
Dotazy, které byly AHR ČR zaslány představitelům největších politických stran a hnutí: 

1) Jakou máte představu o podpoře cestovního ruchu v ČR v následujícím volebním období? 
2) V minulém období došlo k významným změnám v oblasti DPH pro stravovací a ubytovací služby. Jsou nějaké další změny DPH, které byste chtěli jako strana 

prosazovat, případně jste připraveni zachovat stávající strukturu?  
3) Do 31. 12. 2021 je pozastavena EET, jaký je názor Vaší strany/hnutí na další EET po tomto datu?  
4) Jaké změny v oblasti daňového zatížení podnikatelů chcete prosazovat? 
5) Mnoho oborů, včetně hotelnictví a gastronomie, čelí opět velmi výraznému nedostatku pracovníků na trhu práce. Jaká je Vaše představa řešení této 

problematiky? 
6) Jaký postoj zaujímá Vaše strana k agenturnímu zaměstnávání a dlouhodobému požadavku podnikatelů na větší otevření trhu práce pro občany ze zemí mimo 

EU?  
7) Máte nějaké představy o řešení tzv. sdílené ekonomiky, konkrétně ubytování v soukromí formou využívání bytů, určených k trvalému pobytu pro krátkodobé 

ubytování turistů?  



Řazeno podle 
volebního 
čísla 

1. Podpora 
cestovního ruchu 
(CR) 

2. DPH 3. EET 4. Daňové zatížení 
podnikatelů 

5. Nedostatek 
pracovníků 

6. Agenturní 
zaměstnávání 
a zahr. pracovníci 

7. Sdílené 
ubytování 

1. Strana 
zelených 
(Zelení) 

Vyjádření jsme neobdrželi 

4. Svoboda 
a přímá 
demokracie 
(SPD) 

• Investice do 
rekonstrukcí 
památek 

• Snížení daňové 
zátěže pro firmy 
a občany 

• Nezavádět EET 
pro živnostníky a 
podnikatele 
• Rozšíření paušální 
daně pro 
živnostníky 

• Odmítnutí 
zvyšování daní 

• Dočasné 
zaměstnávání 
zahraničních 
pracovníků na 
konkrétních 
pracovních pozicích, 
které prokazatelně 
nelze obsadit 
občany ČR 
• Zaměstnávání 
pracovníků 
z „kulturně 
příbuzných států“ 

• Zaměření na 
zlepšení pracovních 
podmínek a mezd 
občanů ČR  

• Rovné daňové 
a legislativní 
podmínky pro 
veškeré typy 
ubytovatelů 

5. Česká 
strana 
sociálně 
demokratická 
(ČSSD) 

• CR pod 
Ministerstvo kultury 
• Podpora tzv. 
kurtzarbeitu 
 
 
 

• Snížit DPH 
u základních 
potravin na nejnižší 
sazbu 

• Pokračovat v EET 
• Využít systém pro 
komunikaci 
s Finančním úřadem 

• Snížit daň z příjmu 
malým a středním 
podnikům 
• Zvýšit daň z příjmu 
velkým korporacím 
• Rozdělení 
jednotné sazby 
daně z příjmu na tři 

• Podpora využití 
zaměstnanců ze 
zahraničí, ale 
regulace mezd tak, 
aby se tito 
nepodbízeli nízkou 
mzdou 

• Regulace 
agenturního 
zaměstnávání 
• Problém 
v zastřených 
agenturách práce – 
tlak na nízké mzdy 

• Regulace služeb 
typu AirBnB 
• Jasná daňová 
pravidla pro 
krátkodobé 
ubytování  

8. Trikolora 
Svobodní 
Soukromníci 

• Snížení 
byrokratické a 
regulativní zátěže 

• Jednotná 15% daň 
z přidané hodnoty 
• Snížená sazba DPH 
pro vybrané zboží 
a služby 

• Plné zrušení EET 
bez náhrady 
systému 

• Snížení daňové 
zátěže 

• Stabilní prostředí 
v oboru – žádné 
uzavírání provozu či 
nerovné podmínky 
pro návštěvníky 
• Deregulace 
a debyrokratizace za 
účelem snížení 
nákladů pro 
zaměstnance 
i zaměstnavatele 

• Otevření trhu 
práce pro občany 
zemí mimo EU na 
základě nových 
pravidel 
• Pracovní povolení 
na konkrétní 
projekty 

• Odmítnutí nových 
regulací 
• Snižování 
pravomocí státu nad 
soukromým 
sektorem 



• Zaměření na 
kvalitu vzdělání 
odborných škol 
• Propojení teorie a 
praxe v oblasti 
školství (duální 
vzdělávání) 

12. Přísaha Vyjádření jsme neobdrželi 
13. SPOLU 
(KDU-ČSL 
ODS, TOP 09) 

• Rozvoj venkova, 
cykloturistiky 
• Zjednodušení 
administrativy 
podnikatelů 
• Rozvoj služeb pro 
atraktivní oblasti 

• Nezvyšovat DPH 
• Zjednodušení 
systému 
a sjednocení sazeb 

• Zrušení systému 
EET 
 

• Daně nezvyšovat 
• Zjednodušení 
podmínek pro 
krátkodobé úvazky 
• Snížení sociálního 
pojištění o 2 % 
• Jedna změna 
systému pro celé 
volební období 

