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10 + 1 OPATŘENÍ NA ZÁCHRANU CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE 

Fórum cestovního ruchu připravilo nový „Záchranný plán cestovního ruchu ČR COVID 2020“ pro 

druhou vlnu epidemie.  Jsme pevně přesvědčeni, že společnou prioritou podnikatelů i vlády musí 

být zachování 250 000 pracovních míst v oboru, který ještě v roce 2019 generoval 3 % HDP. Jestli 

má mít cestovní ruch úspěšnou budoucnost, nestane se tak bez účinné podpory těch, kdo 

v cestovním ruchu podnikají, protože právě oni vytvářejí pracovní místa a platí odvody do 

veřejných rozpočtů. Obor, extrémně postižený bez sebemenšího vlastního zavinění, si to bezesporu 

zaslouží.   

Cestovní ruch je v České republice kontinuálně paralyzován již osm měsíců. Po krátkodobém uvolnění 

omezujících nařízení v letních měsících, které pomohlo pouze některým segmentům cestovního 

ruchu, začala vláda v září opět omezovat ekonomické aktivity podnikatelů. Nyní ale dochází k 

úplnému zastavení domácího, příjezdového a výjezdového cestovního ruchu. Subjekty podnikající 

v cestovním ruchu tak opět nemají žádné tržby.  A to vše na prahu zimní sezóny, která je po dobu 

následujících pěti měsíců příjmově nejslabším obdobím v cestovním ruchu. „Podnikatelé v cestovním 

ruchu nemohou za stávající situace obchodně přežít a zachovat většinu z původních 250 000 

pracovních míst bez dostatečných podpůrných opatření. Osud odvětví je nyní v rukou vlády,“ říká 

Viliam Sivek, prezident Fóra cestovního ruchu. 

Ke čtrnáctému říjnu, kdy nabudou účinnosti nová omezující opatření, je situace v cestovním ruchu 

v České republice kritická. Restaurace se znovu zavírají. Obsazenost hotelů se pohybuje na úrovni 8-

12%, v Praze a dalších velkých městech je to pod 5 %. Celá řada hotelů musela úplně zavřít. Tržby 

cestovních kanceláří a agentur spadly během letošního roku o více než 90 %, kromě toho mají 

blokováno v zahraničí 1,5 miliardy korun na zálohových platbách. Obrovské ztráty utrpěly také trvale 

provozované bazény a akvaparky, které nebudou mít prostředky na obnovení provozu. Všechny 

kongresy, konference a další společenské akce jsou opět rušeny. Průvodci a další živnostníci v oboru 

cestovního ruchu přišli o práci.  

Fórum cestovního ruchu proto vyzývá jménem svých členů vládu a parlament České republiky 

k přijetí následujících opatření Záchranného plánu cestovního ruchu České republiky, který 

předkládáme níže. 

Garanti: 

Viliam Sivek, prezident Fóra cestovního ruchu 

Martin Plachý, viceprezident Fóra cestovního ruchu  

 

Kontakt pro média: 

Stance Communications, Kristýna Válková (kristyna.valkova@stance.cz; mobil: 724 527 667) 
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RYCHLÁ OPATŘENÍ NA ZÁCHRANU ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU  

   OBDOBÍ STAVU NOUZE II.  

CÍL: UDRŽET CO NEJVÍCE PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ V  OBORU, 
ZACHRÁNIT PRACOVNÍ MÍSTA A ZAMĚSTNANCE PŘED PROPUŠTĚNÍM  

 

Číslo opatření Opatření Nasazení opatření  Zodpovědný rezort 

01  Prodloužení programu Antivirus 
(schválení zákona o Kurzarbeit) 

Od 1.11.2020 MPSV 

Komentář:  

Program Antivirus byl klíčový program pro udržení zaměstnanosti v některých oborech v cestovním 
ruchu při první vlně pandemie. Většina firem se shoduje na tom, že tento program byl 
nejdůležitějším vládním programem na podporu podnikatelských subjektů v cestovním ruchu. 
Prodloužení stávajícího programu nebo schválení nového zákona o Kurzarbeit je zásadním 
opatřením ze strany vlády pro cestovní ruch v nadcházejícím období.  

 

Číslo opatření Opatření Nasazení opatření  Zodpovědný rezort 

02  Odpuštění odvodů zdravotního a 
sociálního pojištění pro subjekty 
podnikající v cestovním ruchu 

Platnost již pro výplatu 
říjnových mezd 

MPSV 

Komentář:  

Pandemie COVID již podruhé v krátké době zastavuje chod cestovního ruchu. Většina subjektů se 
ještě finančně nevzpamatovala z první vlny a už čelí dalším opatřením, které buď zcela nebo z větší 
části omezují jeho činnost, a proto se ocitají bez jakýchkoliv příjmů. Odpuštění odvodů zdravotního a 
sociálního pojištění za zaměstnance v odvětví cestovního ruchu na nezbytně nutnou dobu, je přímá 
finanční pomoc státu, která společně s programem Antivirus pomůže překlenout období bez příjmů 
a zabrání masivnímu propouštění. 

 

Číslo opatření Opatření Nasazení opatření  Zodpovědný rezort 

03  Převzetí úhrady nemocenské za 
zaměstnance po dobu prvních 14 
dní státem pro subjekty 
podnikající v cestovním ruchu 

Co nejdříve MPSV 

Komentář:  

V současné právní úpravě hradí firma prvních 14 dní nemocenské dovolené za zaměstnance. Kromě 
další finanční zátěže je velkým problémem současné doby nárůst počtu nemocných, a to především 
z obav před šířením koronaviru. Nemocenská se v řadě případů nařizuje na základě telefonického 
kontaktu bez možnosti ověřit skutečný zdravotní stav zaměstnance. Firmy nemají žádnou možnost 
kontroly a mnohem více než v minulosti dochází ke zneužívání celého tohoto institutu.  

