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Č. Připomínkové místo K
Povaha připomínky

(Zásadní / 
Doporučující)

Text připomínky

Status 
(Akceptováno / 

Neakceptováno / 
Vysvětleno

Vypořádání připomínky

3 MPO K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
3 - § 2 odst. 1 Zásadní

Navrhujeme slova „v souladu s rozsahem předmětu podnikání“ vypustit. Skutečnost, že je podnikatel oprávněn provozovat živnost v rozsahu předmětu podnikání je stanovena v 
živnostenském zákoně a je zavádějící tuto skutečnost uvádět i v ustanovení, které ve svém důsledku definuje provozovatele cestovní kanceláře, jímž je jak podnikatel oprávněný 
k pořádání zájezdů, tak podnikatel, který má oprávnění ke zprostředkování spojených cestovních služeb.

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

4 MPO K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
13 - § 5 odst. 2 písm. a)

Zásadní Požadujeme slovo „její“ vypustit a za slovo „neschopnosti“ vložit slova „cestovní kanceláře“, neboť slovo „její“ v původním textu odkazuje na záruku, nikoliv na cestovní kancelář. Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky. 

5 MPO K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
13 - § 5 odst. 2 písm. b) Zásadní Žadatel o koncesi má připojit k žádosti kopii dokladu o úhradě ročního příspěvku na příslušný kalendářní rok podle § 10i. Z § 10i však není zřejmé, jakým dokladem bude žadatel

o koncesi úhradu příspěvku prokazovat. Požadujeme proto v návrhu zákona toto upřesnit.
Akceptováno / 

Vysvětleno

Text bude upraven dle připomínky a zpřesněn, přičemž bude znít:"
"b) stejnopis nebo kopii potvrzení o zaplacení ročního příspěvku 
Garančnímu fondu cestovních kanceláří (dále jen „Garanční fond“) na 
příslušný kalendářní rok,". 
Do návrhu novely se bude muset dopsat, že Garanční fond cestovních 
kanceláří bude mít povinnost vydat cestovním kancelářím potvrzení o 
zaplacení těchto příspěvků.  V DZ dále bude uvedeno, že bude 
postačovat pouze prostá kopie, neboť díky podřízenosti SFRB 
ministerstvu si můžeme pravost potvrzení ověřit. V DZ dále sdělit, že z 
potvrzení musí vyplývat, že příspěvek za rok, v němž se podává 
žádost o koncesi k živnostenskému úřadu, již je uhrazen.

6 MPO K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
13 - § 5 odst. 2 písm. c) Zásadní

Požadujeme slova „a v jakém rozsahu koncese podle § 2 odst. 1“ vypustit a nahradit je slovy „, zda žádá o udělení koncese v rozsahu pořádání zájezdů nebo zprostředkování 
spojených cestovních služeb“. Rozsah předmětu podnikání musí být pro jednoznačnost uveden v souladu se zněním předmětu podnikání koncesované živnosti v živnostenském 
zákoně.

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

7 MPO K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
14 - § 5 odst. 4 Zásadní Požadujeme doplnit, v jakém termínu bude splatný příspěvek do Fondu u žadatelů o koncesi. Ustanovení § 10i o splatnosti ročního příspěvku nelze v tomto případě podle 

našeho názoru aplikovat. Vysvětleno
Obecně příspěvek musí být z logiky věci uhrazen do podání žádosti o 
koncesi k živnostenskému úřadu, což bude zdůvodněno v DZ. 
Každopádně ustanovení § 10i je pozměněno. 

