AKTUÁLNÍ INFORMACE V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM
ONEMOCNĚNÍ COVID-19
ke dni 2.11.2020
Vláda schválila dne 2. listopadu 2020 následující změny
»

profesionální sport
- S účinností od středy 4. listopadu 2020 udělila vláda výjimku pro sportovní přípravu,
kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné
obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných
sportovními svazy a sportovních akcí.
- Povolený je od středy také trénink profesionálních sportovců na vnitřních sportovištích.
- Konkrétní hygienické podmínky budou zveřejněny.
- Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se všechny soutěže budou odehrávat bez
diváků.

»

COVID – Podpora cestovního ruchu
- Byly projednány také konkrétní podmínky programu COVID – Podpora cestovního
ruchu, který má pomoci cestovním kancelářím, cestovním agenturám a průvodcům v
cestovním ruchu, kteří v důsledku pandemie koronaviru přišli o zákazníky a o zakázky.
-

COVID – cestovní kanceláře
▪ Příjem žádostí o dotaci: 11.11.2020 – 11.12.2020
▪ Rozhodné období: 20.2.2020 - 10.10.2020
▪ Oprávněným žadatelem je:
• cestovní kancelář podle § 2 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., o některých
podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti
cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.
159/1999 Sb.“). Cestovní kanceláří je podnikatel, který je na základě
státního povolení k provozování živnosti (dále jen „koncese“) oprávněn
sestavovat služby cestovního ruchu pro účely zájezdu, nabízet a prodávat
zájezdy podle § 1b odst. 1 nebo zprostředkovávat spojené cestovní služby
podle § 1c odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., nebo
• pro účely tohoto dotačního titulu se za cestovní kancelář považuje i
cestovní agentura, která byla cestovní kanceláří nejméně do 31. 8. 2020, a
zároveň se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, splní-li podmínky
stanovené zákonem č. 159/1999 Sb. a byla v předchozích dvou letech
před podáním žádosti a nadále i je držitelem státního povolení – koncese
pro provozování živnosti s předmětem podnikání „Provozování cestovní
kanceláře“ v rozsahu „pořádání zájezdů“, „pořádání zájezdů a
zprostředkování spojených cestovních služeb“ nebo „zprostředkování
spojených cestovních služeb“

Londýnská 59, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 222 513 170
Fax: +420 222 517 349
www.akkrejcik.cz

JUDr. Vladimír Krejčík
JUDr. Petra Zadinová
Mgr. Alena Hovorková
Mgr. Dominika Schejbalová

krejcik@akkrejcik.cz
zadinova@akkrejcik.cz
traxlerova@akkrejcik.cz
schejbalova@akkrejcik.cz

Adv. osvědčení č.02405
Adv. osvědčení č.10987
Adv. osvědčení č.17076

▪

▪
▪
-

Výše a výpočet dotace
• Výše podpory činí nejvýše 2,5 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a
z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených
cestovních služeb na rok 2020.
• Maximální výše dotace činí 50násobek příspěvku cestovní kanceláře do
garančního fondu na rok 2020 uhrazeného do 31.3.2020, nejvýše však
200.000 EUR (dle pravidel de minimis).
• Cestovní kancelář použije prostředky získané z dotace na úhradu
provozních nákladů a/nebo nároků zákazníků z uzavřených smluv o
zájezdu, které byly zrušeny z důvodu pandemie koronaviru v období od
20.2.2020 do 10.10.2020 na základě § 2535 nebo § 2536 odst. 1 písm. b)
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Tuto dotaci nelze kombinovat s jinými formami podpory v rámci dotačního titulu
COVID-podpora cestovního ruchu.
Dotace bude poskytnuta v českých korunách.

COVID – cestovní agentury
▪ Příjem žádostí o dotaci: 11.11.2020 - 11.12.2020
▪ Rozhodné období: 20.2.2020 - 10.10.2020
▪ Dotace se dělí se na dvě části:
• Dotace ve výši 500 Kč na pokrytí ztrát cestovních agentur za zrušený
zájezd či lázeňský pobyt. Dotace bude počítána za zrušené zájezdy z
důvodu pandemie v období od 20.2.2020 do 10.10.2020. Pokud jde o
zrušené lázeňské pobyty, bude se dotace týkat jen těch, které byly na jaře
zrušeny z důvodu uzavření provozu lázní.
• Dotace ve výši paušálu podle příjmů (výnosů), které agentura dosahovala
v roce 2019 za předpokladu, že zaznamenala více než 50% propad a že
jde o agenturu, jejíž hlavní činností je příjezdový cestovní ruch.
▪ Dotace se bude pohybovat v paušálních pásmech 50.000 Kč, 100.000 Kč, 250.000
Kč a 500.000 Kč. Spojení obou podpor není možné.
▪ Oprávněným žadatelem je:
• Cestovní agentura podle § 3 zákona č. 159/1999 Sb., o některých
podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti
cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č.
159/1999 Sb.”).
• Provozovatelem cestovní agentury je podnikatel, který je oprávněn na
základě ohlášení volné živnosti provozovat činnost v rozsahu uvedeném
v § 2 odst. 3 zákona č. 159/1999 Sb.,
- jedná se o fyzickou nebo právnickou osobu, splní-li podmínky
stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„živnostenský zákon“) a zákonem č. 159/1999 Sb., která
▪ disponuje živnostenským oprávněním pro provozování
živnosti volné s předmětem podnikání „Výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona“ a má oznámený obor činnosti č. 71 –
„Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost
v oblasti cestovního ruchu“;
▪ v posledních třech letech před podáním žádosti neměla
přerušeno, pozastaveno nebo zrušeno provozování
živnosti volné s předmětem podnikání „Výroba, obchod

