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SOUHLAS S PODMÍNKAMI ÚČASTI V PROJEKTU 

Vzdělávání v cestovním ruchu 

(registrace společnosti) 

 
1. Identifikace projektu 
 
Realizátor:  Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism 
IČO:   49277600 
DIČ:   CZ49277600 
sídlem:   Vinohradská 46/120 41 Praha 2 
Název projektu:  Vzdělávání v cestovním ruchu 
Číslo projektu:  CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_054/0009879 
 
2. Údaje o firmě 
 
IČ:    
Firma:    
Forma podnikání1:  
Adresa:   
Město:    
PSČ:    
Stát:    
CZ NACE:   49 - Ostatní pozemní osobní doprava 
   50 - Vnitrozemská vodní osobní doprava 

55 - Ubytovací služby, Pekařství a cukrářství 
56 - Stravování a pohostinství 
79 -  Cestovní agentury a průvodcovská činnost; Provozování kulturních, 
kulturně - vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, 
zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 
84 - Veřejná správa a hospodářská a sociální politika 
86 - Zdravotní péče  
93 - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování 
sportovní činnosti  
94 -  Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných 
zájmů 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 Akciová společnost / Společnost s ručením omezeným / Veřejná obchodní společnost / Komanditní společnost / Výrobní a 
spotřební družstvo / OSVČ / Státní podniky / Nestátní neziskové organizace / Organizace zřizované organizačními složkami 
státu, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi a svazky obcí / Profesní a podnikatelská sdružení jejichž 
předmětem činnosti je oblast cestovního ruchu 
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3. Zodpovědná osoba2 
 
Jméno:    
Příjmení:   
Pozice:    
Datum narození:  
Kraj činnosti:   
Email:    
Telefon:   
 
 
4. Účetní období organizace3 
 
Pro daňové účely používá podnik jako fiskální období: 
Kalendářní/Hospodářský rok 
 
 
 
 
 
 
  

 
2 Zodpovědná osoba = osoba zodpovědná za registraci a přihlašování účastníků do projektu, resp. na kurzy 
3 Kalendářní rok = účetní období, které může začínat pouze prvním dnem měsíce ledna / Hospodářský rok = účetní období, 
které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden 
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5. Všeobecné podmínky účasti v projektu 
 
Projekt je určen pro podniky a jejich zaměstnance - právnické osoby, obchodní společnosti, osoby 
samostatně výdělečně činné, státní podniky, nestátní neziskové organizace, organizace zřizované 
organizačními složkami státu, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi a svazky obcí, 
profesní a podnikatelská sdružení (a jejich zaměstnanci), u všech platí, že předmětem jejich činnosti 
je oblast cestovního ruchu. Detailní specifikaci cílových skupin naleznete níže. 
 
