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Řečtí restauratéři platí nižší daně, staré ceny ale zachovali 

KRÉTA, RHODOS, KOS, ZAKYNTHOS, 8. srpna 2013 - V řeckých restauracích se mělo od 1. srpna 

letošního roku hodně věcí změnit. Za tradičně skvělé jídlo a pití měli hosté platit méně a 

restauratéři měli přestat šidit stát na daních. Čeští turisté ale zatím žádné změny 

nezaznamenali. 

Právě masivní daňové úniky, kterých se dopouštěli řečtí podnikatelé v pohostinství po zvýšení 

DPH na 23 %, pomohly vládě vyjednat s věřiteli snížení sazby na 13 %. Země Eurozóny a s nimi 

i Mezinárodní měnový fond souhlasily se změnou od 1. srpna. Měly ale jednu podmínku: 

pokud se budou restauratéři nadále vyhýbat placení daní, DPH se opět zvedne. 

Řeckým restauratérům to zřejmě posloužilo jako dobrá záminka, aby příliš nedbali oficiálního 

doporučení snížit zároveň se změnou daňové sazby i ceny, a to zhruba o doporučených osm 

procent. Průzkum, který tento týden uskutečnili delegáti cestovní kanceláře ALEXANDRIA na 

řeckých ostrovech Kréta, Rhodos, Kos a Zakynthos, alespoň žádné změny v cenách 

nezaznamenal. 

„Řečtí restauratéři snížení daně raději využijí k vylepšení vlastních hospodářských výsledků 

a ceny zatím nesnižují,“ shrnuje marketingový ředitel CK ALEXANDRIA Petr Šatný. 

S odkazem na podmínku věřitelů Řekové prohlašují, že kdyby teď zlevnili a vláda snížení daní 

zrušila nebo změnila parametry, pak by zvýšení cen na původní úroveň před svými hosty 

neobhájili. 

Další v průzkumu uvedli, že když se nedávno daň zvyšovala na 23 %, také toto zvýšení nemohli 

promítnout do cen, aby nepřišli o zákazníky.  

Nejzřetelnější reakcí je tedy zatím nová, třináctiprocentní výše daně zřetelně uvedená na 

účtenkách. I to je z pohledu ekonomiky země velký pokrok. Naznačuje to totiž, že by se 

opravdu mohl naplnit předpoklad zvýšeného výběru daní. Až dosud velká část podniků 

účtenky prostě nevydávala a daně neplatila.  

Řecko se dokonce muselo věřitelům zavázat, že letos ušetří na objednávkách zbraní pro svou 

armádu 130 milionů eur. Tolik by totiž mohlo chybět ve státní pokladně, pokud snížení daní 

nepovede k jejich lepšímu výběru.  

Už teď, kdy je letní sezóna v Řecku dosud v plném proudu, je totiž jasné, že příjmy 

z turistického průmyslu jsou oproti loňsku téměř o 40 procent vyšší. 
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Nárůst zájmu o Řecko potvrzuje i Petr Šatný. Také podle něj země letos zažívá velký turistický 

boom. „Po loňské sezóně, kdy byli lidé s nákupem dovolené do Řecka opatrnější, letos trhá 

rekordy,“ říká Šatný.  

Upozorňuje, že nejde jen o zájem českých turistů, ale i o dovolenkáře z dalších zemí. Kromě 

návratu turistů z „tradičních zemí“, jako jsou Německo, Francie a Velká Británie, totiž stále více 

láká i turisty z východní Evropy. „Řecko tak letos bude mít rozhodně velmi dobrou turistickou 

sezónu,“ předpokládá Šatný. 
 

 

V případě zájmu o další informace mne prosím neváhejte kontaktovat.  

Petr Šatný, marketingový ředitel 

e-mail: petr.satny@alexandria.cz 

tel.: 776 470 912 

Cestovní kancelář Alexandria působí na českém trhu od roku 1991 a v současné době již patří mezi největší české 

cestovní kanceláře. 

Alexandria je největším českým touroperátorem na Bulharsko a Maltu a její nabídka zájezdů do Řecka patří 

k nejširším na trhu. Kromě těchto zemí nabízí Alexandria zájezdy také do Turecka, Egypta, Tuniska, Španělska, na 

Kypr, do Chorvatska, Itálie – včetně leteckých zájezdů do oblasti Kalábrie a na italské ostrovy Sicílie, Sardinie a 

Ischia. Alexandria je také průkopníkem na trhu aktivních dovolených. Profesionální české animační týmy, které na 

trh přivedla jako první a které působí v klubových hotelích Alexandria, připravují české animační programy 

nejen pro děti, ale i pro dospělé.  

Samozřejmostí jsou u CK Alexandria i lyžařské zájezdy (a to jak do blízkých destinací Rakousko, Itálie, Slovensko, 

ČR, tak i letecké zájezdy za lyžováním v Bulharsku) a nechybí ani zájezdy do exotických zemí – na Kubu, 

do Dominikánské republiky, Mexika, Thajska, na Srí Lanku, Maledivy, Fiji či plavby luxusními loděmi. 

 


