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2.

Základní ustanovení
Správce subtitulu: Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj, organizační složka státu
se sídlem Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, IČO 660 02 222 (dále jen „Ministerstvo“).
Poskytovatel podpory: Národní rozvojová banka, a.s., se sídlem Jeruzalémská 964/4,
110 00 Praha 1, IČO 448 48 943 (dále jen „NRB“), který vykonává svoji činnost na základě
Dohody o realizaci subtitulu Záruka cestovním kancelářím a o vytvoření a správě
Záručního fondu CK 2022 uzavřené s Ministerstvem.
Subtitul Záruka cestovním kancelářím byl schválen usnesením vlády č. 982 ze dne
5. listopadu 2021 (dále jen „Subtitul“).
Podpora je poskytována podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince
2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu
de minimis1 (dále jen „podpora de minimis“).
Podpora je dále poskytována podle Dočasného rámce pro opatření státní podpory
na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID 19 přijatého
dne 19. března 2020 C (2020) 1863 a jeho změn C (2020) 2215 ze dne 3. dubna 2020,
C (2020) 3156 ze dne 8. května 2020, C (2020) 4509 ze dne 29. června 2020, C (2020)
7127 ze dne 13. října 2020, C(2021) 564 ze dne 28. ledna 2021 a C (2021) 8442 ze dne
18. listopadu 2021 (dále jen „Dočasný rámec“).

Podpora dle Dočasného rámce může být poskytnuta až po pravomocném schválení
notifikace Subtitulu Evropskou komisí.

1.

Cíl Subtitulu

Cílem Subtitulu je přispět k řešení problémů v oblasti cestovního ruchu v důsledku výskytu
koronavirové infekce vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2 (resp. onemocněním
s označením COVID-19, které tento koronavirus způsobuje) a souvisejících preventivních
opatření a podpořit prostřednictvím bankovních záruk (záruka) přístup cestovních
kanceláří (CK) dle čl. 3. b) i. a cestovních agentur (CA) dle čl. 3 b) ii k získání pojištění
pro případ úpadku, které je pro CK povinné dle § 6 zákona č. 159/1999 Sb., o některých
1

Úřední věstník EU, L 352. 24. 12. 2013, str. 1- 8.

3.

podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění
pozdějších předpisů, a dále vyplývající ze Směrnice Evropského parlamentu 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.

2.

Podporované aktivity

Záruka je poskytována za účelem jejího využití Konečným příjemcem jako součást
Spoluúčasti na maximálním limitu pojistného plnění požadovaném pojišťovnou pro
uzavření smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku (pojistná smlouva).

3.

Vymezení Konečných příjemců

Konečný příjemce podpory musí k datu podání žádosti o podporu splňovat následující
podmínky a doložit je i čestným prohlášením v podané žádosti:

a) je oprávněn k podnikání na území České republiky dle CZ NACE 79 - Činnosti
cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti (dále jen
„podporovaná ekonomická činnost“),
b) je:
i. cestovní kanceláří dle § 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 dle § 1b odst. 1 nebo zprostředkovávat
spojené cestovní služby dle § 1c odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., nebo
ii. cestovní agenturou, která byla cestovní kanceláří (byla držitelem
koncese, která nebyla zrušena, pozastavena nebo přerušena)
nejméně do 12. 3. 2020;

4.

a zároveň se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, splní-li podmínky stanovené
zákonem č. 159/1999 Sb. a 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“.
c) je registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě dle § 125 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
d) ke dni podání žádosti o podporu byl daňovým rezidentem:


České republiky, nebo



jiného členského státu Evropské unie

e) zavazuje se do budoucna neuplatňovat další nároky na náhradu škody vůči státu
v souvislosti se způsobilými výdaji dle Subtitulu ve vztahu k přijatým krizovým
opatřením,
f) prohlásí, že neukončí svou činnost nejméně ve lhůtě tří měsíců od získání
podpory,
g) nenaplňuje znaky úpadku dle ustanovení § 3 zákona č. 182/2006 Sb.,
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,
h) nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím 2 a vůči poskytovatelům
podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání
s úhradou

nedoplatků

nebo

dohoda

o úhradě

nedoplatků

se

považují

za vypořádané nedoplatky,
i) nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců 3,
j) není vedena exekuce na jeho majetek,
k) není v likvidaci,
l) nebylo rozhodnuto o jeho úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb.,
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,

Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Státnímu pozemkovému úřadu, Ministerstvu
financí, jako právnímu nástupci Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu podpory investic,
Celnímu úřadu, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, krajům, obcím
a svazkům obcí.
3
Netýká se případů, kdy k nedoplatku došlo z důvodu potíží způsobených v důsledku šíření koronavirové infekce, tzn. nedoplatky
vznikly nejdříve 1. 3. 2020.
2

5.

m) není proti němu vedeno kolektivní insolvenční řízení ani nesplňuje kritéria
podle vnitrostátního práva pro to, aby bylo proti němu na žádost jeho dlužníků
zahájeno insolvenční řízení,
n) nemá neuhrazený závazek vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních
prostředků

vydaného

po

předchozím

rozhodnutí

Komise

prohlašujícím,

že podpora obdržená od poskytovatele z České republiky je protiprávní
a neslučitelná se společným trhem,
o) nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající
se provozování živnosti (u fyzických osob).

4.

Podmínky Subtitulu

4.1. Podmínky přijatelnosti
Konečný příjemce předloží jako přílohu k žádosti o podporu pojistnou smlouvu
uzavřenou s pojišťovnou oprávněnou uzavírat pojištění záruky pro případ úpadku.
Podíl Konečného příjemce na celkové výši Spoluúčasti, požadované pojišťovnou
pro uzavření pojistné smlouvy, je minimálně 25 %.
Konečný příjemce je povinen souhlasit, že budou Ministerstvu a subjektům
určeným obecně závaznými předpisy předány údaje o jeho osobě v rozsahu
vyžadovaném těmito předpisy, zejména údaje týkající se jména a příjmení/názvu
/obchodní firmy, adresy sídla, IČO, předmětu a výši poskytnuté podpory, to vše
za účelem zveřejnění těchto údajů a kontroly dodržování pravidel podpory
de minimis a pravidel podpory dle Dočasného rámce.

4.2. Způsobilé výdaje
Způsobilým výdajem je Spoluúčast ve finančním vyjádření požadovaná pojišťovnou
pro uzavření pojistné smlouvy.

4.3. Ostatní podmínky
Příjemce podpory de minimis je do data ukončení smlouvy o záruce povinen:

6.