 
Detailní specifikace cílových skupin projektu Vzdělávání v cestovním ruchu jsou: 
a) zaměstnavatelé: 
-    právnické osoby dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to ty jejichž předmětem 
podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (kam 
spadají činnosti spojené s cestovním ruchem). Jedná se o živnosti volné i koncesované, přičemž obory 
činnosti musí přímo a úzce souviset s podnikáním v oblasti cestovního ruchu (ubytování, stravování, 
průvodcovství, provozování cestovních agentur, provozování cestovních kanceláří, provozování 
kulturních a sportovních zařízení apod.); 
- obchodní společnosti vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to ty 
společnosti, jejichž předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona (kam spadají činnosti spojené s cestovním ruchem). Jedná se o živnosti volné 
i koncesované, přičemž obory činnosti musí přímo a úzce souviset s podnikáním v oblasti cestovního 
ruchu (ubytování, stravování, průvodcovství, provozování cestovních agentur, provozování cestovních 
kanceláří, provozování kulturních a sportovních zařízení apod.); 
-     osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), a to ty osoby, jejichž předmětem podnikání je 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (kam spadají činnosti 
spojené s cestovním ruchem). Jedná se o živnosti volné i koncesované, přičemž obory činnosti musí 
přímo a úzce souviset s podnikáním v oblasti cest. ruchu (ubytování, stravování, průvodcovství, 
provozování cestovních agentur, provozování cestovních kanceláří, provozování kulturních a 
sportovních zařízení, apod.); 
-     státní podniky – jedná se pouze o lázeňské státní podniky a jejich zaměstnance (lázeňství – 
významný produkt cestovního ruchu); 
-     nestátní neziskové organizace – zde jde o spolky, církevní (dle zákona č. 3/2002 Sb.,) a jiné 
právnické osoby poskytující kulturní a vzdělávací služby. Konkrétně jde v projektu o společnosti a 
právnické osoby podporující tzv. církevní turismus (produkt cestovního ruchu), kde církve tvoří subjekt 
jejichž činnost přímo souvisí s činností cestovního ruchu (návštěva církevních památek); 
-     organizace zřizované organizačními složkami státu, organizace zřizované kraji, organizace 
zřizované obcemi a svazky obcí, jejichž předmětem činnosti je přímá spojitost na služby z oblasti 
cestovního ruchu; a zaměstnanci těchto organizací. Podmínkou je, aby převažující pracovní náplň 
zaměstnanců této CS byla přímo spjata s činností týkající se služeb cestovního ruchu (pozn. za dodržení 
této podmínky ručí zaměstnavatel čestným prohlášením). Konkrétně se jedná o destinační agentury a 
jejich zaměstnance, jejichž činnost souvisí s přímou podporou cestovního ruchu v regionech 
(propagace cestovního ruchu, rozvoj agroturismu, apod). Přímou cílovou skupinou jsou i členové těchto 
sdružení podporující rozvoj cestovního ruchu v regionech (př. Destinační management Lipensko); 
-     profesní a podnikatelská sdružení (a jejich zaměstnanci), jejichž předmětem činnosti je oblast 
cestovního ruchu – zaměření těchto sdružení je rozvoj a propagace konkrétního území, přičemž 
podpora a rozvoj regionálního cestovního ruchu má přímou vazbu na rozvoj podnikatelských subjektů 
v daném regionu. 
b) osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ) – fyzické osoby bez zaměstnanců: 
-     OSVČ, které nemají vlastní zaměstnance, školení zajišťují pro sebe, případně i pro svoje budoucí 
zaměstnance (pokud jim to jejich živnostenské oprávnění umožňuje); účast těchto subjektů v projektu 
je podmíněna povinností mít v živnostenském rejstříku uveden předmět podnikání, který má přímou 
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souvislost s podnikáním v cestovním ruchu (např. hostinská činnost, průvodcovská činnost, 
průvodcovství apod.); 
c) zaměstnanci -    osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo služebním 
poměru k organizaci, která je svou činností zaměřena na služby z cestovního ruchu; jedná se o  
zaměstnance zaměstnavatelů definovaných v bodě a) zaměstnavatelé. U této cílové skupiny opět platí, 
že účast v projektu je podmíněna tím, že zaměstnanec musí mít platný pracovní poměr (pracovní 
smlouvu, dohodu o provedení činnosti, dohodu o provedení práce) se zaměstnavatelem definovaným 
v bodě a), a jeho činnost přímo souvisí s poskytování služeb cestovního ruchu (pozn. za dodržení této 
podmínky ručí zaměstnavatel čestným prohlášením). 
Cílovou skupinou může být i OSVČ na mateřské/rodičovské dovolené – podmínkou účasti těchto 
osob v projektu opět je podmíněna povinností mít v živnostenském rejstříku uveden předmět podnikání, 
který bude mít přímou souvislost s podnikáním v cestovním ruchu (např. hostinská činnost, 
průvodcovská činnost apod.), a dále, že doba platnosti živnostenského oprávnění nesmí být po dobu 
účasti na projektu pozastavena. 
 
Podpořeny budou všechny regiony České republiky mimo území hl. města Prahy. Tzn., že projektu se 
mohou účastnit pouze osoby, jejichž výkon pracovní činnosti je převážně mimo území hl. města Prahy. 
Pokud má společnost sídlo v hl. m. Praze, a převážný výkon pracovní činnosti je mimo území hl. m. 
Prahy, bude tato skutečnost doložena čestným prohlášením, které je umístěno na této webové adrese: 
https://vzdelavani.czechtourism.cz/ v odkaze Kontakty a dotazy. 
 
