
	 	   FÓRUM CESTOVNÉHO RUCHU SR 
                      informácie //komunikácia //konzultácie //riešenia 

Návrh schémy pomoci cestovným kanceláriám a veĺkým ces-
tovným agentúram (sro) prostredníctvom kompenzácií. 

ALTERNATÍVA 1.  
Táto alternatíva vychádza z kompenzácie “výnosov” zo služieb cestovného ruchu 
vzhľadom na to, že cestovné kancelárie nemohli vykonávať svoju podnikateľskú čin-
nosť v následku pandémie a pandemických opatrení vlády.  

Vysvetlenie pojmov: 
Pod pracovným pojmom “výnos” rozumieme súčet provizii a prirážok CK 
( P+P) za konkrétny mesiac a za celé referenčné obdobie. 

Pre presnosť požadovaných výstupov porovnávame rovnaké mesiace posledné 3 roky 
2018 - 2020 a aplikujeme na obdobie október 2019 - september 2020 (s možnosťou 
rozšírenia o október - december v budúcnosti) 
Časové rozhranie pre nárokovanie kompenzácie sú mesiace marec - september (do 
30.9.2020).  

Príklad na výpočet : 
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október 1000 900 800 850 + 18 % 150 0

november 1100 900 800 850 + 30% 250 0

december 1200 1000 800 900 + 22% 300 0

január 1000 900 800 850 + 17% 150 0

február 1000 800 600 700 + 30 % 300 0

marec 500 1100 900 1000 - 50% - 400 240

apríl 100 1200 1000 1100 - 91% -1000 600

máj 0 1500 1300 1400 -100 % -1400 840

jún 0 1600 1400 1500 -100 % -1500 900

august 0 600 500 400 -100 % -400 240

september 0 400 300 200 -100 % -200 120



Mesiace október - február uvádzame, aby sme mohli sledovať % vývoj príjmov k 
akému by pravdepodobne došlo ak by nenastala kríza a následné opatrenia štátu a 
mohli sme vykonávať podnikateľskú činnosť bežným spôsobom. 

Na základe tabuľky môžeme presne vidiet pokles výnosov ( P+P) po mesiacoch. 

Prednosti schémy: 
1/  
Systém výpočtu berie do úvahy individuálnu sezónnosť pre rôzne CK, kazdá CK má 
podla typu produktu iný “ PEAK” prijmov a teda aj pokles prijmov. 

2/  
Tento system výpočtu nerobí s problémovou položkou TRŽIEB, ktorá je nepo-
rovnateľná pri jednotlivych CK - ovplyvnená mechanikou zaúčtovania a sposobu ak-
tivít - či CK nakupuje a predáva s prirážkou, alebo robi v mene dodavateľa za provi-
ziu, väčšinou jedno aj druhé. Zaúčovanie - ktoré položky sa započítavajú do tržieb je 
komplikované aj pre letecké agentúry. V závislosti v koho mene robime,  či vo svojom 
alebo v mene dodavateľa. Inými slovami, naše tržby pri nákupe produktu môžu byt 
1000 EUR a náš výnos len 100 EUR. Pri pri províznom predaji s príjmom (- 
tržbou) 100 EUR sa tržba rovná výnosu (100 EUR). 

3/  
Tento spôsob môzeme použiť aj na objektívne porovnanie nasledujucich obdobi po-
čas trvania krízy, velmi jednoducho a prehľadne doplnením údajov za nasledujúce 
obdobia. Už dnes je možné dosadiť odhadované tržba a vypočítať potrebný balík do 
konca roka 2020. 

Ako vypočítať aký celkový balík budeme potrebovať?  
1/ aplikaćiou uvedenej tabuľky na 10 najväščích CK a následne použiť na výpočet 
celkového balíka projekciu podielu tržieb ( alebo výnosov zo služieb cestovného ruchu) 
na celkových tržbách cestovných kancelárií (celkových výnosov zo služieb cestovnéo 
ruchu ). 
2/ aplikáciou na maximálnom možnom počte reálnych respondentov. 

Počet cestovných kancelárií - počet poistenych cestovných kancelárií k 1. marcu 
2020. Toto množstvo nám reálne odráža počet CK reálne aktívne vykonávajúcich 
činnosť. 

spolu: 2940
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Poznámky: 
Pri vyčlenení balíka do 12/20 môžeme v tabuľke použiť aj predpoklad vývoja na no-
vember a december, kedže poznáme P+P za predchádzajúce roky a predpokladáme 
vývoj príjmov v týchto obdobiach. Čerpanie zvyšku balíka k 1.1.2021 

ALTERNATIVA č. 2   
Odráža súvislosť prepadu príjmov a schopnosti pokrytia prevádzových ná-
kladov.  
Aké výnosy sme nám pokrývali prevádzkové nákladov, ktoré sme mali do marca 2020. 
Koľko nám pri % poklese výnosov chýba = potrebujeme kompenzovať na pokrytie 
nákladov. 

Položky z ktorých vychádzame: 
1/ Prevádzkové náklady 2018 a 2019 spriemerované na mesiac. ( X : 24). Neberieme 
do úvahy pokles nákladov od marca 2020 ( veľmi individuálny a nerelevantný údaj 
pre výpočet, pokiaľ by aj náklady poklesli, subjekt pože túto zanedbateľnú čiastku vy-
užiť na aspoň mierne pokratie strát vo výnosoch.) 