▪

a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona“;
▪ má výnos/příjem z činnosti cestovní agentury jako
hlavní zdroj výnosů/příjmu.
• Cestovní kancelář, která je podle § 2 odst. 3 písm. d) zákona č. 159/1999
Sb. oprávněna zprostředkovávat prodej zájezdu pro jinou cestovní
kancelář a pro kterou je výnos/příjem z této činnosti hlavním zdrojem
výnosů/příjmu.
Výše a výpočet dotace
• Částka 500 Kč bude poskytnuta za:
- zájezd zrušený v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020 z důvodů
pandemie koronaviru (za zájezd se pro účely této výzvy
nepovažují jednodenní výlety, dále viz § 1b, odst. 2 zákona č.
159/1999 Sb.), jehož prodej cestovní agentura zákazníkovi
zprostředkovala;
- za zrušený zájezd z důvodů pandemie se považuje výhradně
takový zájezd, který byl zrušen v souvislosti s pandemií
koronaviru (např. z důvodu uzavření hranic, omezení přepravy,
omezujících opatření v cílové destinaci apod.) odstoupením od
smlouvy o zájezdu ze strany zákazníka (§ 2535 občanského
zákoníku) nebo došlo k odstoupení od smlouvy o zájezdu ze
strany cestovní kanceláře (§ 2536 odst. 1 písm. b) občanského
zákoníku);
- zrušený lázeňský pobyt v lázeňském místě4 v ČR, který nemohl
být realizován v době zákazu poskytování lázeňské léčebně
rehabilitační péče v období od 19.3.2020 do 26.4.2020.
• Dotační titul se nevztahuje na jednotlivé služby cestovního ruchu, tj.
například na prodej letenek nebo zajištění ubytování.
• Částka v rozsahu od 50.000 Kč do 500.000 Kč bude poskytnuta cestovní
agentuře, jejíž hlavní činností je příjezdový cestovní ruch, tuto činnost
vykonává alespoň 3 roky před podáním žádosti o dotaci a výnosy/příjmy
z uvedené činnosti za období roku 2020 jsou nejméně o 50 % nižší oproti
roku 2019. Výše podpory je stanovena takto:
- Výše podpory činí 50 tis. Kč, dosáhl-li žadatel za rok 2019
výnosů/příjmů souvisejících s příjezdovým cestovním ruchem ve
výši nejméně 1 mil. Kč až do výše 5 mil. Kč;
- Výše podpory činí 100 tis. Kč, dosáhl-li žadatel za rok 2019
výnosů/příjmů souvisejících s příjezdovým cestovním ruchem ve
výši více než 5 mil. Kč až do výše 10 mil. Kč;
- Výše podpory činí 250 tis. Kč, dosáhl-li žadatel za rok 2019
výnosů/příjmů souvisejících s příjezdovým cestovním ruchem ve
výši více než 10 mil. Kč až do výše 50 mil. Kč;
- Výše podpory činí 500 tis. Kč, dosáhl-li žadatel za rok 2019
výnosů/příjmů souvisejících s příjezdovým cestovním ruchem
více než 50 mil. Kč.
• Tuto dotaci nelze kombinovat s jinými formami podpory v rámci
dotačního titulu COVID-podpora cestovního ruchu.
• Dotace bude poskytnuta v českých korunách.

