Odpovědi zástupců politických stran k prioritám AHR ČR a HOTREC
pro nově zvolený Evropský Parlament

Dita Charanzová (ANO/ ALDE) - poslankyně Evropského parlamentu a leader kandidátky
hnutí ANO

Témata formulovaná ve Vámi zaslaném dokumentu považuji za zásadní a proto jim i v rámci
svého působení na půdě Evropského parlamentu přikládám velký význam. Bylo tomu tak
v právě končícím období a bude to jedna z našich priorit i pro nadcházející funkční období.
Prudký rozvoj nových technologií přináší nové obchodní modely do již tradičních odvětví a
mohou také vyvolat poptávku po nových službách ze strany zákazníků. Kladou také nový typ
nároků na státní orgány a na legislativu. Jsem přesvědčena, že z toho ohledu je nutné zajistit,
aby všechny subjekty, které poskytují dané služby, byly v souladu s platnou legislativou. Toto
je problematické zejména v oblasti tzv. sdílené ekonomiky. Zde je nutné tyto aspekty velmi
důsledně sledovat a vyžadovat.
Rovněž v dalších bodech Vašeho sdělení sdílím směrování, které naznačujete. Jsem
zastánkyní toho, aby Unie konala zcela v souladu s principy subsidiarity a proporcionality, jak
jí je uloženo ve Smlouvách. Taktéž podporuji snahu o zjednodušení legislativy a její zásadní
omezení co do množství. V neposlední řadě rovněž podporuji nastavení rovných podmínek
při podnikání v rámci online prostředí tak, jak stanovuje nedávno přijatá úprava pro vztahy
mezi platformami a obchodníky.
Jsem proto přesvědčena, že v oblastech, které definujete jako prioritní z hlediska subjektů
aktivních v cestovním ruchu, sdílíme řadu náhledů na jejich další vývoj, a to včetně nutnosti
aktivního řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Budeme těmto tématům věnovat
patřičnou pozornost a uvítáme, pokud na nich budeme moci i v budoucnu společně
pracovat.
Vážený pane prezidente, využiji této příležitosti, abych Vám poděkovala za dosavadní
spolupráci. Z Vaší strany byla vždy profesionální a velmi korektní, pro moji práci
europoslance přinášela nepostradatelné podklady pro prosazování našich zájmů. Jsem ráda,

že se nám to společně dařilo, jako například v případě směrnici o kombinovaných cestovních
službách, kterou se mi díky Vašemu přispění podařilo upravit tak, aby odpovídala také
možnostem a potřebám hotelů.
Věřím a doufám, že v takto nastavené spolupráci budeme pokračovat i nadále, pokud
dostanu mandát od voličů.

Komunistická strana Čech a Moravy - Vojtěch Filip předseda ÚV KSČM

Jsem bytostně přesvědčen, že společnými silami dokázala Česká republika zásadním
způsobem změnit image hlavního města Prahy, která se stala váženou a opěvovanou
evropskou metropolí, která se nehodí pouze na rozlučky se svobodou a víkendové pitky. Za
to patří zejména Asociaci hotelů a restaurací České republiky obrovský dík, jelikož právě Vaše
úsilí do značné míry umožnilo tuto změnu, která se pozitivně odrazila na celkovém pohledu
turistů na Českou republiku. Nedávný tragický případ napadení číšníka nizozemskými turisty
sice ukazuje, že se stále někteří mylně domnívají, že Česká republika je „divokým východem“
a k českým občanům není třeba projevovat elementární úctu, což bude nutné jednou
provždy změnit. Spravedlnosti musí být učiněno zadost a musí jít ruku v ruce s prevencí.
Sedmdesát tisíc zaměstnanců AHR ČR přece nemůže žít v neustálém strachu o vlastní
bezpečnost ve chvíli, kdy prezentují naše kulturní dědictví.
Jsem velmi rád, že mohu konstatovat, že KSČM zcela souhlasí s „5 prioritami pro legislativce
a osoby s rozhodovacími pravomocemi v EU“ uvedených v dokumentu Směrem
k udržitelnému cestovnímu ruchu v Evropě. Vaše priority jsem probíral s vedoucí naší
kandidátky Kateřinou Konečnou, která od roku 2014 působí ve Výboru pro dopravu a
cestovní ruch. Paní Konečná mě ubezpečila, že dané priority jsou zcela v souladu s jejím
dosavadním působením ve výboru a že je jejím přáním v práci v tomto výboru pokračovat a
dané priority naplňovat.
Pokud jde např. o první prioritu „Kolaborativní ekonomika“, tak zde na základě popudu
z České republiky podala ve spolupráci s kolegou Maštálkou dotaz na Evropskou komisi,
ohledně tzv. „free tours“, které často nemají živnostenské oprávnění, a není pravděpodobné,