Cílovými skupinami projektu jsou zaměstnavatelé patřící do sektoru cestovního ruchu a jejich 
zaměstnanci, konkrétně dle níže uvedených živností / CZ NACE: 
 
Povolené živnosti, činnosti / CZ NACE 
 
Živnost koncesovaná – (č. 49) Ostatní pozemní osobní doprava 
 49.3 Ostatní pozemní osobní doprava 
  49.39 Ostatní pozemní osobní doprava j.n. 
  49.39.2 Osobní doprava lanovkou nebo vlekem 
  49.39.2 Nepravidelná pozemní osobní doprava 
 
Živnost koncesovaná - (č.50) Vnitrozemská vodní osobní doprava 
 50.3 Vnitrozemská vodní osobní doprava 
  50.30 Vnitrozemská vodní osobní doprava 
 
Živnost řemeslná - Hostinská činnost, Živnost volná – (č. 55) Ubytovací služby 

55 Ubytování 
55.1 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních 

55.10.1 Hotely 
55.10.2 Motely, botely 
55.10.9 Ostatní podobná ubytovací zařízení 

55.2 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování 
55.3 Kempy a tábořiště  
 

Živnost řemeslná - Hostinská činnost, Živnost volná – (č. 56) Ubytovací služby, Pekařství a 
cukrářství 

56 Stravování a pohostinství 
56.1 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních 
56.2 Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb 

56.21 Poskytování cateringových služeb 
56.29 Poskytování ostatních stravovacích služeb 
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56.29.1 Stravování v závodních kuchyních 
56.29.2 Stravování ve školních zařízeních, menzách 
56.29.9 Poskytování jiných stravovacích služeb j. n. 

56.3 Pohostinství 
 

Živnost koncesovaná - Provozování cestovní kanceláře, Živnost volná - (č. 79) Provozování 
cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu  

79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti 
79.1 Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří 

79.11 Činnosti cestovních agentur 
79.12 Činnosti cestovních kanceláří 
 

Živnost volná - (č. 57) Činnost informačních a zpravodajských kanceláří, (č. 79) Provozování 
kulturních, kulturně - vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, 
výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 

79.9 Ostatní rezervační a související činnosti 
79.90 Ostatní rezervační a související činnosti 
 

Živnost volná - (č. 79.9) Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti 
cestovního ruchu 

79.90.1 Průvodcovské činnosti 
79.90.9 Ostatní rezervační a související činnosti j. n. 

 
Činnost – (č.84) Veřejná správa a hospodářská a sociální politika  
  84.11 Všeobecná činnost veřejné správy 

84.12 Regulace činnosti souvisejících s poskytování zdravotní péče, vzděláváním, 
kulturou a sociální péčí, kromě sociálního zabezpečení 

 
Činnost – (č. 86) Zdravotní péče  
  86.10 Ústavní zdravotní péče 
  86.90 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí 
  86.90.1 Činnosti související s ochranou veřejného zdraví  
  86.90.9 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j.n. 
 
 
Živnost volná - (č. 93) Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování 
sportovní činnosti  

93.11 Provozování sportovních zařízení 
93.13 Činnosti fitcenter 

Sekce S Ostatní činnosti 
96 Poskytování ostatních osobních služeb 

96.04 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu 
 
Činnost - (č. 94) Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných 
zájmů (profesní a podnikatelská sdružení) 

94.1 Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních organizací  
 94.11 Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací 
 94.12 Činnosti profesních organizací 

 94.9 Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů 
(vč. nestátní neziskové organizace – církevní) 

   94.91 Činnosti náboženských organizací 
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Každý přihlášený účastník / zaměstnanec může absolvovat jeden kurz teoretických nebo praktických 
dovedností v rozsahu 40 hodin výuky. Podmínkou je absolvování 20 hodin e-learningové výuky, 
následně 20 hodin prezenční výuky a závěrečného testu. Na základě úspěšného splnění těchto 
podmínek obdrží Certifikát o absolvování kurzu.  
 