 

 

 



Číslo opatření Opatření Nasazení opatření  Zodpovědný rezort 

04  Vytvoření programu COVID bazény 
– odškodnění pro majitele a 
provozovatele celoročních bazénů, 
aquaparků a koupališť za státem 
zavřené provozy  

Listopad 2020 MPO 

Komentář:  

Bazény, koupaliště, aquaparky byly zavřeny na základě usnesení vlády téměř po celou dobu první 
vlny pandemie a stejně tak byly jako první provozy uzavřeny i v současné druhé vlně pandemie. 
V České republice je přes 1200 různých typů bazénů, koupališť nebo aquaparků s celoročním 
provozem, které díky rozhodnutí státu o jejich zavření nemohli a opětovně nemohou vykonávat svoji 
činnost. Kompenzace by mohla spočívat buď v náhradě za dobu uzavření vypočtené z tržeb stejného 
období minulého roku nebo v náhradě vypočtené z daňových odvodů uvedených v daňovém 
přiznání za minulé období. 

 

Číslo opatření Opatření Nasazení opatření  Zodpovědný rezort 

05  COVID cestovní kancelář Listopad 2020 MMR 

Komentář:  

Cestovní kanceláře a cestovní agentury jsou společně s hotely a restauracemi nejvíce zasaženým 
oborem v rámci celé krize. Tržby v tomto segmentu se propadly zhruba o 85 % a šance pro tyto 
segmenty zajistit si jiný zdroj příjmů je v tom období zastaveného cestovního ruchu téměř nulová. 
Kompenzace by mohla spočívat buď v náhradě za dobu uzavření vypočtené z tržeb stejného období 
minulého roku nebo v náhradě vypočtené z daňových odvodů uvedených v daňovém přiznání za 
minulé období. 

 

Číslo opatření Opatření Nasazení opatření  Zodpovědný rezort 

06  COVID nájemné – prodloužení 
programu 

říjen MPO 

Komentář:  

Celá řada podnikatelů v cestovním ruchu nemůže nadále svobodně vykonávat svoji činnost, přičemž 
i nadále platí plné nájemné za provozovny na základě dlouhodobých smluvních závazků. Prodloužení 
tohoto programu o další minimálně tři měsíce je důležitou pomocí pro krytí fixních, mandatorních 
nákladů. Tato pomoc by měla být poskytována bez ohledu na postoj majitelů nemovitostí ke snížení 
nájmu, jak je požadováno v současném programu. 

 

Číslo opatření Opatření Nasazení opatření  Zodpovědný rezort 

07  Prodloužení programu 
Pětadvacítka pro OSVČ, a to bez 
limitace DPP/DPČ 

Od 1.11.2020 MPSV 

Komentář: 

Program Pětadvacítka podpořil řadu OSVČ působících v cestovním ruchu, z nichž některé z nich 
doposud nemohou s ohledem na covid-19 vykonávat svou činnost v oblasti cestovního ruchu, např. 
průvodci. Jeho pokračování bez limitace DPP/DPČ.  



Číslo opatření Opatření Nasazení opatření  Zodpovědný rezort 

08  Vytvoření překlenovacího 
úvěrového programu pro subjekty 
cestovního ruchu s garancí státu 

říjen MPO 

Komentář:  

Vytvoření speciálního programu bezúročného úvěru pro podnikající subjekty v cestovním ruchu s 
odloženou splatností 5 let a více, a to s odložením splátek o 1 rok. Program by podpořil stabilitu 
subjektů v cestovním ruchu a jejich postupné narovnání. 

 

Číslo opatření Opatření Nasazení opatření  Zodpovědný rezort 

09  Snížení DPH na 10 % uplatňovanou 
na činnost cestovních kanceláří a 
agentur, stejně jako pro turistická 
informační centra 

listopad MF 

Komentář:  

Snížení DPH od 1. května 2020 jen u části poskytovatelů v cestovním ruchu vytváří nerovné 
podmínky v podnikání. Za stejnou službu je účtováno rozdílné DPH na úkor podnikatele. 

 

Číslo opatření Opatření Nasazení opatření  Zodpovědný rezort 

10  Podpora poptávky v cestovním 
ruchu – distribuce státem 
dotovaných poukázek pro cestovní 
ruch občanům ČR 

Leden 2021 MMR, MF 

Komentář:  

Poptávka po službách cestovního ruchu za posledních 8 měsíců poklesla podle segmentů o 40 -90 %, 
někde se úplně zastavila. Proto je nutné, aby po skončení epidemiologických opatření podpořila 
vláda poptávku a lidé začali opět významněji konzumovat služby cestovního ruchu. Za tímto účelem 
navrhujeme distribuovat občanům státem dotované poukázky v hodnotě od 1000 do 4000 Kč 
určených pro spotřebu v oblasti domácího cestovního ruchu pro každého občana České republiky za 
podmínek, které budou předem definovány státem a profesionály z oboru (např. min. 5 dnů pobyt, 
nebo útrata min. 3x hodnoty poukázky). Nutností pro toto opatření je vytvoření jednotného 
systému pro uplatnění těchto poukázek, provozovaného za účasti státu a technologických firem s 
potřebnou infrastrukturou. 

 

Číslo opatření Opatření Nasazení opatření  Zodpovědný rezort 

11  Prodloužení programu COVID 
lázně minimálně do konce března 
2021 

leden MMR 

Komentář:  

Současná opatření vlády související s druhou vlnou pandemie v podstatě nedovolují, aby byl tento 
program naplňován. Do současnosti bylo vyčerpáno zatím jenom asi 15 % z celkového schváleného 
objemu. 

 


