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Shrnutí
Tato práce se zabývá socioekonomickými opatřeními přijatými v oblasti cestovního ruchu
za účelem zmírnění dopadů pandemie onemocnění covid-19. Práce obsahuje ty státy Evropy, které
přijaly nějaká specifická opatření ve vztahu k cestovnímu ruchu a dále též rozebírá balíček Evropské
komise týkající se cestovního ruchu a dopravy. Jedná se především o následující opatření: granty
pro malé a střední podnikatele v oblasti cestovního ruchu (Estonsko, Portugalsko, Belgie-Vlámsko)
či zvýhodněné půjčky (Španělsko, Estonsko), státní záruky za úvěry. Odpuštění nebo odložení
plateb na sociálním pojištění (Francie, Maďarsko, Španělsko, Itálie) či odložení plateb daní
pro oblast cestovního ruchu (Itálie, Maďarsko, Chorvatsko), možnost odkladu (Maďarsko) nebo i
odpuštění plateb nájemného, je-li pronajímatelem stát (Francie, Belgie-Vlámsko). Opatřením,
které může být v rozporu se Směrnicí o souborných cestovních službách, jsou poukazy vydávané
namísto zrušených zájezdů s omezenou možností získat místo nich zpět peníze (ČR, Francie).
The study is concerned with socio-economic measures adopted in the tourism sector in order to
mitigate the effects of the covid-19 pandemic. The study contains the European countries that
have taken some specific measures concerning tourism. It also deals the European Commission's
Package on Tourism and Transport. The measures are mainly: grants for SMEs in the field of
tourism (Estonia, Portugal, Belgium-Flanders) or loans (Spain, Estonia), state guarantees for loans.
Deferral of social security payments (France, Hungary, Spain, Italy) or deferral of tax payments or
tax exemptions for the tourism sector (Italy, Hungary, Croatia), the possibility of deferral (Hungary)
or cancellation of rent, if the landlord is a state body (France, Belgium-Flanders). Introducing a
voucher scheme with the vouchers issued by travel operators instead of the cancelled trips and
the limited possibility to retain the full refund (Francie, Czech. Rep.) can be in conflict with the EU
Package Travel Directive.
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Úvod
V rámci socioekonomických opatření pro zmírnění následků pandemie onemocnění covid-19, nový
koronavirus SARS-CoV-2 (dále jen „epidemie koronaviru“ a „koronavirus“), přijaly některé státy
opatření, která by měla pomoci firmám podnikajícím v tomto odvětví.1 Tato opatření například
zahrnují:









Vládní podpora oblasti cestovního ruchu z veřejných rozpočtů (Belgie-Vlámsko, Dánsko,
Rakousko, Estonsko, Kypr, Maďarsko);
Záruky za úvěry podnikatelům v oblasti turismu (Estonsko, Německo, Rakousko,
Portugalsko);
Granty pro malé a střední podnikatele v oblasti cestovního ruchu (Estonsko, Portugalsko,
Belgie-Vlámsko) či půjčky (Španělsko, Estonsko);
Odpuštění plateb na sociální pojištění (Francie, Maďarsko, Španělsko, Itálie) či odložení
plateb daní (Itálie) pro oblast cestovního ruchu;
Možnost odložení plateb nájemného a energií pro podniky v cestovním ruchu (Maďarsko);
Osvobození od nájmů (např. ve Francii, kdy je pronajímatelem stát, též Belgie: Vlámsko,
pronajímatelem státní agentura);
Odklad pobytových poplatků či majetkové daně (Chorvatsko), daně z turismu
(Nizozemsko), snížení DPH pro restaurace a některé oblasti cestovního ruchu (Bulharsko);
Poukázky na dovolenou v tuzemsku (Bulharsko, ČR)