8 MPO K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
24 - § 7b odst. 4 písm. a) Zásadní Požadujeme slova „součástí koncese“ nahradit slovy „koncese udělena“ a v § 7b odst. 4 písm. b) slova „poskytování těchto služeb“ nahradit slovy „zprostředkování spojených 

cestovních služeb“. Terminologicky by měl rozsah předmětu podnikání odpovídat rozsahu předmětu podnikání, který je uveden v koncesované živnosti. Akceptováno

Text bude upraven ve smyslu připomínky. V DZ bude výslovně 
uvedeno, že cestovní kancelář mají koncesi v plném rozsahu, tedy 
mají koncesi "Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů" a 
"Provozování cestovní kanceláře - zprostředkování spojených 
cestovních služeb", musí dle ustanovení § 7b odst. 4 vést tyto 
evidence dle písm a) a písm b) odděleně. V případě, že je povede 
např. v jedné evidenci, tak z této jedné evidence musí být zřejmé 
oddělení, a to zejména z důvodu na možnost kontroly pojišťoven či 
bank poskytujících pojištění za tu nebo onu činnost cestovní 
kanceláře

9 MPO K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
28 - § 8a odst. 5

Zásadní Požadujeme za slova „s rozsahem“ vložit slova „předmětu podnikání udělené“. Terminologii je třeba sjednotit s předchozími ustanoveními návrhu. Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

10 MPO k návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
38 - § 10a odst. 1

Zásadní Navrhujeme za slova „§ 8a odst. 5,“ doplnit slova „§ 8b,“. Dozor nad splněním povinnosti sjednat bankovní záruku by mělo mít rovněž Ministerstvo pro místní rozvoj. Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

11 MPO K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
45 - § 10b Zásadní

Není stanoveno, že se přestupku dopustí cestovní kancelář, případně cestovní agentura, která poruší povinnost stanovenou v § 9b, nebo cestovní kancelář, která poruší 
povinnost stanovenou v § 9c. Není zřejmé, zda je úmyslem předkladatele porušení těchto ustanovení nepostihovat, a pokud by tomu tak bylo, je třeba tuto skutečnost uvést v 
důvodové zprávě.

Akceptováno 
částečně

Textu bude upraven ve smyslu připomínky, a to konkrétně tak, že 
porušení povinností dle § 9b a § 9c bude správním deliktem, přičemž 
oba správní delikty budou postihovány (dozorovány) živnostenskými 
úřady a bude za ně hroti pokuta až do 100.000,- Kč.

12 MPO K návrhu zákona, části druhé, čl. IV, k 
bodu 2 Zásadní

Za slova „živnost „Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů“ požadujeme doplnit slova
„, - zprostředkování spojených cestovních služeb“. Název koncesované živnosti musí být uveden v úplném rozsahu, aby bylo zřejmé, že rozsah předmětu podnikání je omezen 
na znění uvedeném na konci věty první.

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

13 MPO K návrhu zákona, části druhé, čl. IV, k 
bodu 3 Zásadní

Slova „v rámci volné živnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3“ živnostenského zákona v dosavadním znění obor činnosti „Provozování cestovní agentury 
a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu“,“ požadujeme nahradit slovy „volnou živnost „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona“. Živnostenské oprávnění k výkonu živnosti volné opravňuje k výkonu činností uvedených v Příloze č. 4 k živnostenskému zákonu. Podnikatel je tak oprávněn vykonávat 
veškeré činnosti spadající do volné živnosti bez ohledu na to, jaký obor činnosti je uveden ve výpisu z živnostenského rejstříku.

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

14 MPO K návrhu zákona, části druhé, čl. IV, k 
bodu 3

Zásadní Za slova „požádat o koncesi“ navrhujeme doplnit slova „pro „Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů,
- zprostředkování spojených cestovních služeb““.

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky. 