Informace o kurzech jsou uveřejněny na stránkách https://vzdelavani.czechtourism.cz/ v odkaze 
Vzdělávací moduly.  
 
Upozorňujeme, že pro účast na kurzu je nutné se na něj nejprve přihlásit přes webové stránky projektu. 
Tato samotná registrace není přihlášením na kurz. Zároveň není možné přihlásit zaměstnance na 
kurz, který již absolvoval nebo je na něj aktuálně přihlášen. 
 
Účast v projektu je pro podniky i jejich zaměstnance zcela bezplatná. Kurzy budou probíhat po celou 
dobu realizace projektu, tj. do října 2022. 
 
Při registraci prosím uvádějte pravdivé údaje (zejména živnost/skupinu CZ NACE, pod kterou spadáte 
– lze ověřit přes Administrativní registr ekonomických subjektů ARES). Údaje o účastnících budou 
kontrolovány v registru osob. V případě zjištěných nedostatků budete vyzváni k opravě.  
 

Při nedodržení závazného postupu registrace a uvedení nepravdivých údajů bude Vaše 
registrace zrušena bez možnosti opětovného přihlášení k účasti na kurzech. 

 
Věnujte prosím pozornost Manuálu pro uživatele, který je k dispozici na záložce „Kurzy“ na 

webových stránkách projektu https://vzdelavani.czechtourism.cz/. 
 
6. Podpora de minimis 
 
Účast v projektu, dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které navíc nově definuje 
podmínku „jednoho podniku“ (více viz bod 7), má ve vztahu k podporované cílové skupině 
zaměstnavatelů charakter podpory de minimis. Podpora poskytovaná podle pravidla de minimis 
(podpora malého rozsahu) není, vzhledem k relativně nízké hodnotě, chápaná jako veřejná podpora, 
tzn., že nenarušuje hospodářskou soutěž ani neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU. Celková 
výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku nesmí ve kterémkoliv tříletém období 
přesáhnout částku 200 000 EUR. Tento projekt podpořeným podnikům, OSVČ a dalším 
organizacím (nikoliv osobám v zaměstnaneckém poměru) zakládá podporu de minimis, tzn., že 
podpořené podniky i OSVČ jsou povinny sledovat svůj stav vyčerpané podpory de minimis a nepřekročit 
uvedený limit. Stav podpory de minimis lze sledovat online na portálu 
http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/Subject/Search. Více informací o podpoře de minimis se dozvíte 
v příručce OPZ - Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu 
Zaměstnanost. Příručka je ke stažení na webových stránkách ESF CR: https://www.esfcr.cz/pravidla-
pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767. Veřejná podpora de minimis bude ve vztahu k 
projektu sledována a editována automaticky. O výši vyčerpané podpory de minimis budete informováni 
e-mailem. 
 
7. Definice „jednoho podniku“4 
 
Jedním podnikem podle nařízení č. 1407/2003 jsou chápány veškeré subjekty, které mezi sebou mají 
alespoň jeden z následujících vztahů:  

 
4 Vysvětlení pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis je ke stažení zde: 
http://eagri.cz/public/web/file/306030/Prirucka_k_pojmu_jeden_podnik.pdf  
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a) jeden subjekt vlastní většinu (více než 50 %) hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo 
společníkům, v jiném subjektu;  

b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu (více než 50 %) členů správního, řídícího 
nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;  

c) jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující (více než 50 %) vliv v jiném subjektu podle smlouvy 
uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto 
subjektu;  

d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s 
dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu (více než 50 %) 
hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.  
 
Podniky, které mají jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více 
podniků, jsou také považovány za jeden podnik. Skupina propojených podniků je tak při poskytování 
podpory de minimis považována za jeden podnik. 

