HOTELS.   

Mezi partnery asociace dále patří například Fotbalová asociace České republiky nebo 

společnost Mornington Capital. 

Definuje nové kategorie i způsob řízení moderního podniku a jeho aktivní rozvoj. 

Stanovuje inovativní způsob prodeje služeb a vytváření produktů. Svým členům je schopná 

maximalizovat zisky a nabídnout efektivní synergii v sektoru HORECA.   

Spojuje se a spolupracuje s významnými osobnostmi ze světa kultury a sportu (např. 

Dominik Hašek, Pavel Nedvěd, Jaroslav Svěcený, Andrea Kalivodová atd.). 

Více informací na www.hotelasociace.cz. 

 

4.2 CZECH INN HOTELS 

Hotelová společnost CZECH INN HOTELS vznikla v roce 2003 a je největším ubytovatelem 

v Praze. Provozuje 23 hotelů (2.200 pokojů, 6.000 lůžek) a 10 restaurací. V roce 2018 a 2019 

společnost ubytovala každý rok více než 1 milion hostů.  

V polovině října 2020 spustila společnost CZECH INN HOTELS provoz prvního "Covid 

hotelu" LEGEROVA 9 v České republice, kde si hosté za pobyt sami platí. Mohou se v něm 

ubytovat klienti s onemocněním Covid-19, kteří se potřebují uchýlit do izolace. Hotel jim 

zajišťuje donášku stravy či nákup léků. Více informací na www.hotelcovid.cz. 

Od února 2021 provozuje hotel Karanténa. Více informací na www.hotelkarantena.cz. 

Na přelomu loňského roku upravila část svých hotelů na rezidence a pronajímá 

malometrážní byty pro firemní i soukromé potřeby. V únoru 2021 společnost nabídla své 

kapacity (2.000 lůžek) přetíženým nemocnicím. 

V dubnu 2021 darovala zdravotníkům 2.000.000 Kč v podobě 1.200 ks dárkových 

poukazů na ubytování v Praze a v Brně.   

Dceřiné společnosti CZECHOTEL, CZECH LEADING HOTELS a PRAGUE LEADING HOTELS 

společně s ČESKOU HOTELOVOU ASOCIACÍ pomáhají tuzemským hotelům zachránit jejich 

podnikání a provozovat hotely v zisku (projekt HOTELOVÁ VIZE Z KRIZE).   

Více informací na www.czechinn.cz.  

 

http://www.hotelasociace.cz/
http://www.hotelcovid.cz/
http://www.hotelkarantena.cz/
http://www.czechinn.cz/

