P O D N I K AT E L S K Ý

ZÁMĚR

Podnikatelský záměr je vypracován v souladu s § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 159/1999 Sb., o některých
podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu

I. Základní údaje o žadateli
Podnikatel (jméno, resp. všechna jména a
příjmení1/obchodní firma2/název3)
Adresa sídla podnikatele
Identifikační číslo osoby (IČO)

Jméno a příjmení osoby oprávněné
jednat za podnikatele (podnikatel, člen
statutárního orgánu)
Funkce v cestovní kanceláři
Telefonní číslo
E-mail

II. Základní údaje o žádosti
Zaškrtněte prosím o jaký rozsah koncese (rozšíření koncese) žádáte (vyberte alespoň jednu z možností
nebo obě)
Koncese pro provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů
Koncese pro provozování cestovní kanceláře – zprostředkování spojených cestovních služeb4

1
2
3
4

Fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku vyplní své jméno a příjmení.
Obchodní firmu vyplní fyzické a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku.
Právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku vyplní svůj název
Dále jen SCS

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel.: +420 224 861 111
fax: +420 224 861 333
IČ: 66 00 22 22
www.mmr.cz

1/4

III. Plánované tržby5
Plánované tržby za
zájezdy za dobu trvání
pojistné smlouvy ve
smyslu zákona
č. 159/1999 Sb.

Plánovaný počet
klientů za dobu
trvání pojistné
smlouvy

Kč

Plánované tržby za
Plánovaný počet Počet zákazníků
a)
klientů,
od kterých
odbavených
zprostředkované SCS
budou přijímány v rámci zájezdů
platby za
v předchozím
zprostředkování kalendářním roce
SCS v období
následujícího
jednoho roku

osob

Kč

osob

osob

ad a): Uveďte, za jaké služby, které jsou součástí SCS budete vybírat platby přímo od zákazníků:

IV. Zaměření cestovní kanceláře
TYP TURISTIKY6

PERCENTUÁLNÍ VYJÁDŘENÍ

Příjezdový cestovní ruch (incoming) b)

%

Výjezdový cestovní ruch (outgoing) c)

%

Domácí cestovní ruch

%

Kongresový cestovní ruch

%

Incentivní cestovní ruch

%

Léčebný cestovní ruch

%

Tématický cestovní ruch

%

Lovecký cestovní ruch

%

Pracovní cesty

%

ad b): Uveďte název státu (států), z něhož (z nichž) budou turisté přijíždět do České republiky:

5 Sloupce 1 a 2 vyplní žadatelé o koncesi v rozsahu pořádání zájezdů.
Sloupce 3 a 4 vyplní žadatelé o koncesi v rozsahu zprostředkování SCS.
Sloupec 5 vyplní pouze stávající držitelé koncese „Provozování cestovní kanceláře“ v rozsahu pořádání
zájezdů.
6 Aktivity, které hodláte vykonávat, označte křížkem ve druhém sloupci a ve třetím vypište, kolik procent
bude konkrétní aktivita tvořit na tržbách.
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ad c): Uveďte destinaci (destinace), do které (do kterých) budou odjíždět turisté z ČR:

V. Stručný popis podnikatelské činnosti7

VI. Doprava
1) DOPRAVA – POŘÁDÁNÍ ZÁJEZDŮ8
Autobus
Letadlo nepravidelné (charterová doprava)
Letadlo pravidelné (partcharterová doprava)
Loď
Vlak
Vlastní doprava
Specifikace letecké dopravy (charterové lety/individuální letenky na požádání klienta):

7 V případě potřeby uveďte na samostatném listu.
8 Vyplní pouze žadatelé o koncesi v rozsahu pořádání zájezdů.
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2) DOPRAVA – ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SCS9
Doprava je součástí zprostředkovaných SCS10
Letadlo
Autobus
Loď
Vlak
Žadatel o koncesi bude zároveň i dopravcem
DALŠÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ
Organizování pobytových a poznávacích zájezdů
Zprostředkování prodeje pobytových a poznávacích zájezdů
Prodej dopravních cenin (letenky, jízdenky apod.)
Okružní jízdy a jednodenní výlety
Ubytovací a stravovací služby
Směnárenská činnost pro turisty
Zabezpečení vstupenek na sportovní a kulturní akce
Přepravní služby
Provizní prodej
Průvodcovské služby
Prodej suvenýrů, turistických průvodců, map
Informační služby pro turisty
Jiné d)
ad d): Uveďte jaké:

DATUM VYHOTOVENÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU:

PODPIS OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT ZA PODNIKATELE (PODNIKATEL, ČLEN STATUTÁRNÍHO ORGÁNU):

_______________________________________________________________________________________

9 Vyplní pouze žadatelé o koncesi v rozsahu zprostředkování SCS.
10 Pokud je doprava součástí zprostředkovaných SCS označte dále o jaký druh dopravy se jedná a zda je
žadatel o koncesi zároveň i dopravcem.
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