34 MO
K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
1 - § 1 odst. 3 doplnit nový pododstavec 
d)

Zásadní

„d) poskytované ubytovacími zařízeními nebo přírodními léčebnými lázněmi vlastním jménem na základě příslušných podnikatelských oprávnění.“. Odůvodnění: Za 
problematické považujeme zejména výklad pojmu zájezd. V rámci stávající právní úpravy vznikaly na straně cestovních kanceláří, cestovních agentur a dalších subjektů v oblasti 
cestovního ruchu problémy s výkladem pojmu zájezd. V roce 2009 Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Asociací cestovních kanceláří ČR, Asociací českých cestovních 
kanceláří a agentur, Asociací hotelů a restaurací ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu 
a Svazu léčebných lázní vypracovalo výkladové stanovisku k pojmu zájezd. Na základě tohoto stanoviska bylo vysvětleno, co nelze považovat za zájezd. Podle tohoto 
stanoviska nelze považovat za zájezd (čili kombinaci služeb cestovního ruchu ve smyslu ustanovení 
§ 1 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb.) poskytování a prodej služeb cestovního ruchu ubytovacími zařízeními mj. v tomto případě:
- poskytování služeb zařazených v SKP 55 pokud jsou tyto služby nabízeny, prodávány a účtovány společně s ubytováním (poskytování služeb zařazených 
v SKP 55 se chápe jako součást ubytování např. stravování, použití wellness, sportovního zařízení hotelu, gastronomického zařízení aj. služeb hotelu). 
Podle navrhované právní úpravy by se za zájezd považoval soubor alespoň dvou rozdílných typů služeb cestovního ruchu např. ubytování + jiná služba z oblasti cestovního 
ruchu  která není součástí některé ze služeb cestovního ruchu (např  dopravy zákazníka  ubytování)  Mezi jiné služby jsou ve Směrnici Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

Neakceptováno / 
Vysvětleno

Připomínku nelze akceptovat, neboť negativní vymezení zájezdu 
odpovídá čl. 2 odst. 2 směrnice. Nicméně v DZ bude ve vztahu k 
lázním, resp.  k zařízením, které jsou součástí přírodních léčebných 
lázní podle § 2 odst. 3 z. č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon, které 
poskytují lečebnou rehabilitační péči dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) 
zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách uvedeno bližší 
vysvětlení.

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení                            
  
Název materiálu: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně pro místní rozvoj dne 22. listopadu 2016, s termínem dodání stanovisek do 20. prosince 2016. 
K materiálu bylo uplatněno 101 zásadních, jejichž vyvypořádání je uvedeno v následující tabulce:

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJKDVSJ4)



35 MO
K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
2 - § 1a na konec textu pododstavce d) 
doplnit

Zásadní

„Za součást služby cestovního ruchu uvedené v písmenu b) se považují služby poskytované ubytovacími zařízeními nebo přírodními léčebnými lázněmi vlastním jménem na 
základě příslušných podnikatelských oprávnění.“. Odůvodnění: Za problematické považujeme zejména výklad pojmu zájezd. V rámci stávající právní úpravy vznikaly na straně 
cestovních kanceláří, cestovních agentur a dalších subjektů v oblasti cestovního ruchu problémy s výkladem pojmu zájezd. V roce 2009 Ministerstvo pro místní rozvoj společně s 
Asociací cestovních kanceláří ČR, Asociací českých cestovních kanceláří a agentur, Asociací hotelů a restaurací ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu 
a Svazu léčebných lázní vypracovalo výkladové stanovisku k pojmu zájezd. Na základě tohoto stanoviska bylo vysvětleno, co nelze považovat za zájezd. Podle tohoto 
stanoviska nelze považovat za zájezd (čili kombinaci služeb cestovního ruchu ve smyslu ustanovení 
§ 1 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb.) poskytování a prodej služeb cestovního ruchu ubytovacími zařízeními mj. v tomto případě:
- poskytování služeb zařazených v SKP 55 pokud jsou tyto služby nabízeny, prodávány a účtovány společně s ubytováním (poskytování služeb zařazených 
v SKP 55 se chápe jako součást ubytování např. stravování, použití wellness, sportovního zařízení hotelu, gastronomického zařízení aj. služeb hotelu). 
Podle navrhované právní úpravy by se za zájezd považoval soubor alespoň dvou rozdílných typů služeb cestovního ruchu např. ubytování + jiná služba z oblasti cestovního 
ruchu, která není součástí některé ze služeb cestovního ruchu (např. dopravy zákazníka, ubytování). Mezi jiné služby jsou ve Směrnici Evropského Parlamentu a Rady (EU) 
č  2015/2302 ze dne 25  listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách následně i v důvodové zprávě považovány i lázeňské procedury  

