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Dotační titul COVID – Cestovní kanceláře  

Kdo může žádat? a) 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  

b) 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“.  

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) 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. 

b)  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). Žadatel může využít pro výpočet výše 

dotace pomocnou tabulku v příloze výzvy č. 6.  

c) 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. 

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). 

• Prohlášení žadatele o vydaných poukazech na zájezd v roce 2020 a o tom, že 
není v prodlení s plněním závazků k vrácení plateb za zájezdy zákazníkům, kteří 
splňují podmínky § 3 odst. 3 zákona č. 185/2020 Sb. a odmítli poukaz na zájezd 
(příloha výzvy č. 5). 

Jaké jsou termíny ? Žádost se musí podat nejpozději do 11.12.2020  
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Jaká jsou rizika ? Všechny informace, které žadatel potvrdí formou čestného prohlášení mohou být v 

průběhu kontrol o využití dotace ověřovány.  

Zvlášť pečlivě a pravdivě je třeba zpracovat přílohu Prohlášení žadatele o vydaných 
poukazech v roce 2020 

Odkaz na podrobná 

pravidla dotace, včetně 

formulářů pro jednotlivé 

přílohy žádosti.   

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

cestovni-kancelare 
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