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Dotační titul COVID – Průvodci v cestovním ruchu 

Kdo může žádat ? 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.  

• v rozhodném období (tj od 1.6. do 30.9.2020) nepobíral starobní důchod  

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 ?  

Celková výše dotace 50 000 Kč bude poskytnuta za předpokladu, že 

a) zdarma poskytne výchovně vzdělávací služby v rozsahu nejméně 10 
vyučovacích hodin školským zařízením (dle výkazu práce potvrzeného 
ředitelem školy), nebo 

b) absolvuje další vzdělávání či rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT za účelem 
dalšího uplatnění na trhu práce (např. pedagogické minimum). 

Žadatel, který splňuje obecné podmínky, avšak nesplnil podmínky podle písm. a) 

nebo b) je způsobilý k žádosti o nejvýše částku 40 000 Kč. 

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 

• Doklad nebo doklady prokazující splnění odborné způsobilosti žadatele.  

• 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).  

• Daňová přiznání za roky 2018 a 2019, z nichž bude zřejmé, že hlavním 
předmětem činnosti je průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu.  
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• Čestné prohlášení o výši příjmů z průvodcovské činnosti v oblasti cestovního 
ruchu za období 6-9/2019 a 6-9/2020 (příloha výzvy č. 5 Čestné prohlášení o výši 
příjmů).  

Jaké jsou termíny ? Žádost se musí podat nejpozději do 11.12.2020  

Jaká jsou rizika ? 1) Všechny informace, které žadatel potvrdí formou čestného prohlášení mohou 
být v průběhu kontrol o využití dotace ověřovány 

2) Žadatel, který obdržel dotaci ve výši 50 000 Kč:  

• doloží poskytovateli dotace nejpozději do 31. 7. 2021 výkaz práce potvrzený 
ředitelem školy dle podmínek stanovených v bodě 7.2. k) této výzvy, a to 
zasláním na adresu covid.pruvodci@mmr.cz, nebo 

• doloží poskytovateli dotace nejpozději do 31. 1. 2022 příslušný doklad 
(osvědčení apod.) o absolvování dalšího vzdělávání, či rekvalifikačního kurzu 
dle podmínek stanovených v bodě 7.2. k), a to zasláním na adresu 
covid.pruvodci@mmr.cz.  

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-pruvodci-v-cestovnim-ruchu  
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