Neakceptováno / 
Vysvětleno

Připomínku nelze akceptovat - obdobně viz vysvětlení k připomínce č. 
34. Nicméně v DZ bude ve vztahu k lázním, resp.  k zařízením, které 
jsou součástí přírodních léčebných lázní podle § 2 odst. 3 z. č. 
164/2001 Sb., lázeňský zákon, které poskytují lečebnou rehabilitační 
péči dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 372/2011 Sb. o 
zdravotních službách uvedeno bližší vysvětlení.

42 ČNB K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
17 - § 6 odst. 1

Zásadní Požadujeme zrušit v uvozovací větě slovo „pojistné“. 
Odůvodnění: Zrušení slova je nezbytné, jelikož z bankovní záruky není poskytováno pojistné plnění. Ustanovení by jinak bylo zcela zavádějící.

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

43 ČNB K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
24 - § 7b odst. 1 Zásadní

Požadujeme vypustit poslední větu tohoto odstavce: „Česká národní banka spolupracuje při kontrole pojistných podmínek pro pojištění záruky pro případ platební neschopnosti s 
ministerstvem.“.
Odůvodnění: Ustanovení zasahuje do nezávislosti ČNB a nepřiměřeně rozšiřuje kompetence ČNB. Podle zákona o pojišťovnictví má ČNB právo vyžádat  si jakékoli doklady i 
informace v rámci dohledové činnosti.

Akceptováno jinak

Uvedené ustanovení je i v současném znění zákona č. 159/1999 Sb., 
konkrétně v ustanovení § 8 odst. 1, přičemž nyní se má v rámci novely 
jen přesunout do nového ustanovení téhož zákona. V DZ budue 
vuedeno, že ustanovení jsou modifikací platného znění § 8, které se 
týká pojištění, přičemž jsou v nich zohledněny požadavky směrnice 
podle čl. 17 odst. 2. 
Základní princip nastavení pojištění, tj. požadavek, aby sjednaný limit 
pojistného plnění činil minimálně 30% ročních plánovaných tržeb z 
prodeje zájezdů nebo v případě, že tyto tržby mají být nižší než tržby v 
předchozím roce, minimálně 30% těchto tržeb v předchozím roce, byl 
ponechán. Limit minimálně 30% z tržeb odpovídá požadavku směrnice 
na „pokrytí dostatečně vysokého procenta obratu“ (blíže viz recitál 40 
směrnice). 
Odstavec 1 přebírá část dosavadního znění z § 8, přičemž zákon nijak 
nerozšiřuje stávající kompetence České národní banky, když toto 
částečně převzaté ustanovení navazuje na předmět dohledu v 
pojišťovnictví, jak je vymezen v § 85 zákona č. 277/2009 Sb., o 
pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, které pouze blíže 

ifik j

77
Úřad vlády ČR - Ministr 
a předseda Legislativní 

rady vlády (KML)
Důvodová zpráva Zásadní

Žádáme o aktualizaci textu prvního odstavce části 9. Zhodnocení korupčních rizik na straně 12 důvodové zprávy. Metodika hodnocení korupčních rizik byla ve své aktualizované 
podobě, na kterou materiál odkazuje, schválena dne 1. prosince 2015 Radou vlády pro koordinaci boje s korupcí, nikoli již neexistujícím Vládním výborem pro koordinaci boje s 
korupcí.

Akceptováno Text DZ bude upraven ve smyslu připomínky.