a) umožnit

přístup

na

místo

výkonu

podnikání/pobočky

a do

svého

sídla

zaměstnancům NRB, zaměstnancům Ministerstva a zaměstnancům dalších
subjektů určených NRB nebo Ministerstvem za účelem kontroly plnění podmínek
smlouvy o záruce,
b) být registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
c) zachovat místo a výkon podnikání na území České republiky.
Ostatní podmínky pro příjemce podpory dle bodu 3.1. Dočasného rámce:
a) celková podpora obdržená příjemcem podpory za všechna opatření dle bodu 3.1
Dočasného rámce nesmí přesáhnout 2 300 000 EUR na jeden podnik4. Podpora
může být poskytnuta ve formě přímých grantů, daňových a platebních zvýhodnění
nebo jiných forem, jako jsou vratné zálohy, záruky, úvěry a kapitál, pokud celková
nominální hodnota těchto opatření zůstane nižší než celkový strop 2 300 000 EUR
na jeden podnik; u všech použitých částek se musí jednat o hrubé částky, tj. před
srážkou daně nebo jiného poplatku,
b) podporu nelze poskytnout podnikům, které již byly k 31. prosinci 2019 v obtížích
(ve smyslu obecného nařízení o blokových výjimkách,5
c) odchylně od výše uvedeného může být podpora poskytnuta mikropodnikům nebo
malým podnikům (ve smyslu přílohy I obecného nařízení o blokových výjimkách),
které se nacházely v obtížích již ke dni 31. prosince 2019, pokud vůči nim nebylo
zahájeno kolektivní úpadkové řízení podle vnitrostátního práva a neobdržely
podporu na záchranu6 nebo podporu na restrukturalizaci,7
d) podpora je poskytnuta nejpozději do 30. června 2022,
e) příjemce podpory nepožívá výhody z dřívější protiprávní podpory prohlášené
rozhodnutím Evropské komise za neslučitelnou s vnitřním trhem nebo příjemce
Při stanovení toho, zda byl překročen příslušný strop, se nezohlední podpora poskytnutá na základě režimů schválených podle tohoto
oddílu, která byla splacena přede dnem 30. června 2022. V případě, že je podnik činný i v oblasti zpracování zemědělských produktů
a jejich uvádění na trh, v odvětví rybolovu a akvakultury či prvovýrobě zemědělských produktů, zohlední při kontrole dosažení limitu
ustanovení bodu 22 (e), 23 a 23a Dočasného rámce.
5 Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108
Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1). Každý odkaz v tomto
dočasném rámci na definici „podniku v obtížích“ uvedenou v čl. 2 bodě 18 nařízení (EU) č. 651/2014 se považuje i za odkaz na definice
uvedené v čl. 2 bodě 14 nařízení (EU) č. 702/2014 a v čl. 3 bodě 5 nařízení č. 1388/2014
6 Případně, pokud podporu na záchranu obdržely, v okamžiku poskytnutí podpory podle tohoto sdělení již splatily půjčku nebo ukončily
záruku.
4

7 Případně, pokud podporu na restrukturalizaci obdržely, v okamžiku poskytnutí podpory podle tohoto sdělení se na ně již neuplatňuje
plán restrukturalizace.

7.

podpory (nebo společnost ve skupině) vrátil takovou podporu nebo zaplatil celkovou
částku takové podpory včetně odpovídajícího úroku,
f) podmínky této Výzvy pro podporu podle Dočasného rámce mohou být z důvodu
požadavků Evropské komise v průběhu notifikačního řízení upraveny.

Forma a výše podpory

5.

Podpora je poskytována Konečnému příjemci ve formě bankovní záruky za Spoluúčast
požadovanou pojišťovnou pro uzavření pojistné smlouvy. K jedné pojistné smlouvě může
být poskytnuta pouze jedna záruka.
Podporu je možné využít jako součást pojištění záruky pro případ úpadku dle odst.
(1) § 6 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb.
Záruka se poskytuje k pojistným smlouvám za těchto podmínek:


až do výše 75 % z požadované Spoluúčasti CK do limitu 30 % z pojistného plnění
(maximální pojistné částky), max. však 8 mil. Kč,



podíl Konečného příjemce na Spoluúčasti požadované pojišťovnou pro uzavření
pojistné smlouvy je minimálně 25 %,



platnost záruky může přesáhnout sjednanou pojistnou dobu maximálně o 6 měsíců.

Bankovní záruka bude Konečnému příjemci vystavena do výše uvedených limitů,
případnou zbylou část požadované Spoluúčasti nad výše uvedený limit 30% si Konečný
příjemce zajistí z vlastních zdrojů.
Záruka se poskytuje pouze na způsobilé výdaje uvedené v bodě 4.2.
Záruka je poskytována jako podpora de minimis nebo v režimu Dočasného rámce.
Záruka může být poskytnuta k jedné pojistné smlouvě se sjednanou pojistnou dobou
o délce maximálně 12 kalendářních měsíců, přičemž začátek sjednané pojistné doby
nastane v období mezi 1. 1. 2022 a 30. 6. 2022.