Je třeba uvést, že zavedení systému voucherů, kdy cestovní kanceláře nemusí vracet peníze a
místo toho mohou pouze poskytnout poukazy (peníze se obvykle vrací až po určité ochranné lhůtě,
pokud klient nevyužije poukaz), ke kterému se uchýlilo např. ČR (tzv. lex voucher)2, Francie a
Polsko3 a o kterém uvažuje Německo, Bulharsko nebo Dánsko, může být v rozporu s unijní
ochranou spotřebitele, konkrétně se směrnicí EP a Rady 2015/2302 o souborných cestovních
službách a spojených cestovních službách (dále jen „Směrnice o souborných cestovních službách“)4.
Jak upřesnila Komise v pokynech pro výklad nařízení EU o právech cestujících v souvislosti s
vývojem situace nákazy covid-19 ze dne 19. 3. 20205, čl. 12 odst. 2 Směrnice o souborných
cestovních službách dává cestujícím právo v případě, že „v plnění smlouvy brání nevyhnutelné a
1

covid-19 and the tourism sector [online]. European Parliament, 2020 [cit. 2020-05-17]. Dostupné z:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649368/EPRS_ATA(2020)649368_EN.pdf.
2
Zákon č. 185/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako
SARS CoV-2. Podle zákona za zrušené zájezdy budou cestovní kanceláře vydávat poukazy na zájezdy ve stejné nebo
vyšší kvalitě. Zákon o zmírnění dopadu na odvětví cestovního ruchu se použije na zájezdy s termínem zahájení od 20.
února 2020 do 31. srpna 2020. Poukazy jsou chráněny zárukou proti úpadku cestovní kanceláře. Poukaz musí být
využit do 31. srpna 2021. V případě, že klient do této doby poukaz nevyužije, bude mu muset cestovní kancelář vrátit
peníze. Do 31. srpna 2021 tak kanceláři trvá ochranná doba, do kdy nemusí (vyjma některých zranitelných klientů)
vracet zákazníkovi peníze.
3
Dodatkowe wsparcie. Gov.pl [online] [cit. 24. 4. 2020] https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/dodatkowewsparcie.
4
Směrnice EP a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených
cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS.
5
INFORMATION ON THE PACKAGE TRAVEL DIRECTIVE IN CONNECTION WITH THE COVID-19, 19.3.2020. Dostupné na:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/coronavirus_info_ptd_19.3.2020.pdf.
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mimořádné okolnosti“, na vrácení veškerých uskutečněných plateb do 14 dnů. Pořadatel může
nabídnout cestujícímu náhradu ve formě poukazu, ale tato možnost nezbavuje cestující práva na
vrácení peněz. Komise měla v tomto ohledu k české právní úpravě výtky.6
Balíček Evropské komise týkající se cestovního ruchu a dopravy
Evropská komise přijala balíček týkající se cestovního ruchu a dopravy (package on tourism and
transport). Balíček má pomoci členským státům postupně rušit cestovní omezení a obnovit provoz
podniků působících v cestovním ruchu. Balíček zahrnuje:
 celkovou strategii pro oživení v roce 2020 a v následujících letech;7
 společný postup při obnově svobody pohybu a rušení omezení na vnitřních hranicích EU;
 rámec pro podporu postupného obnovení dopravy při současném zajištění bezpečnosti
cestujících a personálu;
 doporučení, jehož cílem je učinit z cestovních poukazů atraktivní alternativu k vrácení
hotovosti spotřebitelům (viz níže);
 kritéria pro bezpečné a postupné obnovení činností v oblasti cestovního ruchu a
pro vypracování zdravotních protokolů pro ubytovací a stravovací zařízení, jako např.
hotely.8
V Doporučení Komise o poukazech nabízených cestujícím jako alternativa k vrácení peněz
za zrušené souborné cestovní a přepravní služby a v souvislosti s pandemií covid-19 ze dne 13. 5.
2020 9 Komise potvrzuje, že podle Směrnice o souborných cestovních službách musí být cestujícím
zachována možnost volby mezi poukazem a vrácením peněz. To samé dle doporučení platí i pro
unijní úpravu o právech cestujících v letecké dopravě10, v železniční přepravě11, při cestování
po moři a na vnitrozemských vodních cestách12 a v rámci autobusové/autokarové dopravy.13
Komise uvádí doporučené vlastnosti poukazů a případně členským státům doporučuje zvážit přijetí