85 MSP
K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
7 - § 3 odst. 4 a další související 
ustanovení

Zásadní

Požadujeme bližší zdůvodnění, proč se nahrazuje pojem „úpadek“ pojmem „platební neschopnost“. Nevidíme důvod pro vyloučení úpadku ve formě předlužení.
Úpadek v obou svých formách (platební neschopnost a předlužení) je faktickým stavem, který nezávisí na rozhodnutí insolvenčního soudu. Rozhodnutí insolvenčního soudu o 
úpadku je rozhodnutím deklaratorní povahy (srov. § 136 insolvenčního zákona), jímž se závazně konstatuje, že byl zjištěn trvající úpadek dlužníka, a k němuž jsou vázány další 
účinky. Úpadek samotný je však ekonomickou kategorií, přičemž naplnění podmínek svědčících o úpadku (v právním smyslu) insolvenční soud zkoumá.
Z uvedeného vyplývá, že úpadek je pojmem širším než pojem platební neschopnost. Není přitom zřejmé, z jakého důvodu předkladatel navrhuje ochranu omezit jen pro případ 
platební neschopnosti. Toto rozhodnutí není řádně vysvětleno o to více, že v praxi dochází k tomu, že podnikatelé jsou typicky dříve v úpadku kvůli předlužení, přičemž platební 
neschopnost nastává až následně.
Význam českého překladu Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních 
službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS, 
který hovoří o platební neschopnosti, nelze absolutizovat. Kupříkladu znění anglické používá pojem insolvency, přičemž tento pojem na evropské úrovni nemá závaznou definici; 
jeho vymezení je potom ponecháno tradičně jednotlivým členským státům s ohledem na jejich úpravu insolvenčního práva. V mezích českého insolvenčního práva se pojmem 
insolvency tradičně myslí úpadek dlužníka  Z textu citované směrnice podle našeho názoru ani v tomto případě neplyne  že by cestující  kteří si zakoupili souborné služby  měli 

Akceptovatáno

V návrhu zákona bude změněn pojem "platební neschopnost" na   
"úpadek". V DZ bude uvedeno: K bodu 1 (§ 1): V ustanovení § 1 písm. 
b) se uvádí: rozsah ochrany zákazníků pro případ úpadku kanceláře. 
Pojem „úpadek“ je pro účely zákona č. 159/1999 Sb., třeba vykládat ve 
smyslu směrnice tak, že jde o faktický stav. Tedy nezávisí na 
rozhodnutí soudu. Jde faktický stav kdy „nejsou příslušné služby 
(zahrnuté v zájezdu, či v SCS) poskytnuty v důsledku platební 
neschopnosti pořadatele“ a  tudíž je na místě užití pojmu úpadek, 
neboť jde o širší ekonomickou kategorii, jak je vymezena v 
insolvenčním zákoně. Zahrnuje tak jak stav platební neschopnosti tak i 
stav předlužení podle insolvenčního zákona. 

87 MSP k návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
36 - § 9a odst. 7 Zásadní

Poslední větu požadujeme vypustit pro nadbytečnost. Ustanovení čl. 6 směrnice požaduje, aby předsmluvní informace podle písmen a), c), d), e), a g) tvořily nedílnou součást 
smlouvy o zájezdu a jejich změna byla možná pouze výslovnou dohodou stran (angl. Member States shall ensure that the information provided to the traveller pursuant to points 
(a), (c), (d), (e) and (g) of the first subparagraph of Article 5(1) shall form an integral part of the package travel contract and shall not be altered unless the contracting parties 
expressly agree otherwise.). Druhá část ustanovení odstavce 7 hovoří o změně předsmluvních informací před uzavřením smlouvy – pořadatel, případně prodejce je povinen 
všechny změny předsmluvních informací sdělit zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem před uzavřením smlouvy o zájezdu (angl. The organiser and, where 
applicable, the retailer shall communicate all changes to the pre-contractual information to the traveller in a clear, comprehensible and prominent manner before the conclusion of 
the package travel contract.). Domníváme se, že oba dva požadavky jsou již vyjádřeny v prvních dvou větách odstavce 7, byť oproti směrnici v opačném pořadí. Navíc poslední 
věta odstavce 7 nedává příliš smysl. Není jasné, z jakého důvodu se zde uvádí, že je možné měnit předsmluvní informace „pouze v případě, je-li to relevantní“. Není ani 
zdůvodněno  a ve směrnici jsme pro to podklad nenašli  z jakého důvodu se v tomto ustanovení hovoří i o spojených cestovních službách  V tomto ohledu tedy žádáme o 

