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Návrh kompenzácií pre malé cestovné agentúry ( SZČO). 

V dôsledku dlhodobého radikálneho prepadu príjmov malých cestovných agentúr 
( viac ako 95%), ktorých príjmy zo živnosti sú často jediným príjmom na pokrytie 
základných životných nákladov a tým sú aj najzraniteľnejšie subjekty v segmente 
cestovného ruchu, dovoľujeme si vás požiadať o veľmi urgentnú a efektívnu priamu 
finančnú pomoc. Dovoľujeme si ponúknuť jednoduchú schému. 

Na koho odporúčame schému použiť:  

- SZČO - malé cestovné agentúry s jednoduchým účtovníctvom 

Fakty:  

- prepad tržieb pri týchto subjektoch je viax ako 90 % ( na vzorke 100 agentúr bol 
prepad 95%, podobný prepad viac než 90% bola aj u sprievodcov).  

- priemerný mesačný príjem malých cestovných agentúr sa v minulých obdobiach 
pohyboval aj cez 3000 EUR, s tým súvisí aj vysoké odvodové zaťaženie. 

- spoločný menovateľ týchto subjektov je jednoduché účtovníctvo, preto vychádzame 
z príjmov  

- spoločná charakteristika je: nízke - resp. neporovnateĺné prevádzkové náklady, 
pracujeme teda len s kategóriou príjmy. 

- schéma pomoci Pomáhame ľudom je pri vysokom odvodovom zaťažení bola 
nedostačujúca, nakoľko nereflektuje % pomer pomoci a výšky odvodov. 

Návrh kompenzácie: 

Základom pre výpočet je porovnanie mesačných príjmov v roku 2020 ( v tabuľke 
príklad pre ilustráciu)  od októbra, aby sme ukázali trend vývoja sezóny 2020 ) oproti  
príjmom v adekvátnych mesiacoch minulých 2 rokov. Použili sme priemer, aby sme 
minimalizovali možnosť náhodných výkyvov príjmov. 

Celkový pokles príjmov vypočítame porovnanim príjmov posledných12 mesiacov 
( 10/2019 - 9/2020 ) s priemerom mesačných príjmov 10/2017 - 09/2019  

Tak zistíme pokles príjmov od marca do septembra 2020. 

Návrhovaná kompenzácia: náhrada 60% poklesu príjmu od marca do septembra 
2020.  (v tabuľke: príklad výpočtu nárokovateľnej sumy na základe poklesu príjmov) 

Poznámky: 



 -  60% korešponduje aj s priznanými % paušálnej výšky nákladov pre výpočet 

základu dane. 60% z úšlého zisku by teda podľa tohto predpokladu mohlo pokryť 
náklady CA.  

 Nárok na čerpanie pomoci majú subjekty, ktoré majú k 1.3.2020 splnené odvodové a 
daňové zaväzky voči štátu  - 
- Pri súbehu čerpania opatrení je možné odpočitať čiastku čerpanú v rámci pomoci 

Pomáhame ľudom  

Vypracoval: Fórum cestovného ruchu , www. forumcr.sk , info@forumcr.sk, +421903435586 

Odborný konzutant: Dipl. Ing. Ľubomír Kmetko - Fin-Účto sro 
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október 19 1000 900 800 850 nárast 150 0

november 19 1100 900 800 850 nárast 250 0

december 19 1200 1000 800 900 nárast 300 0

január 20 1000 900 800 850 nárast 250 0

február 1000 800 600 700 nárast 300 0

marec 500 1100 900 1000 prepad -500 240

apríl 100 1200 1000 1100 prepad -1000 600

máj 0 1500 1300 1400 prepad -1400 840

jún 0 1600 1400 1500 prepad -1500 900

august 0 600 500 400 prepad - 400 240

september 0 400 300 200 prepad -200 120

spolu: 2940




