
CO JE GARANČNÍ FOND CESTOVNÍCH 
KANCELÁŘÍ (dále jen „garanční fond“)

Garanční fond je účelovým sdružením peněžních 
prostředků, které slouží jako dozajišťovací mechani-
smus pro případ úpadku cestovní kanceláře, pokud 
by limit pojistného plnění nebo výše bankovní 
záruky nedostačovaly k uspokojení nároků všech 
zákazníků. Na jiné účely nelze prostředky sdružené 
v garančním fondu použít, z příspěvků cestovních 
kanceláří nejsou hrazeny ani náklady na správu 
fondu.

KDE MOHU NAJÍT DALŠÍ INFORMACE?

Především na internetových stránkách Státního 
fondu rozvoje bydlení:

www.sfrb.cz/garancni-fond

DO KDY MUSÍ BÝT PŘÍSPĚVEK DO GARANČ-
NÍHO FONDU PRO ROK 2020 UHRAZEN?

Roční příspěvek je splatný do 31. prosince 2019.

KDO JE POVINEN HRADIT PŘÍSPĚVKY 
DO GARANČNÍHO FONDU?

Povinnost mít uhrazen příspěvek do garančního 
fondu má každý držitel aktivního živnostenského 
oprávnění k provozování koncesované živnosti 
„Provozování cestovní kanceláře“; za dobu přeruše-
ní provozování živnosti se příspěvek nehradí.

JAKÁ JE VÝŠE PŘÍSPĚVKU DO GARANČNÍHO 
FONDU?

Příspěvek cestovních kanceláří do garančního fondu 
byl pro rok 2020 stanoven ve výši 0,05 % 
ze základu.

Základem pak jsou roční plánované tržby 
(pro rok 2020) cestovní kanceláře z prodeje zájezdů 
a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou 
součástí spojených cestovních služeb. Pokud ale 
mají být tyto tržby nižší než tržby dosažené 
cestovní kanceláří v předchozím roce, pak jsou 
základem pro výpočet ročního příspěvku tržby 
 prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního 
ruchu, které jsou součástí spojených cestovních 
služeb v předchozím roce (tj. 2019).

Plán tržeb si na základě svých kvalifikovaných 
odhadů a zkušeností stanovuje každý podnikatel 
samostatně. Tržbou je jakákoliv skutečně přijatá 
platba v daném roce, bez ohledu na to, zda jde 
o zálohu, doplatek nebo celkovou platbu. 
Do plánovaných tržeb se pak nezahrnují příjmy 
z jiných činností – např. zprostředkování prodeje 
zájezdů (tzv. provizní prodej), nebo prodej jiných 
předmětů souvisejících s cestovním ruchem 
(suvenýrů).

JAK ČASTO SE PŘÍSPĚVEK DO GARANČNÍHO 
FONDU PLATÍ?

Příspěvek do garančního fondu se platí jednou 
ročně.

Povinnost cestovní kanceláře uhradit příspěvek do 
garančního fondu je dána přímo zákonem a není 
podmíněna předpisem či jinou výzvou (jako např. 
u složenek na zaplacení daně z nemovitých věcí).

JAKÝM ZPŮSOBEM SE PŘÍSPĚVEK DO 
GARANČNÍHO FONDU HRADÍ?

Hospodaření s finančními prostředky sdruženými 
v garančním fondu náleží Státnímu fondu rozvoje 
bydlení (SFRB).

PŘÍSPĚVEK SE HRADÍ NA ÚČET SFRB VEDENÝ 
U ČNB ČÍSLO: 340005-9527001/0710

Variabilní symbol: IČO cestovní kanceláře

V poznámce je vhodné uvést období, na které 
je příspěvek hrazen
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INFORMACE KE GARANČNÍMU 
FONDU CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ 
PRO ROK 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

  +420 224 861 111        info@mmr.cz          www.mmr.cz

Bližší informace k zajištění cestovních kanceláří viz 

www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Cestovni-ruch/
Dovolena-bez-starosti/Cestujete-s-cestovni-kancelari

Dne 30. 09. 2019 nabyla účinnosti vyhláška 
č. 246/2019 Sb., o výši ročního příspěvku cestovní 
kanceláře do garančního fondu pro rok 2020. 

KDE BUDOU INFORMACE O ÚHRADĚ 
PŘÍSPĚVKU ZVEŘEJNĚNY?

Informace o úhradě příspěvku na rok 2020 bude 
zveřejněna v seznamu cestovních kanceláří, který 
vede MMR a který je k dispozici na stránkách 
ministerstva.

JAKÝ JE POSTUP PRO ÚČTOVÁNÍ 
PŘÍSPĚVKŮ?

Účetní předpisy nestanoví závazný postup pro 
účtování příspěvků cestovních kanceláří do garanč-
ního fondu, které mají podle zákona č. 159/1999 Sb. 
povahu povinné platby. Tyto příspěvky souvisejí 
s provozní činností cestovních kanceláří, a proto je 
lze podle bodu 3. 6. 7. Českého účetního standardu 
pro podnikatele č. 019 Náklady a výnosy zaúčtovat 
na vrub příslušného účtu účtové skupiny 54 – Jiné 
provozní náklady.

JAK JE TO S ÚHRADOU PŘÍSPĚVKU NOVĚ 
VZNIKAJÍCÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE?

Pro nově vznikající cestovní kanceláře jsou 
základem pro výpočet ročního příspěvku plánované 
tržby CK z prodeje zájezdů a z prodeje služeb 
cestovního ruchu, které jsou součástí spojených 
cestovních služeb, a to vždy za období od jejího 
vzniku do konce kalendářního roku, ve kterém 
vznikla. Roční příspěvek musí být uhrazen před 
podáním žádosti o koncesi. Příspěvek nově 
vznikajících cestovních kanceláří činí rovněž 0,05 % 
ze základu.