6

Výtka z Bruselu: Komisi se nelíbí vouchery místo dovolených. Lidé mají právo na vrácení peněz, vzkazuje
eurokomisařka [online]. [cit. 2020-05-27]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3097784-vytka-z-bruselukomisi-se-nelibi-vouchery-misto-dovolenych-lide-maji-pravo-na-vraceni.
7
SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A
VÝBORU REGIONŮ Cestovní ruch a doprava v roce 2020 a v dalších letech ze dne 13. 5. 2020 COM(2020) 550 final.
Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-commission-tourism-transport-2020-andbeyon.
8
TOURISM AND TRANSPORT PACKAGE. Ec.europa.eu [online]. 13.5.2020 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_870.
Česky na: Cestovní ruch a doprava: pokyny Komise, jak bezpečným způsobem znovu začít cestovat.
https://ec.europa.eu/czech-republic/news/200513_tourism_transport_cs [online]. Evropská komise. ZASTOUPENÍ V
ČESKÉ REPUBLICE [cit. 2020-06-01].
9
DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 13. 5. 2020 o poukazech nabízených cestujícím jako alternativa k vrácení peněz
za zrušené souborné cestovní a přepravní služby a v souvislosti s pandemií covid-19, C(2020) 3125 final. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/recommendation_vouchers_cs.pdf.
10
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla
náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného
zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91.
11
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících
v železniční přepravě.
12
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o právech cestujících při
cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004.
13
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové
a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004.
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režimů na podporu provozovatelů v odvětvích cestování a dopravy v souladu s pravidly Unie
pro státní podporu.14
Co se týče obecných socioekonomických opatření v reakci na koronavirovou nákazu covid-19,
podrobněji se jí věnujeme zde.15
Dalším opatřením souvisejícím s cestovním ruchem je též podpora provozovatelům letecké
dopravy. Jedná-li se o opatření formou veřejné podpory, musí být notifikována Komisi. K určitým
opatřením na podporu letecké dopravy přistoupilo např. Švédsko,16 Nizozemsko,17 Francie,18
Švýcarsko.19 Některé státy naopak přistoupily k vstupu státu do leteckých společností (Itálie).20
Tato práce se však primárně podporou leteckého průmyslu nezabývá.
Podrobnější informace k jednotlivým zemím jsou uvedeny níže.

Belgie
V rámci Belgie zatím pouze Vlámský region přijal některá opatření na podporu turismu. Rozpočet
by měl být 5 mil eur, a to na podporu turismu mladých a sociálního turismu.21 Dále by též neměl
být vybírán nájem od hostelů pro mladé, které spadají pod státní agenturu VISITFLANDERS. 22 Stále
se ale pracuje na uvedení opatření do praxe. Valonský region opatření teprve chystá.23 Bruselský
region poskytuje nízkoúročené půjčky podnikům v oblasti pohostinství a ubytovacích služeb.24

Bulharsko
Vládní opatření na podporu cestovního ruchu:
 Navýšení státní finanční podpory pro zaměstnavatele (schéma 60/40, kdy 60 % mzdových
nákladů je pokryto státem a 40 % zaměstnavatelem; toto opatření se uplatňuje

