Ing. Silvana Jirotková
náměstkyně ministra

V Praze dne 27. dubna 2020
Č. j.: MPO 60549/2020
MIPOX02OWG20
Vážená paní, vážený pane,
obdrželi jsme Vaši prosbu ze dne 16. dubna 2020 ohledně záchranného plánu pronajímatelů obytných vozů.
V důsledku nezbytných opatření, která souvisí s vyhlášením nouzového stavu, je situace všech našich
podnikatelů velmi svízelná a vláda si to uvědomuje. Děkujeme Vám rovněž za poskytnutí pohledu na
současnou nelehkou situaci z Vaší strany. Současně Vás chci ujistit, že vláda chápe relevanci Vašich
argumentů.
K Vašim návrhům Vám sdělujeme následující:
1. Harmonogram rušení restriktivních opatření
Dle

aktualizovaného

harmonogramu

(https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-

zpravy/aktualni-nouzovy-stav-omezeni-v-jednotlivych-sektorech--253513/)

budou

moct

restaurace,

hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních)
zahrádek otevřít v pondělí, 11. května, a vnitřní prostory 25. května. V tomuto termínu by rovněž mělo dojít
k otevření hotelů, venkovních kempů a dalších ubytovacích zařízení. Vláda v dostatečném předstihu zveřejní
detailní seznam typů ubytovacích zařízení. Tento plán se nicméně může na základě vývoje situace měnit,
proto Vás žádáme o trpělivost a průběžné sledování nových opatření vlády.
Možnosti překročení státních hranic nejsou zahrnuty v harmonogramu, protože mezinárodní vztahy nejsou
v kompetenci pouze vlády ČR, ale také sousedních států, které k současné pandemii přistupují různě.
Koordinace uvolnění pohybu osob mezi státy bude s největší pravděpodobností probíhat v době, kdy budou
jednotlivé státy schopny zajistit dostatečnou ochranu a bezpečí na svém území.
2. Snížení sazby DPH
Pronajímání obytných vozů a některé další služby cestovního ruchu mohou představovat jiný typ služby,
a z toho důvodu se na ně vztahuje jiná sazba daně. Nicméně chápeme Váš argument konkurenční nevýhody,
a proto návrh zvážíme. DPH se v převažující míře platí ve státě, kde má společnost sídlo, což není specifikum
cestovního ruchu. To platí nejen v ČR, ale i v dalších zemích světa.
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3. Posílení likvidity podnikatelů
Na posílení likvidity podnikatelů připravilo MPO ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou
bankou (ČMZRB) program bezúročné půjčky Úvěr COVID I. Následně byly spuštěny nebo jsou v přípravě
záruční programy COVID II, COVID III a COVID Praha v celkové výši přesahující 600 mld. Kč.
I když vláda chápe frustraci podnikatelů ze vzniklé situace, jsme si jistí, že zveřejněné návody a zaměstnanci
ČMZRB prostřednictvím tísňových linek dokážou poskytnout dostatečnou technickou podporu při vyplňování
žádostí.
Chceme Vás nicméně ujistit, že vláda bere v úvahu všechny připomínky ze strany podnikatelů na zkvalitnění
poskytování svých služeb.
4. Kompenzace mezd zaměstnanců
Chápeme Vámi uvedený argument o sezónnosti, nicméně v rámci rovných podmínek a férové hospodářské
soutěže, pochopte prosím, že nemůžeme prodloužit kurzarbeit pouze pro jedno odvětví.
5. Státní podpora domácího cestovního ruchu
Chápeme Vaši obavu z prohlubování konkurenční nevýhody v podobě vyloučení/absence Vašeho oboru při
případném udělování dotací a zavádění opatření týkajících se cestovního ruchu, a proto bude Ministerstvo
průmyslu a obchodu apelovat na vládu, aby nedocházelo na trhu k narušování hospodářské soutěže.
6. Marketingová podpora cestovního ruchu
Obdobně, jako v bodě 5, chápeme Vaše obavy a MPO se bude snažit hájit zájmy všech podnikatelů.
Závěrem mi dovolte popřát všem Vašim kolegům i klientům pevné zdraví a brzké obnovení plné podnikatelské
činnosti.
S pozdravem
Silvana Jirotková
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Vážená paní
Klára Hájek Velinská
koordinátor Záchranného plánu pro pronajímatele obytných vozů
Asociace kempování a karavaningu, z.s.
Za Humny 497
250 81 Nehvizdy
Vážený pan
Daniel Havelka
jednatel společnosti
AutoPartner PLUS s. r. o.
České mládeže 1272/107
460 06 Liberec 6
Vážený pan
Filip Guryča
předseda představenstva společnosti
Blue Rent, a.s.
Modřanská 394/102
147 00 Praha 4 – Hodkovičky
Vážený pan
Petr Tesner
jednatel společnosti
Caravan Centrum Pardubice s. r. o.
č. p. 65
533 45 Stéblová
Vážený pan
Vladimír Horký
jednatel společnosti
Karavan Centrum HYKRO, s.r.o.
Pod Zbuzany 1
155 00 Praha 5 - Řeporyje
Vážený pan
Jan Červinka
jednatel společnosti
Hyundai Centrum Praha s. r. o.
Českobrodská 42
190 12 Praha 9 – Dolní Počernice
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Vážený pan
Miloslav Novák
předseda představenstva společnosti
Airwaynet a.s., provozovatel služby Karavany Česko
Hládkov 920/12
169 00 Praha 6
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