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Vážený pan 

Andrej Babiš 

Předseda vlády České republiky 

Úřad vlády České republiky 

Nábřeží Edvarda Beneše 4 

Praha 1 – Malá Strana 

118 01 

Vážený pane premiére, 

 

rádi bychom se touto cestou v plném rozsahu připojili k otevřenému dopisu Svazu obchodu a 

cestovního ruchu ČR (dále také „Svaz“) ze dne 19. 3. 2020. 

Za pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven můžeme konstatovat, že jsme si vědomi obtížnosti 

nastalé situace a vítáme proto a respektujeme veškerá opatření, která vláda v zájmu ochrany života a 

zdraví občanů naší republiky přijímá, stejně tak vítáme přijetí liberačních balíčků pro zmírnění 

významných ekonomických negativních dopadů této epidemiologické krize.     

Oblast cestovního ruchu je však již nyní oblastí nejvíce ekonomicky dotčenou. Přijatá restriktivní 

opatření mají významný dopad na schopnost podnikatelských subjektů v cestovním ruchu překonat 

stávající kritické období a jsme přesvědčeni, že je v celospolečenském zájmu umožnit podnikatelským 

subjektům prostřednictvím navrhovaných opatření ze strany státu vytvořit podmínky pro co možná 

nejrychlejší obnovení podnikatelské činnosti.  

Podporujeme proto významně i výzvu Svazu a cestovních kanceláří a agentur k přijetí opatření, která 

by znamenala významnou podporu pro podnikatele v cestovním ruchu, specificky pak podporujeme i 

návrh na legislativní zakotvení (nařízením vlády) možnosti odložení čerpání služeb zákazníkem 

zaplacených do data vyhlášení nouzového stavu na budoucí období, a to formou vydání voucheru s 

platností 18 měsíců od data vyhlášení nouzového stavu. I nám se jeví toto řešení jako rychlá, účinná a 

efektivní pomoc cestovním kancelářím a agenturám s nulovým finančním zatížením pro stát a bez 

finančních ztrát pro zákazníka. 

V této souvislosti konstatujeme, že poukazy na zájezd jsou chráněny pojištěním pro případ úpadku 

cestovní kanceláře. Vzhledem k možným dalším přijímaným opatřením v důsledku vyhlášeného 

nouzového stavu, nejistoty o jeho délce a celkových finančních dopadech na sektor cestovního ruchu 

však nelze vyloučit, že do budoucna bude žádoucí řešení podpořit i formou přijetí státní záruky za 

vydané vouchery (jak je tomu např. v Německu). 

Vážený pane premiére, vzhledem k tomu, že propad cestovního ruchu a jeho dopady je řešen napříč 

všemi členskými státy Evropské unie a obdobná opatření jsou diskutována a přijímána i v sousedních 

zemích (např. Belgie, Polsko), věříme, že bude možno v zájmu zachování podnikatelské činnosti 

tuzemských cestovních kanceláří přijmout Svazem navrhovaná opatření v co nejširším rozsahu.  
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S přátelským pozdravem 

 

……………………………… 

  

Ing. Martin Diviš, MBA 

Prezident České asociace pojišťoven 

 

 

Kopie: 

 
JUDr. Klára Dostálová 

ministryně pro místní rozvoj 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Staroměstské náměstí 6 

110 15 Praha 1 

 

Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA. 

místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Na Františku 32 

110 15 Praha 1 

 