14

K státní podpoře v koronavirové krizi více: Sdělení Komise – Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu
hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy covid-19. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX:52020XC0320(03). Komise na základě článku čl. 107 odst. 3 b) SFEU konstatuje, že celé
hospodářství EU je vážně narušeno a státní podpora ve všech zemích EU je tak slučitelná s vnitřním trhem
15
Detailněji Smetanková, D., Krček, T., Tetourová, E., Krausová, M., Vlna, J., Jakab, M.: Přehled opatření na zmírnění
socioekonomických dopadů koronavirové nákazy covid-19, Vybraná témata č. 11/2020, květen 2020.
16
Odpověď získaná od švédského parlamentu prostřednictvím Evropského centra pro parlamentní výzkum a
dokumentaci (European Centre for Parliamentary research and Documentation, ECPRD), číslo dotazu ECPRD 4389.
17
Odpověď získaná od nizozemského parlamentu prostřednictvím Evropského centra pro parlamentní výzkum a
dokumentaci (European Centre for Parliamentary research and Documentation, ECPRD), číslo dotazu ECPRD 4389.
18
Lufthansa mulls options as Air France state aid strings revealed [online]. [cit. 2020-05-27]. Dostupné z:
https://www.dw.com/en/lufthansa-mulls-options-as-air-france-state-aid-strings-revealed/a-53325173.
19
Odpověď získaná od švýcarského parlamentu prostřednictvím Evropského centra pro parlamentní výzkum a
dokumentaci (European Centre for Parliamentary research and Documentation, ECPRD), číslo dotazu ECPRD 4389.
20
Nizozemská a francouzská vláda podpoří skupinu Air France-KLM, ve které má každá z vlád 14% podíl.
covid-19 and the tourism sector [online]. European Parliament, 2020 [cit. 2020-05-17]. Dostupné z:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649368/EPRS_ATA(2020)649368_EN.pdf.
21
Mesures de soutien aux entreprises face au covid-19 [online]. [cit. 2020-05-12]. Dostupné z:
https://www.bdo.be/fr-be/actualites/2020/mesures-de-soutien-aux-entreprises-face-au-covid-19
22
Mesures de soutien aux entreprises face au covid-19 [online]. [cit. 2020-05-12]. Dostupné z:
https://www.bdo.be/fr-be/actualites/2020/mesures-de-soutien-aux-entreprises-face-au-covid-19
23
Odpověď získaná od belgického poslanecké sněmovny prostřednictvím Evropského centra pro parlamentní výzkum
a dokumentaci (European Centre for Parliamentary research and Documentation, ECPRD), číslo dotazu ECPRD 4389.
24
Coronavirus business support measures [online]. [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: https://www.bdo.be/engb/news/2020/coronavirus-business-support-measures.
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pro všechny subjekty postižené koronavirem po dobu tří měsíců) na 80 % (schéma 80/20)
pro oblast cestovního ruchu.25
DPH pro restaurace a zábavní zařízení v odvětví cestovního ruchu má být snížena na 9 %
od 1. ledna 2021. 26
Vláda pracuje na schématu voucherů platných na dva roky.27 Stejně tak by pro bulharské
státní příslušníky měly být k dispozici poukazy pro dovolenou v zemi.28

Dánsko
Dánsko zvýšilo Fond záruk cestovního ruchu (Travel Guarantee Fund)29 státní zárukou ve výši 1,5
miliard DKK (přibližně 201 mil. EUR/ 5,5 miliard CZK).30 Dne 12. 5. 2020 vláda uzavřela s opozičními
stranami dohodu o dodatečné iniciativě na pomoc turismu. V ní jsou obsaženy např. tyto body:
 prostředky na granty ve výši 600 milionů DKK ve Fondu záruk cestovního ruchu
pro výjimečné situace (pozn. jedná se o podporu nad rámec výše uvedených 1,5 miliard
DKK; celková podpora by tedy měla být 2,1 miliard DKK);
 pokrytí mimořádných dodatečných nákladů, které poskytovatelům cestovních služeb
vznikly v případě přerušení cesty, včetně nezbytné nové rezervace letů pro zpáteční
dopravu/náhrada ztracených dnů dovolené pro spotřebitele;
 vyjasnění vztahu poskytovatele služeb cestovního ruchu s pojišťovnami;
 hledání podpory v EU pro dočasný systém voucherů.31
Dánská opatření se tedy týkají především Fondu záruk cestovního ruchu a ochrany poskytovatelů
cestovních služeb před krachem. Jinak mohou podniky v oblasti turismu čerpat z obecných
opatření.32