Akceptováno

Text bude upraven ve smyslu připomínky. Bude vypuštěna dosavadní 
třetí věta a dále dosavadní druhá věta bude předsunuta před první 
větu. Textu připomínkovaného ustanovení by mohl znít: "Údaje 
uvedené v odstavci 2 písm. a), c), d), e) a g) tvoří nedílnou součást 
smlouvy o zájezdu a mohou být měněny pouze s výslovným 
souhlasem zákazníka. Prodejce zájezdu sdělí zákazníkovi všechny 
změny týkající se údajů podle odstavce 2 jasným, srozumitelným a 
zřetelným způsobem před uzavřením smlouvy o zájezdu." 

97 MSP K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
50 - § 10i odst. 1 a odst. 2 Zásadní

V § 10i odst. 1 je stanoven základ pro výpočet ročního příspěvku cestovní kanceláře do Fondu. V odstavci 2 je stanoveno, že výše ročního příspěvku cestovní kanceláře činí 
nejvýše 0,25 % ze základu. Dále je v tomto ustanovení navrhováno, aby ministerstvo vyhláškou stanovilo výši ročního příspěvku do Fondu. Nejsou však stanovena žádná 
pravidla, podle kterých bude ministerstvo výši příspěvku stanovovat. Je tak ponecháno na libovůli ministerstva (ministra), jaký roční příspěvek cestovním kancelářím stanoví. Tím 
nejsou dány ústavní meze pro vydání vyhlášky, jak je požadováno čl. 79 Ústavy. Výše příspěvku by z důvodu právní jistoty cestovních kanceláří měla být stanovena tak, aby 
byla déle dopředu předvídatelná, tedy buď stanovit přesnou výši příspěvku (procentuálně vyjádřeného) v návrhu zákona, případně stanovit výši příspěvku nařízením vlády, které 
je vyšší mírou záruky zákonnosti pro cestovní kanceláře. Stanovení příspěvku nařízením vlády je možné za předpokladu, že do návrhu zákona budou dopracována pravidla, na 
základě kterých bude výše příspěvku vládou stanovena.

Akceptováno jinak

Na základě připomínky byl upraven návrh ustanovení § 10i tak, že 
bude obsahovat pravidla, podle kterých bude ministerstvo výši 
příspěvku každoročně stanovovat (viz příloha). Na základě připomínky 
bylo upraveno ustanovení tak, že v prvním roce bude přesná výše 
příspěvku stanovena v zákoně. A až teprve následující roky bude 
přesnou výši stanovit vyhláška ministerstva.  Obsahová matérie 
nepřesahuje působnost jednoho ministerstva, proto ministerstvo 
rozhodlo o upřesnění výše příspěvku prostřednictvím vyhlášky a 
nikoliv prostřednitctvím nařízení vlády či každoroční novely zákona. Do 
budoucna, dle vývoje trhu, lze uvažovat i o systému diferencovaného 
příspěvku do GF (obdoba bonusy/malusy).  