-

»

COVID – průvodci v cestovním ruchu
▪ Příjem žádostí o dotaci: 11.11.2020 - 11.12.2020
▪ Rozhodné období: 1.6.2020 - 30.9.2020
▪ Průvodce může požádat o dotaci:
• ve výši 50 000 Kč; za předpokladu, že
- poskytne nejdéle do 30.6.2021 školskému zařízení výchovně
vzdělávací služby v rozsahu nejméně deseti vyučovacích hodin,
což poskytovateli dotace prokáže výkazem práce potvrzeným
ředitelem školy nejpozději do 31. 7. 2021, nebo
- absolvuje do 31.12.2021 další vzdělávání, či rekvalifikační kurz
akreditovaný MŠMT za účelem dalšího uplatnění na trhu práce,
což prokáže poskytovateli dotace příslušným dokladem
(osvědčením apod.) nejpozději do 31.1.2022. Podmínka
absolvování dalšího vzdělávání či rekvalifikačního kurzu se
považuje za splněnou i tehdy, pokud bylo plnění této podmínky
započato před podáním žádosti o poskytnutí dotace, kdykoli v
průběhu rozhodného období.
• Pokud nesplní některou z podmínek výše, bude mít nárok na poskytnutí
dotace ve výši 40 000 Kč.
▪ Oprávněným žadatelem je:
• Průvodce v cestovním ruchu (OSVČ) podle § 12 odst. 1 zákona č.
159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých
činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen “zákon č. 159/1999 Sb.”), který
- disponuje živnostenským oprávněním pro provozování živnosti
volné s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a má
oznámený obor činnosti č. 71 – „Provozování cestovní agentury
a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu“;
- splňuje kvalifikační požadavky podle § 12b odst. 3 zákona č.
159/1999 Sb. (ve znění zákona č. 117/2020 Sb.);
- se zaváže, že získá český národní průkaz průvodce cestovního
ruchu II. stupně nejpozději do 30.6.2021;
- za období od června do září 2020 zaznamenal o více než 50 %
nižší příjmy z této činnosti oproti období červen až září 2019;
- prokáže, že činnost průvodce vykonával aktivně jako svoji hlavní
činnost nejméně po dobu dvou let bezprostředně předcházejících
roku, ve kterém podá žádost.
• Způsobilým žadatelem není osoba, která kdykoli v průběhu rozhodného
období pobírala starobní důchod.

Agricovid – potravinářství
- Schválen byl také program Agricovid – potravinářství na pomoc potravinářským a
zemědělským podnikům, jež postihlo uzavření restaurací a dalších provozů veřejného
stravování
- Odškodné v rámci programu Agricovid – potravinářství mohou získat výrobci potravin
nebo zemědělští podnikatelé, kteří produkují potraviny určené pro provozovatele
stravovacích služeb. Nárok na dotaci vzniká, pokud celkové příjmy klesly mezi začátkem
března a koncem listopadu 2020 nejméně o 25 % v meziročním srovnání.
- Maximální sazba je až 200.000 Kč na jeden podnik a až 20.000 Kč na jednoho zaměstnance.
Podpora může dosáhnout až 75 % celkového poklesu příjmů ve srovnání s rokem 2019,

-

maximálně dotace může být až 800 tisíc euro (cca 21,6 milionu korun) pro potravináře a
100 tisíc eur (cca 2,7 milionu korun) pro zemědělce.
Příjem žádostí by mohl začít na přelomu letošního a příštího roku.
O dotaci nebude moci požádat potravinář, který již obdržel podporu na stejný účel, tedy
na zachování životaschopnosti podniku, jehož činnost je omezená kvůli pandemii
koronaviru.

Změny schválené dne 30. října 2020:
»

prodloužení nouzového stavu
- Poslanecká sněmovna odsouhlasila prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu 2020.
Do té doby jsou prodloužena také všechna dosud opatření.

»

péči pro děti od 3 do 10 let zaměstnanců vybraných profesí a institucí
- Vláda nařizuje hejtmanům a pražskému primátorovi zajistit péči pro děti od 3 do 10 let
zaměstnanců vybraných profesí a institucí, jejichž činnost je nezbytná pro zvládnutí
pandemické krize. Nově přibyly od 2. listopadu i děti zaměstnanců škol a dalších školských
zařízení, České pošty a Finanční správy.

»

prodloužení omezení provozu škol
- Od 2. listopadu bylo prodlouženo také omezení provozu škol s tím, že toto opatření bude
pro vybrané ročníky zrušeno, jakmile to epidemická situace umožní.
- Omezení bude ale nově rozšířeno i na speciální školy, bude od pondělí probíhat výuka
distančně.

»

výjimky omezení volného pohybu osob
- Nově mezi výjimky zařazeny také cesty na vzdělávání a zkoušky a cesty k volbám do
orgánů pojišťoven.

»

změny v provozu lázní
- Provoz lázeňské léčebně rehabilitační péče se omezuje tak, že lázeňskou léčebně
rehabilitační péči lze poskytovat pouze tehdy, je-li alespoň částečně hrazena z veřejného
zdravotního pojištění.

»

datové schránky
- Po dobu nouzového stavu nebude provozovateli informačního systému datových schránek
náležet odměna vyplývající ze zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, tedy pro všechny uživatele datových schránek bude od 2. listopadu odesílání
poštovních datových zpráv zdarma.

Mgr. Dominika Schejbalová