Po dobu ručení sjednané při uzavření smlouvy o záruce NRB stanoví Konečnému příjemci
poplatek za poskytnutí záruky ve výši 1 % z výše této záruky, další případné poplatky podle
ceníku NRB na www.nrb.cz.
8.

6.

Výběr konečných způsobilých příjemců

6.1. Výběrová kritéria
Výběrovými kritérii pro poskytnutí podpory je splnění podmínek Konečného
příjemce (bod 3.), podmínek Subtitulu (bod 4.), podmínek přijatelnosti pojistné
smlouvy (bod 5.), podmínek pro poskytování veřejné podpory a přijatelná míra
rizika poskytnutí záruky stanovená interními postupy NRB.

6.2. Způsob rozhodování o podaných žádostech
a) O poskytnutí podpory rozhoduje NRB, a to v závislosti na splnění výběrových
kritérií.
b) Neúplné žádosti o podporu mohou být NRB zamítnuty po uplynutí 3 měsíců
od data jejich podání.

7.

Souběh podpor

Podpora poskytnutá podle různých bodů podpory Dočasného rámce ve znění pozdějších
předpisů může být kumulována navzájem za předpokladu, že jsou dodržována příslušná
ustanovení Dočasného rámce ve znění pozdějších předpisů (tj. bod 20. Dočasného rámce,
ve znění pozdějších předpisů).
Dočasná opatření podpory podle Dočasného rámce lze kumulovat s podporou podle
nařízení o podpoře de minimis8 a podporou podle nařízení o blokových výjimkách9
při dodržení pravidel kumulace stanovených v těchto nařízeních.

8 Nařízení č. 1407/2013, nařízení č. 1408/2013, nařízení č. 717/2014 a nařízení č. 360/2012.
9 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, nařízení Komise (EU) č. 702/2014 a nařízení Komise (EU) č. 1388/2014

9.

Limit 2 300 000 EUR je rozhodný pouze pro podpory poskytované na základě bodu 3.1
Dočasného rámce. Na podpory poskytované na základě rozhodnutí schválených dle jiných
bodů dočasného rámce se daný limit nevztahuje, pokud není v rozhodnutí uvedeno jinak. 10

8.

Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího
předložení

8.1. Obsah žádosti o podporu
Žádost o podporu musí k datu jejího předložení obsahovat minimálně:
 obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení, IČO a sídlo žadatele,
 pojistnou smlouvu,
 výši požadované záruky,
 začátek pojistného období,
 údaje o spojených podnikatelích pro účely poskytnutí podpory .
V žádosti musí být uvedeno, že o podporu Konečný příjemce žádá za účelem řešení
aktuálních nebo důvodně předpokládaných ekonomických problémů v dů sledku
dopadů šíření koronaviru SARS-CoV-2.
NRB je oprávněna vyžádat si od Konečného příjemce další údaje a podklady
nezbytné k posouzení žádosti o podporu.

8.2. Formuláře žádosti o podporu
Formulář žádosti o podporu je k dispozici na internetové adrese NRB: www.nrb.cz.

8.3. Příjem žádostí o podporu
Žádosti o podporu přijímají pobočky NRB, jejich přehled je uveden na internetové
adrese NRB: www.nrb.cz.
10 Seznam rozhodnutí vydaných ve prospěch České republiky dle Dočasného rámce zde: https://www.uohs.cz/cs/verejnapodpora/pandemie-covid-19-a-pravidla-verejne-podpory/rozhodnuti-ekvydana-pro-cr-dle-docasneho-ramce-v-souvislosti-s-pandemiicovid-19.html

10.

9.