• Zjednodušení 
systému částečných 
úvazků 
 

• Podpora 
transparentního 
systému modrých 
karet reagujících na 
potřeby trhu 

• Narovnání 
prostředí – důrazný 
výběr daní od všech, 
kdo poskytují 
ubytovací služby, 
a důraz na plnění 
zákonných 
povinností 

17. Piráti 
a Starostové 

• CR pod 
Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
nebo Ministerstvo 
Kultury  
• Náměstek pro CR 
• Zákon o cestovním 
ruchu 
• Marketing ČR 
a reforma agentury 
CzechTourism 
• Pravidla pro 
sdílenou ekonomiku 
• Digitalizace v CR, 
zjednodušení sběru 
a přístupu k datům 
• Nástroje regulace 
negativních dopadů 
CR 
• Cílem distribuce 
CR do regionů 

• Zachování 
současné struktury 
DPH 

• Zrušit 3. a 4. vlnu 
• Pokračování 
1. a 2. vlny na 
základě 
vyhodnocení 
nákladů a přínosů 
• Přidat pozitivní 
funkci pro ty, kdo 
budou evidovat 

• Vytvoření tzv. 
Antibyro týmu pro 
snížení 
administrativy o 25 
% za dvě volební 
období 
• Digitalizace 
a automatizace 
(např. založení firmy 
přes internet) 
• Sloučení výběru 
daní a odvodů 
• Odstranění 
duplicitních kontrol 
• Odstranění bariér 
zaměstnávání osob 
s exekucemi 
• Automatické 
kontroly, místo 
fyzických (např. 
u daní) 

• Zjednodušení 
zaměstnávání 
cizinců 
prostřednictvím 
systému zelených 
karet 
• Zjednodušení 
částečných úvazků 

• Regulace 
agenturního 
zaměstnávání 
• Zaměření na 
zneužívání slabé 
pozice zahraničních 
pracovníků 

• Narovnání 
podmínek 
krátkodobého 
pronájmu 
a ubytovací služby 
• Důraz na plnění 
zákonných 
povinností 



18. 
Komunistická 
strana Čech 
a Moravy 
(KSČM) 

• Marketing ČR 
• Zákon o cestovním 
ruchu 
• Podpora 
regionálního 
destinačního 
managementu 
• Decentralizace 
opatření – 
regionálně 
• Podpora 
infrastruktury 

• Odmítnutí 
zvyšování sazeb 
• Podpora dvou 
sazeb DPH 
5 a 13/21 % 
 
 

• Podpora udržení 
systému 
• Jen pro plátce 
DPH – provázanost 
se snížením sazeb 

• Nutnost posílení 
daňového inkasa 
• Důraz na zdanění 
majetkové 
a korporátní 
• Audit daňových 
výjimek 
• Více sazeb daně 
z přijmu 
• Zdanění rozdílu 
mezi korporátní 
daní v ČR a daní 
v sídle zahraničních 
společnosti 

• Důraz na školský 
systém 
• Nutnost zvýšení 
mezd v pohostinství 

• Oslabování pozice 
agentur a větší 
důraz na úřady 
práce 
• Regulace agentur 
za účelem zabránění 
exploatace 
pracovníků 
a obcházení ceny 
domácí práce 

• Větší regulační 
pravomoc obcí 
• Sdílení dat 
• Daňová regulace 

20. ANO 2011 
(ANO) 

• Posílení role CR 
v exekutivě – 
rozpočet, kapacita, 
odborníci 
• Marketing ČR jako 
turistické destinace 
– navýšení rozpočtu 
CzechTourism 
o 0,5 mld. 
• Zlepšení veřejné 
a podnikatelské 
infrastruktury 
• Digitalizace 
a inovace v CR, a to 
i v rámci Národního 
plánu obnovy 
• Podpora očkování 
a nastavení 
rozumných pravidel 
ochrany 
• Zmírňování 
dopadů CR 

• Zachovat stávající 
strukturu DPH jako 
podporu maržovosti 
oborů a obnovu 
podnikání 
• V Radě EU 
prosadit 
modernizaci 
a harmonizaci 
pravidel pro DPH 
• Účinněji cílit na 
daňové podvody 

• Zachování EET 
v současné 
struktuře 

• Nezvyšovat daně 
v době trvající krize 
• Redukce daňových 
výjimek 
• Zvýšení hranice 
pro povinnou 
registraci k DPH na 
2 mil. Kč 
• Graduální 
zvyšování 
spotřebních daní 
(např. tabákové 
výrobky) 
• Podpora 
minimální 15% 
korporátní daně 
globálních 
společností 

• Státní příspěvky 
na mzdy 
zaměstnanců 
v krátkodobých 
úvazcích – 
„kurzarbeit“ 
• Podpora 
zaměstnávání 
zahraničních 
pracovníků 
• Podpora 
programů 
rekvalifikace 
• Podpora lázeňství 
a vzdělávání 
 
 

• Agenturní 
zaměstnávání jako 
důležitý parametr 
kvality trhu práce 
• Potřeba vykrývat 
krátkodobé zvýšené 
požadavky na 
pracovníky 
• Eliminování 
účelově založených 
agentur 
 

• Zajištění stejných 
podmínek pro 
poskytovatele 
ubytovacích služeb 
• Regulace na 
municipální úrovni 
• Pracovní skupina 
na řešení právního 
rámce sdíleného 
ubytování  

 