Estonsko
Dne 15. 4. parlament schválil balíček o Státním doplňkovém rozpočtu pro rok 2020, který zajistí
dostatečné prostředky na realizaci socioekonomických opatření v souvislosti s dopady epidemie
koronaviru. Součástí doplňkového rozpočtu je i balíček ve výši 25 mil. eur zaměřený na sektor
cestovního ruchu. Estonské ministerstvo pro hospodářství a komunikaci společně s estonskými
finančními institucemi a KredEx a Enterprise Estonia (EAS) bude poskytovat záruky za půjčky
25

Policy measures taken against the spread and impact of the coronavirus – 5 May 2020 [online]. European
Commission, 5 May 2020 [cit. 2020-05-05], s. 4. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/coronovirus_policy_measures_5_may.pdf.
Policy measures taken against the spread and impact of the coronavirus – 14 May 2020 [online]. European
Commission, 14 May 2020 [cit. 2020-05-05], s. 4. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/coronavirus_policy_measures_14_may.pdf.
26
Policy measures taken against the spread and impact of the coronavirus – 5 May 2020 [online]. European
Commission, 5 May 2020 [cit. 2020-05-05], s. 4. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/coronovirus_policy_measures_5_may.pdf.
27
Policy measures taken against the spread and impact of the coronavirus – 14 May 2020 [online]. European
Commission, 14 May 2020 [cit. 2020-05-05], s. 5. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/coronavirus_policy_measures_14_may.pdf.
28
Bulgaria adopts measures to save summer tourist season. [online]. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z:
https://www.bnr.bg/en/post/101266668/bulgaria-adopts-measures-to-save-summer-tourist-season.
29
Jedná se o fond zřízený zákonem, který poskytuje zákazníkům poskytovatelů služeb pomoc, pokud poskytovatel
zkrachuje
(Více
ne:
Rejsegaranti
Fonden
[online].
[cit.
2020-05-17].
Dostupné
z:
https://www.rejsegarantifonden.dk/forside/).
30
Za tímto účelem byl přijat speciální zákon č. 326 z 31-03-2020. Dostupný na:
https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l145/index.htm.
31
V Dánštině více na: https://via.ritzau.dk/data/attachments/00379/312621ea-8edf-4902-870e-079a455c1e52.pdf
32
Odpověď získaná od dánského parlamentu prostřednictvím Evropského centra pro parlamentní výzkum a
dokumentaci (European Centre for Parliamentary research and Documentation, ECPRD), číslo dotazu ECPRD 4389.
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pro podnikatele v oblasti turismu (KredEx pro malé (mikro) podnikatele, Enterprise Estonia
pro malé a střední podniky (SME) a Ministerstvo pro velké společnosti). Záruky za úvěry se
zvýhodněnými podmínkami by měly být k dispozici pro podnikatele v ubytovacích službách,
cateringu aj.
Ministerstvo pro hospodářství a komunikaci také plánuje přímou podporu v podobě grantů
pro malé a střední podniky; přičemž podpora pro jeden podnik by se měla pohybovat v rozmezí
od 2 000 do 60 000 eur. 1 mil eur z balíčku bude zaměřen na pomoc cestovnímu ruchu
na estonských ostrovech.33

