TISKOVÁ ZPRÁVA

Navrhované neúměrné zvýšení poplatku z ubytování poškodí
cestovní ruch


Pětinásobné zvýšení turistické daně ublíží našim občanům, kteří chtějí strávit
dovolenou ve vlastní zemi



Cestovní ruch je nejlepší řešení problému vylidňování venkova, potřebuje
podporu, nikoliv omezování

Praha 27. 5. 2019 – Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky (SOCR
ČR) podporuje návrh novely zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
v podobě, ve které ho schválila vláda. Návrh, na kterém se shodlo ministerstvo
financí s profesními svazy a zástupci měst a obcí, počítá s postupným
navyšováním poplatku za pobyt z dnešních 21 Kč na konečných 50 Kč za
osobu a den, a navíc vytváří transparentní a efektivní prostor pro jejich výběr.
Tato částka prošla dlouhou a pečlivou diskusí tak, aby výrazně pomohla
městům a obcím, ale zároveň byla přijatelná pro většinu turistů. Odmítáme
proto návrh, který chce poplatek za pobyt zvýšit až na 100 Kč za osobu a den,
natož nesmyslné návrhy na ještě vyšší platby. Pětinásobný nárůst vytváří
riziko odlivu turistů, poškození tuzemského cestovního ruchu a urychlení
vylidňování venkova.
Český turisticky ruch se na tvorbě HDP podílí celkem 2,9 %. V sousedním Rakousku
je to však až 11 % a tvoří také odpovídající počet pracovních míst. Právě nedostatek
pracovních příležitostí je přitom jednou z hlavních příčin vylidňování českého
venkova. O to více je proto potřebná systémová a promyšlená podpora cestovního
ruchu, který generuje podnikatelské i pracovní příležitosti často právě ve
znevýhodněných regionech a motivuje tak obyvatele zůstat anebo se vracet do
venkovských oblastí.
„Čeští zákazníci jsou velice citliví na cenu. Bylo by naivní se domnívat, že
zdvojnásobení poplatku, které navrhují poslanci, přinese obcím automaticky
dvojnásobek peněz. Sto korun zřejmě nezpůsobí problémy v turisticky exponovaných
lokalitách, jako je centrum Prahy nebo Český Krumlov, ale v periferních venkovských
oblastech může cestovní ruch významně zkomplikovat, ne-li zabít,“ uvedl Tomáš
Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.
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Navýšení poplatku z 21 Kč na 50 Kč je zdůvodnitelné a přiměřené. Navíc bude růst
postupně, a to od doby účinnosti zákona do roku 2021. Podnikatelé, kteří mnohdy
uzavírají smlouvy s dvouletým předstihem, budou mít dostatek času, aby se na tyto
změny připravili. „Jednoznačně však odsuzujeme a nechápeme iniciativu poslanců,
kteří místo toho navrhují skokové pětinásobné zdražení, které by vedlo k tomu, že v
případě levnějších způsobů ubytování, jakými jsou třeba oblíbené kempy, by
turistická daň byla stejně vysoká jako cena samotného pobytu. Výše poplatku
ovlivňují rozhodování tuzemský zákazníků, zda se v dané obci ubytují. Především u
méně známých turistických lokalit by to mohlo snížit jejich konkurenceschopnost a
způsobit odliv zejména domácích turistů,“ doplnil Tomáš Prouza.
Další znepokojující změnou v původním návrhu je vyškrtnutí výjimky z poplatků
týkající se sezónních pracovníků. Ti měli být od plateb osvobozeni jako jeden
z nástrojů řešení nedostatku pracovních sil v regionech. „Osvobození od poplatku
doporučila pracovní skupina, která se problematikou dlouhodobě zabývala.
Nerozumíme proto, proč se nerespektuje názor odborníků, výsledkem čehož je
hrozící neúměrné finanční zatížení sezónních pracovníků a další komplikace k řešení
vylidňování venkova,“ dodal Tomáš Prouza.
Podle údajů Českého statistického úřadu realizovali v roce 2017 čeští turisté více než
90 milionů cest v tuzemsku a generovali 44 procent (127,6 miliardy Kč) celkových
výdajů za cestovní ruch. Neúměrné zvýšení poplatků za pobyt může řadu českých
turistů přesvědčit, aby místo tuzemské dovolené dali přednost vycestování do
zahraničí.
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