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Dotační titul COVID – Cestovní agentury  

Kdo může žádat ? a) 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  
a. 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“;  

b. 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“; 

c.  má výnos/příjem z činnosti cestovní agentury jako hlavní zdroj 
výnosů/příjmu.  

b) 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. Bod 7.1.1. 
písm. a) a b) se použije obdobně.  

Další podmínky pro způsobilost žadatele jsou uvedeny v bodu č. 7.2. Výzvy 
k podávání žádostí.   

O kolik může žádat 

a jak se dotace 

vypočítává ?  

a) Částka 500 Kč bude poskytnuta za:  
1. 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; 

2.  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); 

3.  zrušený lázeňský pobyt v lázeňském místě  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. 

 

b) 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: 
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1. 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;  

2. 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; 

3.  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;  

4. Výše podpory činí 500 tis. Kč, dosáhl-li žadatel za rok 2019 výnosů/příjmů 
souvisejících s příjezdovým cestovním ruchem více než 50 mil. Kč.  

Kumulace podpory podle písm. a) a b) není přípustná.  

Tuto dotaci nelze kombinovat s jinými formami podpory v rámci dotačního titulu 

COVID-podpora cestovního ruchu. 

Kde najít a vyplnit 

žádost a jak jí podat ? 

Žadatel založí („nová žádost“) a vyplní žádost v internetové aplikaci DIS ZAD  
www3.mmr.cz/zad  
Vyplněná žádost může být podána některým z níže uvedených způsobů: 
a) datovou schránkou  
b) e-mailem na adresu podatelna@mmr.cz 
c) poštou 
d) osobně na podatelnu MMR 
Podrobně je způsob vyplnění a podání žádosti popsán v kapitole č. 11. Výzvy 
k podávání žádostí  

Jaké přílohy se musí 

dodat ? 

Kromě vyplněné žádosti musí žadatel dodat ještě tyto přílohy 

• Čestné prohlášení o splnění podmínek oprávněného žadatele (příloha výzvy č. 3 
Čestné prohlášení o splnění podmínek). 

• Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (příloha výzvy č. 4 
Čestné prohlášení o podporu v režimu de minimis) 

• Přehled zájezdů zrušených v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020 z důvodu 
pandemie koronaviru podle bodu 7.2. písm. h); tento přehled bude přiložen na 
formuláři zveřejněném spolu s výzvou k předkládání žádosti o poskytnutí dotace 
(příloha výzvy č. 5 Přehled zrušených zájezdů). 

• Přehled zrušených lázeňských pobytů, které nemohly být realizovány v době 
uzavření lázeňského zařízení podle bodu 7.2. písm. i); tento přehled bude přiložen 
na formuláři zveřejněném spolu s výzvou k předkládání žádosti o poskytnutí dotace 
(příloha výzvy č. 6 Přehled zrušených lázeňských pobytů). 

 

V případě cestovní agentury zabývající se příjezdovým cestovním ruchem: 

• přehled činností vykonávaných v rámci příjezdového cestovního ruchu a přehled 
marketingových materiálů cílených na zahraniční návštěvníky (příloha č. 7 Přehled 
činností příjezdového cestovního ruchu), 

• čestné prohlášení o výnosech/příjmech z této činnosti za rok 2019 a rok 2020 (ke dni 
podání žádosti) s procentuálním vyjádřením podílu této činnosti na celkových 
výnosech/příjmech z podnikání žadatele (součástí přílohy č. 7 Přehled činností 
příjezdového cestovního ruchu), 

• daňové přiznání za rok 2019 a platné živnostenské oprávnění k ohlášené volné 
živnosti, z něhož bude zřejmé, že hlavním předmětem činnosti žadatele je 
provozování cestovní agentury. 

Jaké jsou termíny ? Žádost se musí podat nejpozději do 11.12.2020  

mailto:podatelna@mmr.cz
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Jaká jsou rizika ? Všechny informace, které žadatel potvrdí formou čestného prohlášení mohou být v 

průběhu kontrol o využití dotace ověřovány. To samé však platí o obsahu jednotlivých 

přehledů, které jsou přílohami žádosti.  

Odkaz na podrobná 

pravidla dotace, 

včetně formulářů pro 

jednotlivé přílohy 

žádosti.   

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-podpora-cestovniho-ruchu/covid-

%e2%80%93-cestovni-agentury 
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