98 MSP K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
50 - § 10i odst. 4 Zásadní

V § 10i odst. 4 je navrhováno, aby v případě nedostatku peněžních prostředků Fondu, ministerstvo vyhláškou stanovilo další jednorázový příspěvek cestovních kanceláří do 
Fondu, a to až do výše dvojnásobku pravidelného ročního příspěvku. Tento požadavek se jeví jako neadekvátní a neúměrné zatěžující cestovní kanceláře. Cestovní kanceláře 
nemají žádnou možnost kontroly či zásahu do hospodaření Fondu. Nelze proto připustit, aby případné ztráty a nehospodárná činnost, případně nečinnost Fondu (např. z důvodu 
nepožádání včas o dotaci či úvěr, případně z důvodu liknavosti Fondu při vyřizování žádosti o dotaci mu tato nebyla přidělena) měly cestovní kanceláře povinnost tyto ztráty 
hradit formou dalšího příspěvku, navíc ve dvojnásobné výši než pravidelný roční příspěvek. Povinnost platit dodatečný příspěvek musí stanovit zákon a ten by měl obsahovat i 
bližší podmínky, za kterých tato povinnost vzniká. Nelze ani připustit, aby se samotná povinnost uhradit příspěvek stanovovala podzákonnou normou, tedy vyhláškou, jak je 
navrhováno. Takový postup se jeví jako neústavní. Výše jednorázového „dalšího“ příspěvku ve výši dvojnásobku pravidelného ročního příspěvku může cestovním kancelářím 
způsobit nemalé finanční problémy, zvláště přihlédneme-li k faktu, že ani splatnost tohoto příspěvku není navrhována pevně, ale minimálně 3 měsíce od účinnosti vyhlášky, a že 
legislativní proces vydání vyhlášky může být velmi krátký. Cestovní kanceláře se tak o své povinnosti mohou dozvědět (případně) až ze Sbírky zákonů. Samotnou výši dalšího 
příspěvku může stanovit nařízení vlády, ale k ústavní konformnosti jeho vydání viz naše připomínka k § 10i odst. 1. S ohledem na uvedené požadujeme text odstavce 4 upravit.

Akceptováno jinak

Na základě připomínky bude upraven návrh ustanovení § 10i. 
Ustanovení o jednorázovém příspěvku byla vypuštěna. V DZ bude 
doplněné, že se na ministerstvu zřídí pracovní skupina, která bude 
složena ze zástupců podnikatelských spolků a zajistitelů (tj. pojišťovny, 
banky), zástupce SFRB a případně dalších zaiteresovaných subjektů 
(resort MF, ČNB). Tato PS bude platformou pro jednání související s 
fungováním ochrany pro případ úpadku cestovních kanceláří. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJKDVSJ4)



100 MSP K návrhu zákona, části třetí, čl. V, k bodu 
2 - § 11, § 11a a § 11b Zásadní   Akceptováno Text bude upraven ve smyslu přípomínky, konkrétně ustanovení o GF 

CK budou přesunuta ze zákona o SFRB do zákona č. 159/1999 Sb.

101 MSP K návrhu zákona, části čtvrté, čl. VI, k 
bodu 3 - § 1840 písm. f)

Zásadní Z důvodů řádného provedení čl. 27 odst. 2 směrnice požadujeme upravit novelizační bod 3 tak, aby bylo uvedeno celé nové znění písmene f) takto:
„f) o zájezdu, s výjimkou ustanovení § 1824 a 1827, která se použijí obdobně, má-li být smlouva uzavřena elektronickými prostředky,“. 

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky. 