že platí povinné odvody a podávají daňová přiznání. Naši poslanci v Evropském parlamentu
tedy vnímají jisté klady kolaborativní ekonomiky, ale stejně jako vy se domnívají, že je nutné,
aby pro tyto podniky platila pravidla a povinnosti. Podniky kolaborativní ekonomiky mohou
využívat díry na trhu, avšak nemohou se stát nad pravidly stojícími subjekty, když ostatní
hotely a restaurace plní všechny podmínky, které jim dává stát, a to za cenu značného úsilí
všech zaměstnanců a značných investic.
V první prioritě je rovněž napsáno: „V neposlední řadě neregulovaná ,kolaborativní’
ekonomika také přispívá k přetížení některých destinací (overtourism).“ To považuji za
naprosto zásadní větu, na kterou si od nynějška jistě vzpomenu pokaždé, když půjdu po
Karlově mostě, nebo po Českém Krumlově. V této souvislosti nesmíme zapomínat na to, že
turistické destinace nejsou žádnými skanzeny, ale i místem, kde reálně žijí lidé, kterým musí
být umožněn normální život. Centra našich měst nejsou vytvořena k tomu, aby na nich
turisté vytahovali selfie-sticks, ale aby v nich docházelo i k sousedskému kontaktu a rozvíjel
se život našich občanů. Nebylo by moudré, abychom obětovali specifickou atmosféru našich
měst a obcí turismu, stejně jako by nebylo moudré koncentrovat veškerý turismus jenom do
pár míst po naší krásné republice. Máme toho tolik co nabídnout a máme povinnost
zachovat to, co činí život v České republice výjimečným a krásným.
Zcela souzníme i s prioritami 2, 3 a 4. Po naplňování druhé priority „Lepší regulace“ rovněž
dlouhodobě voláme. Naplňování principu subsidiarity považujeme za naprosto zásadní,
jelikož se nedomníváme, že lékem na všechny neduhy je nová evropská legislativa. Zcela tedy
souhlasíme s tím, že: „Regulační opatření EU by měla být vyhrazena pro řešení velkých přeshraničních problémů“, jelikož regulační opatření mohou často vést k negativním dopadům na
malé a střední subjekty, což považujeme za nepřijatelné.
Pokud jde o pátou prioritu „Sociální záležitosti“, zde vidím obrovský prostor pro možnou
spolupráci a obecně pro zlepšení aktivity EU. Evropská integrace až příliš dlouho ignorovala
fakt, že není udržitelné vytvářet pouze jednotný trh bez toho, aby se neřešily komplexně i
otázky sociální. Napravení této chyby se budou europoslanci za KSČM intenzivně věnovat.
Cítím ovšem potřebu zdůraznit, že „pružná pracovní schémata“ nesmí vést k tomu, že dojde
k poklesu práv pracujících.

Na závěr je mou milou povinností jasně konstatovat, že europoslanci za KSČM budou
naplňovat vaše priority a jsou otevřeni (ba dokonce by i uvítali) co nejužší spolupráci s AHR
ČR. Věříme, že udržitelný cestovní ruch je v nejlepším zájmu zaměstnanců v turismu, všech
občanů České republiky a v neposlední řadě i samotných turistů.

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová- Marek Výborný předseda
KDU-ČSL
Ad1.: KDU-ČSL bude nejen prostřednictvím svých europoslanců ale i na úrovni národního
parlamentu usilovat o rychlou implementaci evropských opatření posilujících „kolaborativní“
ekonomiku s důrazem na spravedlivý evropský trh i ochranu zájmů našich občanů i
podnikatelů (včetně principu subsidiarity)
Ad2.: U otázek regulace je třeba postupovat velmi citlivě a vždy na principu subsidiarity.
Pokud jde o rozvoj příhraničních kontaktů a cestovního ruchu, tak ten KDU-ČSL vždy
podporovala a bude tomu tak i do budoucna.
Ad3.: Digitalizace a její urychlený rozvoj i v rámci ČR včetně cestovního ruchu je klíč k naší
konkurenceschopnosti v EU a k rozvoji naší ekonomiky a obchodu. To dokládá i aktuální
zpráva NKU a my se tím zcela ztotožňujeme.
Ad4.: Podporujeme (a naši poslanci v tom podnikali řadu iniciativ i v minulosti) důraz na
národní a krajová specifika, regionální produkty, jejich ochranné známky apod.
Ad5.: Otázka nedostatku pracovních sil se bohužel nedotýká pouze cestovního ruchu a
pohostinství, ale je to zásadní problém, který musíme řešit i na národní úrovni. V rámci
volného pracovního trhu budeme iniciovat i nutná opatření na úrovni Evropské komise a
nového EP.

Piráti Věra Marušiaková – vyjádření za Martina Jiráka
Pokud jde o programový postoj Pirátů k prioritám Asociace hotelů a restaurací České
republiky ČR: při porovnání dokumentu s 20 prioritami pro do Evropský parlament, jakož i
šířeji propracovaným Společným evropským volebním programem Pirátů 2019 (pod který se
podepsalo 13 pirátských stran napříč Evropou) lze obecně konstatovat, že se principiálně i
trendově s vašimi prioritami shodujeme.
Piráti jsou obecně pro více svobody, méně centralizace, byrokracie a kontroly pro kontrolu,
podporují rozvoj místního podnikání, zjednodušení administrativy a využívání digitální
komunikace s úřady a v neposlední řadě bojují proti dvojí kvalitě potravin. Jak je u Pirátů
zvykem, našich 20 programových priorit jsme zveřejnili s dostatečným časovým předstihem.
Tyto pirátské priority budou po volbách do EP pro naše reprezentanty závazné a o jejich
plnění budou průběžně veřejnost informovat podobně, jak je tomu v případě pirátských
poslanců v PSP ČR.
Strana České Suverenity – MUDr. D.Rath, lídr voleb do EP
Naši kandidáti do EP považují turistický ruch za klíčovou oblast ekonomiky, ale především i
součást národní kultury - od kultury gastronomické až k objevování architektury a historie.
Pokud budeme mít zástupce v EP, jsem připraveni a otevřeni k veškeré konkrétní spolupráci s
cílem podporovat turistický ruch a hledat cesty k rovným podmínkám pro všechny
poskytovatele služeb.