Francie
Malé a střední podniky v nejhůře postižených odvětvích (cestovní ruch, pohostinství, hotely a
restaurace, kulturní sektor) včetně cestovního ruchu nemusí platit platby za sociální pojištění a to
v období trvání celostátních omezení. Je-li pronajímatelem stát, jsou tyto podniky v těchto
odvětvích v době trvání omezujících opatření osvobozeny od nájmu.
V odvětví cestovního ruchu je možné proplatit zrušené cesty formou dobropisu nebo nabídnout
odklad cesty.34 Mělo by se jednat o opatření, kdy podnikatel v oblasti cestovního ruchu (prodej
zájezdů, ubytování, půjčovny aut, jiné služby) primárně nabídne rovnocennou službu/službu vyšší
kvality a klient se může domáhat vrácení všech plateb, až teprve když se nedohodne na náhradním
zájezdu ve lhůtě 18 měsíců, kdy je platná náhradní nabídka.35 Jak je uvedeno výše, toto opatření
může být v rozporu se Směrnicí o souborných cestovních službách.

Chorvatsko
Za účelem podpory cestovního ruchu rozhodla vláda o odkladu platby daně z nemovitosti a
turistické daně.36

Itálie
Balíček týkající se turismu se teprve chystá. Nicméně byl ustanoven kulatý stůl mezi vládou a
regiony (které mají turismus částečně v kompetenci). Byla přijata opatření, která mohou být
turismu nápomocna (např. výplata dávek pro sezónní pracovníky v turismu, kteří nyní ztratili svá
zaměstnání).37 Odložení daní a plateb na sociální pojištění pro sektor turismu.38

33

Odpověď získaná od estonského parlamentu prostřednictvím Evropského centra pro parlamentní výzkum a
dokumentaci (European Centre for Parliamentary research and Documentation, ECPRD), číslo dotazu ECPRD 4389.
34
Policy measures taken against the spread and impact of the coronavirus – 5 May 2020 [online]. European
Commission, 5 May 2020 [cit. 2020-05-05], s. 29-30. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/coronovirus_policy_measures_5_may.pdf.
35
Rapport au Président de la, République relatif à l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions
financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances
exceptionnelles
et
inévitables
ou
de
force
majeure.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755820&categorieLien=id [online]. [cit.
2020-06-01].
36
Policy measures taken against the spread and impact of the coronavirus – 5 May 2020 [online]. European
Commission, 5 May 2020 [cit. 2020-05-05], s. 31. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/coronovirus_policy_measures_5_may.pdf.
37
Odpověď získaná od dánského parlamentu prostřednictvím Evropského centra pro parlamentní výzkum a
dokumentaci (European Centre for Parliamentary research and Documentation, ECPRD), číslo dotazu ECPRD 4389.
38
Policy measures taken against the spread and impact of the coronavirus – 14 May 2020 [online]. European
Commission, 14 May 2020 [cit. 2020-05-05], s. 35. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/coronavirus_policy_measures_14_may.pdf.
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Kypr
Uvolnění prostředků ze státního rozpočtu ve výši 11 mil. eur na propagační činnost (ve spolupráci
například s leteckými společnostmi a organizátory turistických akcí) a podporu oblasti cestovního
ruchu s cílem přilákat turisty pro nadcházející turistickou sezonu říjen 2020 až březen 2021.39

Maďarsko
Za účelem pokrytí škod v oblasti cestovního ruchu uvolnila Maďarská agentura pro cestovní ruch
(Hungarian Tourism Agency) částku ve výši 1 miliardy HUF (0,002% HDP, 78 mil. CZK/2,8 mil EUR).40
Maďarská vláda dále zavedla (dekretem č. 61/2020 z 23. 3. 2020)41 úlevy na daních a odklad plateb
sociálního a zdravotního pojištění pro malé podniky v nejvíce zasažených sektorech. Sem patří i
některé oblasti cestovního ruchu jako krátkodobé ubytovací služby, hotelové služby pohostinství
aj. Podnikatelé ve výše uvedených odvětvích nemusí platit sociální pojištění a platí sníženou platbu
za zdravotní pojištění za své zaměstnance. Dále též nemusí platit paušální daň z příjmu pro malé
podniky (small business lump-sum tax, v maďarštině zkráceně Katv.). Výjimky se aplikují na období
březen až červen letošního roku.42
Není možné vypovědět nájemní smlouvu na pronájem nerezidenčních budov společnostem
podnikajícím v cestovním ruchu, restauracím, ve sportu, filmovém průmyslu apod., a to až do 30.
června s možností prodloužení do konce nouzového stavu. Nájem také nelze po tuto dobu
navýšit.43

