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Vážení,

Vzhledem k tomu, že pro tak zásadní materiál s významným dopadem na turistický ruch byla zvolena forma zkráceného meziresortního
připomínkového řízení, k němuž nebyla Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR předkladatelem přizvána, dovolujeme si Vám zaslat
připomínky, které odrážejí pozici AMSP s ohledem na její dlouhodobé priority.

Cestovní ruch je odvětvím zasaženým stávající krizí nejvýrazněji, přičemž naprostou většinu subjektů tvoří malé a střední podniky a drobní
živnostníci (např. průvodci). Z toho důvodu si Vás dovolujeme požádat o zohlednění našich připomínek ve výsledném materiálu.
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K předloženému Krizovému akčnímu plánu cestovního ruchu ČR 2020 – 2021, uplatňuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
(AMSP ČR) připomínky:

Připomínky:
a) Návrh: Navrhujeme, aby průvodcovská činnost byla nově uvedena v rámci Přílohy 2 tohoto zákona, a to jakožto vázaná živnost.
Opatření: 1) Novela zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon
Zdůvodnění: Cestou k obnově turistického ruchu v Česku nebude cena, ale kvalita služeb. V historickém centru Prahy a dalších měst jsou
v masovém měřítku zaznamenávány případy nekvalifikovaného výkonu průvodcovských služeb. Jsou poskytovány nesprávné, nepravdivé
či zavádějící informace subjekty provozujícími průvodcovskou činnost bez příslušného vzdělání v tomto oboru. V oblasti příjezdového
cestovního ruchu dochází k zatajování výnosů z této činnosti před zdaněním a řádně podnikající živnostníci jsou poškozováni.
Tato připomínka je zásadní.
b) Návrh: Navrhujeme, aby byla novela zákona (ideálně v připraveném znění z roku 2015) znovu zařazena do procesu připomínkování.
Opatření: Novela zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činnosti v oblasti cestovního ruchu.
Zdůvodnění: Cestovní ruch je u nás díky tomu dlouhodobě podfinancován a ve srovnání s okolními zeměmi má u nás menší podporu
státu, čímž dochází k nižší míře konkurenceschopnosti České republiky v oblasti cestovního ruchu oproti zahraničí.
Tato připomínka je zásadní.
c) Návrh: Navrhujeme výrazně snížit vratku DPH pro turisty ze zemí mimo EU (z 2000 Kč nejméně na 1000 Kč) a celý proces digitalizovat.
Opatření: Zákon č. 235/2004 Sb. o DPH § 84 (sněmovní tisk 662) a plná digitalizace procesu vratky.
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Zdůvodnění: Česká ekonomika bude potřebovat znovu nastartovat turistický ruch a přilákat bohatší turisty, kteří u českých obchodníků
utratí více peněz. V současné době ČR má nastavenu jednu z nejvyšších hodnot vratek DPH v EU. Turisté mají v současné době nárok na
vrácení DPH v případě nákupu zboží s hodnotou nad 2 000 Kč od jednoho obchodníka – výše českého limitu je nevýhodou pro ČR - např.
limit v SRN je 0, dtto Irsko, V. Británie, Španělsko apod. Okolní státy ji neustále snižují, či naopak zcela ruší. Turisté mimo EU tak volí ČR
jen jako vstupní/výstupní destinaci, ale nakupují v jiných zemích. Příklad pozitivní praxe: Španělsko zrušilo vratku a výrazně podpořilo
cestovní ruch. Snížení by pomohlo – studie uvádí předpokládané zvýšení přílivu turistů o cca 50.000 a cca 3,5 mld. Kč příjmů navíc. Spolu
s tím by bylo vhodné rozšířit možnost vrácení DPH i na další obchodníky, kteří je dnes kvůli přílišné byrokracii nevyužívají, a tím de facto
zlevnit zboží pro turisty o výši daně z přidané hodnoty. K tomu je třeba celý proces vratky co nejdříve digitalizovat.
Tato připomínka je zásadní.
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