2/ Výnosy ( P+P prirážky + provízie) za posledných 12 mesiacov porovnáme s prie-
merným nákladmi mesačnými z minulých 2 rokov.  

Príklad: 

priemer mes. 
ročné náklady 
2019 *

P+P ( výnosy 
zo služieb CK)

pokrývame % 
nákladov

potrebujeme na 
pokrytie 
nákladov

v absolútnych 
číslach

marec 2019 1000 2000 100 % 0 0

apríl 2019 1000 2500 100 % 0 0

máj 2019 1000 2600 100 % 0 0

….. 1000 … 100 % 0 0

…január 2020 1000 2300 100 % 0 0

február 1000 2400 100 % 0 0

marec 1000 900 90 % 10 % 100

apríl 1000 10 10 % 90 % 900

máj 1000 0 0 % 100 % 1000

jún 1000 100 10 % 90 % 900

júl 1000 200 20 % 80 % 800



Spolu portebujeme za obdobie marec - september kompenzovať na pokrytie ná-
kladov 5400 EUR vzhľadom na pokles tržieb v uvedených mesiacoch, ktoré boli 
opatreniami postihnuté - mínus už uplatnené dotácie za toto obdobie.  

Vysvetlivky k riešeniu:  
- tým, že používame priemerné prevádzkové náklady celého roku vylúčime sezónnosť 

nákladov 
- predpokladáme, že január a február boli náklady rovnaké ( podobné) ako v 2019.  
- predpokladáme, že marec - september by zostali náklady na úrovni minuloročných 
- príjmy P+P uvádzame kvôli porovnaniu s týmto rokom. 

Poznámky:  
- je možné pracovať aj s nákladmi po mesiacoch, ale je to komplikovanejšie a vo finá-

le sa súčet vyrovná, keďže opatrenia zasiahnu 10 mesiacov z 12.  
- Menej objektívne riešenie oproti 1. alternatíve, lebo náklady ako také sú nie úplne 

objektívna položka 
- Položku P+P je možné zameniť Tržbami za služby CK ( podúčet 602 + 

606). A to vzhĺadom k tomu, že používame iba percentuálny poklesu a 
nie absolútne hodnoty, alebo tržby v zmysle porovnania medzi firma-
mi. 

Ktoré položky navrhujeme započítať do prevádzkových nákladov: 
- číslo účtu 52 : Osobné náklady ( mzdové náklady stálych pracovníkov vrátane do-

hodárov, zákonné soc. poitenie, zákonné soc náklady,ďalšie podúčty účtu 52) 
- číslo účtu 50 Spotrebované nákupy ( spotreba materiálu, spotreba energie, ďaľšie 

podúčty účtu 50, ktoré subket vyuzíva) 
- číslo účtu 51: Služby ( opravy a udržiavanie, cestovbé, vyradiť náklady na reprezentáciu, 

ostatné služby) 
- číslo účtu 52 : Poplatky a dane ( daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností, 

ostatné dane a poplatky) 
- číslo účtu 54 : Iné náklady na hospodársku činnosť (ostatné náklady na hosp. čin-

nosť, ostatné podúčt) 
- číslo účtu 56: Finančné náklady ( ostatné finančné náklady, ostatné podúčty) 

august 1000 300 30 % 70 % 700

september 1000 0 0 % 100 % 1000
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- Odporúčame k uvedeným nákladom priradiť aj odpisy majetku vrátane leasingu pri 
finančnom leasingu ( opretatívny ide do nákladov). Dôvod - dorovnať rozdiel ak nie-
kto užíva majetok prenajatý ( platí nájom) a niekto investoval do kúpy vlastného. 

Záver: 

Pre účel kompenzácie z výslednej sumy po aplikovaní niektorého z uvedených výpoč-
tov odpočítame už uplatnené plošné príspevky - na udržanie zamestnanosti a príspe-
vok na nájomné. 

Prečo neodporúčame použiť porovnanie poklesu aktivity na zákalde TRŽBY  
K vyjadreniu percenuálneho poklasu aktivity môžeme použiť položku tržby ( resp. 
prepad tržieb) zo služieb cestovného ruchu.  

Pracovať s položkou tržby sa dá len v nevyhnutnom prípade, ak porovnávame rozlič-
né obdobia jedného účtovného subjektu ze predpokladáme že sa nemenil spôsobúčto-
vania tržieb  a štruktúra ich produktu , neodporúčame však porovnávať rozne subjek-
ty na základe tržieb (neporovnateĺný údaj). 

Každopádne - tržby sú oveľa nepresnejšia hodnota ako výnos ( súčet provízií a priráž-
ky na služby CK). Cestovné kancelárie prirážky vykazujú v kalkulačných listoch, pro-
vízie sú evidované na faktúrach. 

Kompenzácie CK súvisia s témou záväzkov cestovných kancelárii voči klientom vo 
forme vystavených voucherov a povinnosťou vyplatenia kritickej skupiny klientov.  
Pre mnohé kancelárie predstavuje tento závazok obrovskú finančnú záťaž.  
Fórum cestovného ruchu ponúka riešenie, ktoré by odbremenilo cestovné kancelárie, 
čiastočne mohlo nahrádzať kompenzácie a súčasne prinieslo oživenie cestovného ru-
chu. 



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

Odborný konzutant: Dipl. Ing. Ľubomír Kmetko - Fin-Účto sro 


