V Praze dne 19. března 2020
Vážený pane premiére,
obracím se na Vás jménem Svazu obchodu a cestovního ruch ČR a jeho členských asociací a
svazů sdružující podnikatele v oblasti cestovního ruchu, kteří v současné době řeší svou budoucí
existenci. Chápeme, že tyto dny jsou rovněž pro Vládu České republiky velmi vypjaté a čelíme
všichni zcela nové situaci. Stejně tak si uvědomujeme, že v první řadě je třeba zajistit zdraví
našich občanů a respektujeme všechna opatření, která bylo nutno v posledních dnech přijmout.
Uvědomujeme si rovněž současné nasazení všech členů vlády a jejich týmů.
Cestovní ruch je obor, který byl velmi citelně zasažen nejen u nás ale i ve světě. Prakticky
můžeme říci, že v současné době „neexistuje“.
Rádi bychom Vám zaslali náměty a požadavky, které by mohly dané situaci alespoň trochu
pomoci a zmírnit fatální dopady současné situace. Rovněž podporujeme a ztotožňujeme se i se
specifickými požadavky našich členských asociací, kterými jsou například Asociace českých
cestovních kanceláří a agentur, Asociace hotelů a restaurací, Asociace horských středisek, Prague
Convention Bureau a další, které se na Vás v průběhu tohoto týdne obracely individuálně a
zdůrazňovaly specifika daných oblastí.
Řada podnikatelů v cestovním ruchu již řeší, zda budou schopni pokračovat ve svém podnikání a
s očekáváním se obracejí na vládu. Děkujeme za zavedení liberačních balíčků, které byly tento
týden zveřejněny. Je to cesta, jak posunout alespoň na krátkou dobu problém, který nastane a
zároveň alespoň částečně ulehčit současnou situaci. Je ale zřejmé, že bude nutno přistoupit ještě
k dalším opatřením.
Podnikatelé mají vůli zachovat maximum pracovních míst, ale pro mnohé především ty drobné,
kterých je v tomto odvětví většina, je však situace neudržitelná. Aby vydrželi a snažili se danou
situaci ustát, potřebují jasný a konkrétní signál, jak je stát podpoří. Z průzkumů našich členů
vyplývá, že všichni budou muset v nejbližší době snížit stavy svých zaměstnanců. Konkrétní
dopady budou záležet i na konkrétní pomoci státu. Všichni čekají, na informaci, jak bude řešena
náhrada mzdy a další pomoc státu.
V současné době je dle našeho názoru tedy velmi důležité vyřešit kompenzace za mzdy, které
budou muset uhradit svým zaměstnancům, pro které nemají dočasně práci. Stejně tak čelí
problému plateb sociálního a zdravotního pojištění, na které tyto firmy momentálně nemají
finanční prostředky. Od počátku šíření epidemie v ČR jsme také navrhovali, aby podnikatelům
v cestovním ruchu byly dočasně prominuty daně, které mají v současné době hradit státu.
Posečkání je důležitý krok, nicméně cestovní ruch se bude vzpamatovávat po odeznění
pandemie velmi pomalu a dlouho, takže se problém pouze odsune a nezamezí propouštění
zaměstnanců a uzavírání podniků.

Pro přehlednost tedy níže uvádíme jednoduchý výčet našich nejzásadnějších požadavků,
které považujeme za nebytné pro rychlou podporu podnikatelů v cestovním ruchu:
➢ Prodloužení hrazení ošetřovného na celou dobu uzavření škol
➢ Nalezení vhodné formy pro možnost výplaty ošetřovného pro OSVČ
➢ Kompenzace náhrad mezd vyplácených zaměstnancům na překážkách v práci
➢ Osvobození od platby DPH již za únor 2020 pro podnikatele v cestovním ruchu,
kteří nemohu a uzavření provozoven vykonávat svou podnikatelskou činnost
➢ Osvobození od plateb sociálního a zdravotního pojištění pro podnikatele, kteří
nemohu z důvodu krizového stavu vykonávat svou podnikatelskou činnost
➢ Osvobození od platby daně z příjmů právnických osob za rok 2020
Oceňujeme, že vláda zareagovala na výzvu podnikatelů k okamžité alokaci finančních prostředků
na ochranu pracovních míst a firem před krachem a přislíbila podporu ekonomiky částkou kolem
100 mld. Kč a nepřímo formou garancí ve výši 900 mld. Kč. Požadujeme, aby z této finanční
podpory bylo možno podpořit veškeré podnikatelské subjekty v cestovním ruchu, a to bez
ohledu na jejich velikost.
Rovněž oceňujeme rychlé zpřístupnění programu COVID u ČMRZB, požádali bychom však o
maximální zjednodušení jeho administrativní náročnosti. Dále vítáme záměr jeho rozšíření a
nastavení podmínek na získání drobných půjček pro OSVČ.
Zvažte prosím případnou podporu čerpání úvěrů, mimo program COVID, který je v současné
době přetížený, např. formou zvýhodněných úvěrů (0.2-0.5% s odkladem splátek obdobně jako u
úvěrů COVID) skrze vybraných TOP 5 komerčních bank a za přispění podpory ČNB týkající se
úrokových sazeb.
V oblasti cestovních kanceláří a agentur bychom rádi podpořili jejich požadavek o podporu
zavedení

možnosti

legislativně

upraveného

odložení

čerpání

zaplacených

služeb

zákazníkem na budoucí období (vydání voucheru s platností např. 18 měsíců), což se nám jeví
jako rychlá, účinná a efektivní pomoc cestovním kancelářím a agenturám, s nulovým finančním
zatížením pro stát a bez finančních ztrát pro zákazníka.
V současné době, kdy jsou uzavřeny hranice, jsou cestovní kanceláře a agentury zcela
paralyzovány a neschopny služby poskytovat. Snaží se přesměrovat klienty na odložení čerpání,
což však zákazníci nejsou ochotni akceptovat a požadují vrácení zaplaceních prostředků. Bohužel
většina cestovních kanceláří není schopna z důvodů uhrazení záloh zahraničním dodavatelům
tyto prostředky vracet.
Výše uvedená opatření by pomohla současnému kritickému stavu, následně až současná krizová
situace pomine, však bude potřeba pracovat a řešit další možnosti podpory cestovního ruchu.
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a jeho členové jsou připraveni na těchto opatřeních
spolupracovat a nabídnout své odborníky do týmů, které budou na případných podpůrných
opatřeních pracovat.

Vážený pane premiére, věříme, že vyslyšíte naše velmi naléhavé žádosti a dáme podnikatelům i
jejich zaměstnancům jasný signál, jakými kroky jim stát pomůže udržet podnikání do doby, než
se celá situace opět uklidní.
Předem děkujeme za Vaši podporu a přejeme Vám hodně sil a pevné zdraví v této nelehké době.
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