Nizozemsko
Na celostátní úrovni nedošlo k přijetí žádného opatření na podporu turismu. Některé místní
samosprávy v Nizozemsku snížily nebo odložily platbu daně z turismu.44

Portugalsko
V polovině března byl vládou schválen Program pro podporu likvidity (výhodné půjčky a úvěry)
podnikatelským subjektům, které se dostaly do nesnází z důvodu přijatých opatření proti šíření
koronavirové nákazy. V rámci programu mohou být čerpány granty/zvýhodněné půjčky se státní
zárukou určené pro malé a střední podniky nebo velké společnosti k pokrytí investic a potřeb
pracovního kapitálu. Pro oblast cestovního ruchu je z programu podpory uvolněna částka 900 mil.
eur, pro restaurace 600 mil. eur a cestovní agentury 200 mil. eur. Pro mikropodniky v cestovním
ruchu pak částka 60 mil. eur. 45

39

Policy measures taken against the spread and impact of the coronavirus – 5 May 2020 [online]. European
Commission, 5 May 2020 [cit. 2020-05-05], s. 35-36.
40
Policy measures taken against the spread and impact of the coronavirus – 5 May 2020 [online]. European
Commission, 5 May 2020 [cit. 2020-05-05], s. 31. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/coronovirus_policy_measures_5_may.pdf.
41
Dostupný na: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000061.kor.
42
Policy measures taken against the spread and impact of the coronavirus – 5 May 2020 [online]. European
Commission, 5 May 2020 [cit. 2020-05-05], s. 31. Odpověď získaná od Maďarského parlamentu prostřednictvím
Evropského centra pro parlamentní výzkum a dokumentaci (European Centre for Parliamentary research and
Documentation, ECPRD), číslo dotazu ECPRD 4374.
43
Odpověď získaná od Maďarského parlamentu prostřednictvím Evropského centra pro parlamentní výzkum a
dokumentaci (European Centre for Parliamentary research and Documentation, ECPRD), číslo dotazu ECPRD 4374.
44
Tourist tax [online]. [cit. 2020-05-12]. Dostupné z: hhttps://business.gov.nl/regulation/tourist-tax/.
45
Policy measures taken against the spread and impact of the coronavirus – 5 May 2020 [online]. European
Commission, 5 May 2020 [cit. 2020-05-05], s. 54.
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Rakousko
Spolkové ministerstvo pro zemědělství, regiony a turismus (Bundesministerium Landwirtschaft,
Regionen und Tourismus) společně s Rakouskou bankou turismu (Österreichische Hotel und
Tourismusbank, ÖHT) představily balíček opatření za účelem podpory odvětví cestovního ruchu a
posílení nedostatku likvidity u malých a středních podniků způsobené v důsledku vládou přijatých
opatření proti šíření koronavirové nákazy. Kabinet v rámci uvedeného balíčku vyčlenil 100 milionů
eur na poskytnutí záruk bankou ÖHT ke krytí půjček pro malé a střední podniky podnikajícími
v oblasti cestovního ruchu. Záruka banky ÖHT pokrývá až 80 % částky jednoho poskytnutého úvěru
(max. 500.000 EUR, max. 36 měsíců).46 Správní náklady související s poskytnutím jednoho úvěru
(jednorázový poplatek za zpracování ve výši 1 % a poplatek za provizi ve výši 0,8 %) jsou hrazeny
státem. Podmínkou pro zaslání žádosti pro čerpání zvýhodněného úvěru je pokles tržeb
podnikatelského subjektu nejméně o 15 % v porovnání s předchozím rokem a kromě vyplněného
formuláře žádosti o financování úvěru je nutné dále doložit informační list o společnosti,
prohlášení ručitele a účetní závěrku za předchozí rok.47