Sankce za nedodržení podmínek Subtitulu

V případě nedodržení podmínek Subtitulu dle bodu 2.–7. Subtitulu nebo uvedení
nepravdivých údajů týkajících se podmínek Subtitulu či naplnění podmínek pro
poskytnutí podpory de minimis či Dočasného rámce je Konečný příjemce povinen
uhradit sankci sjednanou ve smlouvě o záruce.
Za prodlení s úhradou smluvní pokuty je Konečný příjemce povinen zaplatit úrok
z prodlení ve výši 9 % p.a.
Neposkytnutí

informace

nebo

dokladu

o naplnění

některé

podmínky

Subtitulu

je považováno za porušení této podmínky Subtitulu.

10. Ostatní ustanovení
Na podporu není právní nárok.
Ministerstvo si vyhrazuje právo Subtitul pozastavit nebo předčasně ukončit
či změnit jeho ustanovení vzhledem k vývoji podmínek na finančním trhu a výši
prostředků na financování Subtitulu.
NRB bude uchovávat dokumenty k ověření oprávněnosti poskytnuté veřejné
podpory po dobu 10 let od poskytnutí podpory v rámci tohoto režimu poslednímu
příjemci podpory. U podpory de minimis budou záznamy archivovány po dobu
deseti jednoletých účetních období ode dne, kdy byla v rámci tohoto režimu
poskytnuta poslední jednotlivá podpora .

11. Definice


Pojistná smlouva – kopie uzavřené pojistné smlouvy.



Hrubý ekvivalent podpory - veličina vyjádřena v peněžním vyjádření. Výše záruky se
stanoveným propočtem převede na hodnotu srovnatelnou s poskytnutím podpory
formou dotace. Způsob výpočtu se liší podle režimu veřejné podpory.
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Jeden podnik - podnikatelé registrovaní na území ČR i mimo něj, pokud i tyto subjekty
mezi sebou mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům
nebo společníkům, v jiném subjektu,
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního,
řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu,
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy
uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo
ve stanovách tohoto subjektu,
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám,
v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného
subjektu, více než 50 % hlasovacích práv náležejících akcionářům nebo
společníkům v daném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d)
prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za jeden podnik.



Konečný příjemce – cestovní kancelář nebo cestovní agentura podnikající dle zákona
č. 159/1999 Sb. dle čl. 3 této Výzvy.



Ochrana pro případ úpadku – uložená CK § 6 zákona č. 159/1999 Sb. dále vyplývající
ze Směrnice Evropského parlamentu 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.



Podpora – bankovní záruka NRB.



Podpora de minimis – představuje podporu podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013
ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské
unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352. 24. 12. 2013, str. 1-8). Podpora
de minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami
de minimis poskytnutými jednomu podniku (viz definice pojmu „Jeden podnik“) za dobu
současného a dvou předchozích účetních období přesáhnout výši odpovídající částce
200 000 EUR. Pro přepočet se používá měnový kurz Evropské centrální banky platný
v den vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory.
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Podpora podle Dočasného rámce - podpora poskytnutá Konečnému příjemci
podpory dle opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření
koronavirové nákazy COVID 19 přijatého dne 19. března 2020 C (2020) 1863 a jeho
změn C (2020) 2215 ze dne 3. dubna, 2020 C (2020) 3156 ze dne 8. května 2020,
C (2020) 4509 ze dne 29. června 2020, C (2020) 7127 ze dne 13. října 2020, C (2021)
564 ze dne 28. ledna 2021 a C (2021) 8442 ze dne 18. listopadu 2021.



Smlouva o záruce - smlouva o poskytnutí bankovní záruky, uzavřená mezi NRB
a Konečným příjemcem podpory.



Spoluúčast - spoluúčast na maximálním limitu pojistného plnění požadovaná
pojišťovnou pro uzavření smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku.



Veřejná podpora - finanční výhoda získaná příjemcem podpory vyjádřená hrubým
ekvivalentem podpory.



Výzva

-

výzva

k podávání

žádosti

a poskytovatelem podpory.

13.

o podporu

zveřejněná

Ministerstvem

