Za odvetvie cestovného ruchu, ktoré zásadným spôsobom pocítilo opatrenia prijaté voči šíreniu
koronavírusu, a ktoré už v mesiaci marec čelí takmer nulovým obratom, navrhujem doplniť tieto opatrenia:
V bode 5) navrhujeme rozšírenie, ktorým by sa zrušila povinnosť podania priznania za DPH ako aj
platba za DPH za mesiac február pre podniky poskytujúce ubytovacie služby a služby spojené s podávaním
jedál a nápojov, v zmysle novej štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti CPA (skupiny 55 a 67).
V bode 7) navrhujeme doplniť, aby sa toto ustanovenie prijalo s okamžitou účinnosťou, a to aj na
mzdy vyplatené v mesiaci marec pre podniky, ktoré poskytujú ubytovacie služby a služby spojené
s podávaním jedál a nápojov, v zmysle novej štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA
(ide o skupiny 55 a 56). V prípade, že došlo k omeškaniu alebo nezaplateniu týchto odvodov v lehote
žiadame, aby neboli voči týmto podnikom uplatňované sankcie.
Zdôvodnenie: podniky v tejto skupine klasifikácie zaznamenali v mesiaci marec výrazný pokles činnosti
a obratov spôsobený prijatými opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 bez možnej náhrady.
Ide o činnosti, kde podiel ceny práce tvorí viac ako 40% celkových nákladov, ktoré nie je možné flexibilne
eliminovať v takýchto situáciách. Je potrebné uprednostniť vyplatenie miezd a záväzkov voči zamestnancom
na úkor platieb štátu.
V bode 8) navrhujeme, aby sa pri legislatívnej úprave podmienok pre vyplácanie príspevku na
udržanie pracovných miest zohľadnili aj tieto návrhy:
Možnosti flexibilného riešenia pracovného času bez potreby súhlasu zo strany odborov, zástupcu
zamestnancov a podobne, len na základe rozhodnutia zamestnávateľa, a to skrátením pracovného
úväzku na max. 50% riadneho pracovného úväzku
Možnosť aplikácie prekážok na strane zamestnávateľa s náhradou mzdy vo výške 60% priemerného
platu na dočasné obdobie
Zavedenie flexibilnej formy pracovného úväzku na úrovni 50%, so zníženou odvodovou a daňovou
povinnosťou na strane ako zamestnávateľa, tak aj zamestnanca
Pre všeobecné zdôvodnenie našich požiadaviek a potreby prijatia týchto opatrení uvádzame:
Od začiatku marca do termínu úplného zrušenia poskytovania služieb, ubytovacie zariadenia
zaznamenali významný výpadok prenocovaní, tieto sú od 16.3. de facto nula,
Opatrením ÚVZ SR boli zrušené všetky eventy, čo znamená absolútny výpadok tržieb v oblasti
gastra,
Prijaté reštrikcie týkajúce sa poskytovania služieb v zariadeniach verejného stravovania (reštaurácie
a podobné zariadenia), znamenali úplne zatvorenie alebo významný pokles obratov,
Bol aplikovaný zákaz vstupu cudzincom do SR, uzatvorenie leteckej prepravy = žiadny zahraničný
turisti,
Bol aplikovaný zákaz poskytovania wellness služieb a iných služieb, ktoré tvoria ponuku balíkov
v cestovnom ruchu,
Bolo zrušené poskytovanie služieb tzv. samoplátcom v rámci liečebných a klimatických kúpeľov
(ostala len časť týkajúca sa zdravotnej starostlivosti).
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