Španělsko
Specializovaný státní úvěrový ústav (Instituto de Crédito Oficial, ICO) poskytne půjčky v celkové výši
400 milionů eur na podporu podniků a OSVČ působících v oblasti cestovního ruchu postižených
krizí způsobenou pandemií koronaviru.
Je umožněn odklad plateb příspěvků za sociální zabezpečení pro všechny osoby i společnosti
pracující v oblasti cestovního ruchu a odklad splátek jistiny a úroků u půjček poskytnutých
od Ministerstva průmyslu, obchodu a turismu.
V oblasti daňových opatření vláda rozhodla o snížení povinných odvodů sociálního pojištění, které
zaměstnavatelé povinně každý měsíc odvádí za své zaměstnance. Odvody byly sníženy o 50 % a
pokrývají období od února do června letošního roku.48

Švýcarsko
Na federální úrovni byla přijata některá opatření, jež se týkají turismu.49 Například se jedná
o odpuštění nesplacených půjček ke konci roku u Švýcarské společnosti pro úvěry hotelům (SGH).
Umožnění uvolnění podmínek pro půjčky z fondu na podporu regionů, ze kterého čerpá turistický
sektor.50 Podpora může být přijata i na úrovni kantonů; některá opatření se stále ještě chystají.51
Zdroje
Policy measures taken against the spread and impact of the coronavirus – 5 May 2020 [online]. European
Commission, 5 May 2020 [cit. 2020-05-05]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/coronovirus_policy_measures_5_may.pdf;
46

Government Emergency Programs for the Crisis covid -19-Tourism Sector. Austria (online). Dostupné z:
http://www.alide.org.pe/wp-content/uploads/2020/04/goverment-emergency-2.pdf
47
Österreich: covid-19-Virus Entlastungsmassnahmen. Finanzierungsunterstützung der Österreichische Hotel und
Tourismusbank (ÖHT) (online). Dostupné z: https://www.tpa-group.com/en/cee-news-en/austria-covid-19-virusrelief-measures/
48
Policy measures taken against the spread and impact of the coronavirus – 5 May 2020 [online]. European
Commission, 5 May 2020 [cit. 2020-05-05], s. 23-24.
49
Odpověď získaná od švýcarského parlamentu prostřednictvím Evropského centra pro parlamentní výzkum a
dokumentaci (European Centre for Parliamentary research and Documentation, ECPRD), číslo dotazu ECPRD 4389.
50
Mesures en faveur du tourisme suisse [online]. [cit. 2020-05-17]. Dostupné z:
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Standortfoerderung/Tourismuspolitik/coronavirus.html.
51
Odpověď získaná od švýcarského parlamentu prostřednictvím Evropského centra pro parlamentní výzkum a
dokumentaci (European Centre for Parliamentary research and Documentation, ECPRD), číslo dotazu ECPRD 4389.

Vybraná témata č. 27/2020

11

Policy measures taken against the spread and impact of the coronavirus – 14 May 2020 [online].
European Commission, 14 May 2020 [cit. 2020-05-05], Dostupné z:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/coronavirus_policy_measures_14_may.pdf;
Odpovědi získané od evropských parlamentů prostřednictvím Evropského centra pro parlamentní výzkum
a dokumentaci (European Centre for Parliamentary research and Documentation, ECPRD), číslo dotazu
ECPRD 4389;
Covid-19 and the tourism sector [online]. European Parliament, 2020 [cit. 2020-05-17]. Dostupné z:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649368/EPRS_ATA(2020)649368_EN.pdf
Internetové zdroje dle textu.

