
 

 

DOTAZNÍK K DOPADŮM OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI 
S ŠÍŘENÍM ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NA ČLENY ČMSMP A 

K VZNIKLÝM A HROZÍCÍM ŠKODÁM 

Vážení, 

 

chtěli bychom Vás tímto oslovit s vyplněním následujícího krátkého dotazníku, týkajícího se opatření přijatých 
orgány veřejné moci souvisejících s onemocněním COVID-19 a z důvodů těchto opatření vzniklých a hrozících 
následků, zejména škod, pro Vás jako podnikatele a členy Českomoravského svazu minipivovarů z.s. (dále jen 
„ČMSMP“). 

 

Na základě poskytnutých informací uvedených v tomto dotazníku bude, pokud souhlasíte, provedena analýza 
dopadů opatření přijatých orgány veřejné moci v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a z důvodů těchto 
opatření vzniklých a hrozících škod pro členy ČMSMP a příprava dalších kroků za členy ČMSMP vůči státu a 
příslušným orgánům veřejné moci, včetně vyvolání jednání a provedení případných právních kroků k ochraně 
zájmů členů ČMSMP a vymožení příslušných nároků, zejména náhrady škody. 

 

Identifikace člena ČMSMP: 

 

Obchodní firma / jméno: 

 

 

IČO: 

 

 

Sídlo: 

 

 

Kontaktní osoba: 

 

 

Kontaktní údaje - telefon: 

 

 

Kontaktní údaje - email: 

 

 

 

INFORMACE O DOPADECH OPATŘENÍ PŘIJATÝCH ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI 
V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM ONEMOCNĚNÍ COVID-19  

 

1. FAKTICKÉ DOPADY 

 Omezení výroby  

1.1.1 Stručný popis omezení, které Vám opatření související s 
onemocněním COVID-19 ve výrobě způsobily, včetně 
omezení způsobených dopady na dodávky od Vašich 
dodavatelů 
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 Pokles prodejů  

1.2.1 Stručné vyhodnocení poklesu prodejů, které dosud byly 
způsobeny v důsledku opatření souvisejících s 
onemocněním COVID-19, s údaji: 

- od počátku přijetí opatření až do dne vyplnění tohoto 
dotazníku, a dále 

- zvlášť za měsíc březen 2020 

 

 

 

 Dopady v pracovněprávní oblasti  

1.3.1 Stručný popis omezení a problémů, které Vám opatření 
související s onemocněním COVID-19 v pracovněprávní 
oblasti způsobily, zejména co se týče případného 
nedostatku zaměstnanců, překážkách pro jejich práci, a 
podobně 

 

 

 

1.3.2 Stručný popis dopadů opatření souvisejících s 
onemocněním COVID-19 na plnění Vašich povinností vůči 
Vašim zaměstnancům 

 

 

 

 

1.3.3 Stručný odhad vývoje dopadů opatření související s 
onemocněním COVID-19 na Vás jako zaměstnavatele a 
dále na Vaše zaměstnance, pokud Vám nebude ze strany 
státu poskytnuta finanční nebo jiná podpora 

 

 

 

 

2. DOPADY NA PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VŮČI STÁTU 

 Daňové povinnosti  

2.1.1 Stručný popis dopadů, které mají anebo budou mít opatření 
související s onemocněním COVID-19 na plnění Vašich 
daňových povinností 

 
 

 

 

 Další povinnosti vůči státu  

2.2.1 Stručný popis dopadů, které mají anebo budou mít opatření 
související s onemocněním COVID-19 na plnění dalších 
Vašich povinností vůči státu, pokud takové dopady nyní 
znáte 

 

 

 

3. DOPADY NA PLNĚNÍ SMLUVNÍCH ZÁVAZKŮ 

3.1.1 Stručný popis dopadů, které mají anebo budou mít opatření 
související s onemocněním COVID-19 na plnění Vašich 
smluvních povinností vůči Vašim dodavatelům 
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3.1.2 Stručný popis dopadů, které budou mít opatření související 
s onemocněním COVID-19 na plnění Vašich smluvních 
povinností vůči ostatním Vašim smluvním partnerům 
(jiným než dodavatelům) 

 

 

 

 

4. ŠKODA VZNIKLÁ V DŮSLEDKU OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍCH S ONEMOCNĚNÍM COVID-19 

4.1.1 Výše skutečné škody vyjádřená v penězích, která dosud 
byla Vám způsobena v důsledku opatření souvisejících s 
onemocněním COVID-19, tj. o kolik se Váš majetek 
v důsledku opatření zmenšil například v důsledku 
vynaložených nákladů, s údaji: 

- od počátku přijetí opatření až do dne vyplnění tohoto 
dotazníku, a dále 

- zvlášť za měsíc březen 2020 

 

 

 

4.1.2 Výše následné škody spočívající v ušlém zisku vyjádřeném 
v penězích, který Vám dosud ušel v důsledku opatření 
souvisejících s onemocněním COVID-19, zde uveďte 
zejména o jaký zisk kvůli nemožnosti využít obchodní 
příležitost, resp. podnikat, v důsledku opatření jste přišli, 
oproti tomu, kdy by k opatřením souvisejícím s 
onemocněním COVID-19 nedošlo, s údaji: 

- od počátku přijetí opatření až do dne vyplnění tohoto 
dotazníku, a dále 

- zvlášť za měsíc březen 2020 

 

 

4.1.3 Odhad Výše skutečné škody a ušlého zisku vyjádřené 
v penězích, která/ý Vám bude vznikat v budoucnu za každý 
týden trvání současných opatření souvisejících s 
onemocněním COVID-19 

 

 

 

5. DALŠÍ DOPADY OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍCH S ONEMOCNĚNÍM COVID-19 VÝŠE NEUVEDENÉ 

5.1.1 Stručný popis dalších dopadů, které budou mít opatření 
související s onemocněním COVID-19 na Vaše podnikání 
výše neuvedené, pokud takové dopady nyní znáte 

 

 

 

 

 

 

 

V ___________, dne ___________ 

 

 

_______________________________________________________ 

[jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za člena ČMSMP] 