S ohledem na výše uvedené má žadatel při žádosti o podporu de minimis povinnost předložit informace 
o podnicích, které jsou s ním propojené dle výše uvedených vztahů. Tyto informace sdělí poskytovateli 
(Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism) prostřednictvím Čestného prohlášení o podporu 
v režimu de minimis (formulář naleznete zde: https://vzdelavani.czechtourism.cz/ v odkaze Kontakty a 
dotazy 

 
8. Informace o ochraně osobních údajů 
 
Jako statutární zástupce5 / oprávněná osoba6 souhlasím se zpracováním osobních údajů, které 
zodpovědná osoba uvedla v registračním formuláři na webových stránkách  
https://vzdelavani.czechtourism.cz/ pro účely individuálního projektu České centrály cestovního ruchu- 
CzechTourism s názvem „Vzdělávání v cestovním ruchu“, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_054/0009879, 
a to až do konce roku 2034. Agentura CzechTourism shromažďuje nezbytné osobní údaje za účelem 
vedení evidence souhrnných číselných hodnot, tzv. indikátorů, jimiž je realizace projektu vázána. 
Osobní údaje budou poskytnuty Řídícímu orgánu OPZ, tj. Ministerstvu práce a sociálních věcí.  
 
Každý účastník projektu (podpořená osoba) se do systému zapisuje s využitím jména, příjmení, 
bydliště a data narození (osoby, které nejsou identifikovány do této míry detailu, nemohou být 
započteny mezi podpořené osoby). Dále každý účastník projektu poskytne e-mailovou adresu, která 
bude sloužit pro vstup do e-learningu a testu. Účastník projektu bude dále vyzván, aby vyplnil formulář 
Monitorovací list podpořené osoby, který je součástí přihlašovacího mailu a je také k dispozici na této 
adrese: (https://vzdelavani.czechtourism.cz/ v odkaze Kontakty a dotazy). 
 
¨  Jako statutární zástupce7 / oprávněná osoba8 prohlašuji, že jsem zaměstnance, které na školení 
přihlašuji, s touto skutečností seznámil/a a jsem oprávněn/a poskytnout jejich výše uvedené osobní 
údaje. 
Informace o zpracování osobních údajů agenturou CzechTourism jsou uvedeny zde 
(https://vzdelavani.czechtourism.cz/ v odkaze Kontakty a dotazy). Správcem osobních údajů je Česká 
centrála cestovního ruchu – CzechTourism, www.czechtourism.cz. Pro vlastní evidenci souhlasu 
můžete využít formulář Souhlas s poskytnutím osobních údajů, který naleznete na této adrese 
https://vzdelavani.czechtourism.cz/ v odkaze Kontakty a dotazy  
 
 

 
5 Statutární zástupce = osoba pověřená za společnost jednat (u a. s. představenstvo v čele s jeho předsedou, u s. r. o. jednatel) 
6 Oprávněná osoba = osoba oprávněná za společnost jednat na základě originálu nebo ověřené kopie plné moci 
7 Statutární zástupce = osoba pověřená za společnost jednat (u a. s. představenstvo v čele s jeho předsedou, u s. r. o. jednatel) 
8 Oprávněná osoba = osoba oprávněná za společnost jednat na základě originálu nebo ověřené kopie plné moci 
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Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny uvedené údaje jsou 
pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 
 
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a obeznámen/a se všemi podmínkami účasti osob v projektu 
agentury CzechTourism, které jsou uvedeny v bodech 5, 6, 7 a 8 výše a souhlasím s nimi. 
 

9. Jméno, podpis9 a razítko statutárního zástupce / oprávněné osoby 

 
 
9.1 Vyplňte jméno statutárního zástupce/oprávněné osoby hůlkovým písmem 
 
 
…………………………………………………….. 
 
 
 
9.2 Podpis a razítko, pokud je součástí podpisu  
 
 
…………………………………………………….. 
 
 
 
 
9.3 Datum a místo podpisu 
 
 
V……………………………………………………………………………….. dne………………… 

 

Upozornění 

Zašlete tento Souhlas datovou schránkou, ID datové schránky yr9mzxx, 
v předmětu zprávy uveďte „Vzdělávání v cestovním ruchu“, nebo 
s elektronickým podpisem e-mailem na adresu vzdelavani@czechtourism.cz  

 
9 Jméno a podpis = Křestní jméno a příjmení napsané hůlkovým písmem a podpis v souladu s Obchodním rejstříkem 