102 MSP K návrhu zákona, části čtvrté, čl. VI, k 
bodu 14 - § 2525b Zásadní

Ustanovení § 2525b navrhujeme přeformulovat za účelem sjednocení terminologie používané občanským zákoníkem. Možnost sjednat odstupné vyplývá z § 1992 občanského 
zákoníku a není třeba tuto možnost opakovat. Naopak je třeba normativně upravit výši „standardního“ odstupného, tj. takového, jež je stanoveno předem bez vazby na konkrétní 
případy. Ve smlouvě není odstupné „stanoveno“, nýbrž „sjednáno“. Spíše než o „alternativním využití cestovních služeb“ doporučujeme hovořit o „využití náhradních cestovních 
služeb“; prvně zmíněné vyvolává dojem, že se jedná o využití cestovních služeb jakýmsi alternativním způsobem, což jistě není v daném kontextu záměrem. Z uvedených 
důvodů požadujeme následující znění textu § 2525b:
„Výše odstupného musí být sjednána v přiměřené výši v závislosti na délce doby mezi ukončením smlouvy a zahájením poskytování zájezdu, jakož i na očekávané úspoře 
nákladů a příjmů z využití náhradních cestovních služeb. Není-li výše odstupného sjednána, odpovídá ceně zájezdu snížené o úsporu nákladů a příjem z využití náhradních 
cestovních služeb. Na žádost zákazníka pořadatel výši odstupného odůvodní.“

Akceptováno

Text upraven ve smyslu připomínky. Obdobnou připomínku uplatnilo 
MŠMT (č. 261). "„Výše odstupného musí být sjednána v přiměřené 
výši v závislosti na délce doby mezi ukončením smlouvy a zahájením 
poskytování zájezdu, jakož i na očekávané úspoře nákladů a příjmů z 
využití náhradních cestovních služeb. Není-li výše odstupného 
sjednána, odpovídá ceně zájezdu snížené o úsporu nákladů a příjem z 
využití náhradních cestovních služeb. Na žádost zákazníka pořadatel 
výši odstupného odůvodní.“.

103 MSP K návrhu zákona, části čtvrté, čl. VI, k 
bodu 39 - § 2542 odst. 2 Zásadní

Text odstravce 2 navrhujeme přeformulovat, neboť stávající textace neodpovídá terminologii občanského zákoníku. Nehovoří se o zproštění se „odpovědnosti“, nýbrž zproštění 
se „povinnosti“ – srov. např. § 2924 věta druhá „Povinnosti se zprostí, prokáže-li, že vynaložil..“, § 2934 „zprostí se vlastník povinnosti k náhradě“ apod. Podmínkou vzniku 
odpovědnosti je porušení smlouvy povinnosti, nikoliv smluvních podmínek. Z uvedených důvodů požadujeme následující znění odstavce 2:
„(2) Pořadatel se povinnosti k náhradě škody zprostí, prokáže-li, že nesplnění smluvní povinnosti
a) lze přičíst zákazníkovi,
b) lze přičíst třetí osobě, která se nepodílí na poskytování služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu a nebylo možné je předvídat nebo odvrátit, nebo
c) vzniklo v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností.".

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

104 MSP K návrhu zákona, části čtvrté, čl. VI, k 
bodu 40 - § 2543 odst. 1 Zásadní

Máme pochybnosti ohledně změny navrhované v odstavci 1. Domníváme se, že doplnění času plnění na náhradu újmy za narušení dovolení je nadbytečné. Podle § 1958 odst. 2 
občanského zákoníku, není-li ujednáno, kdy má dlužník plnit dluh, může věřitel požadovat plnění ihned a dlužník je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu. Ve Vámi 
navrhované variantě absentuje výzva věřitele, která je v daném případě důležitá pro vyčíslení výše požadované náhrady. Dlužník se tak ocitá ve složité situaci, kdy má 
poskytnout plnění neurčité výše bez zbytečného odkladu, ovšem nebude mít zpravidla dostatek informací, aby adekvátní náhradu určil sám, a přitom pokud plnit nebude, ocitá se 
v prodlení se všemi negativními důsledky. 
Vzhledem k tomu, že ani důvodová zpráva tuto změnu nevysvětluje, požadujeme její vypuštění, anebo zdůvodnění, jež by naše obavy rozptýlilo.

Neakceptováno

Ustanovení 1958/2 je dispozitivní, na rozdíl od čl. 14/ směrnice, která 
prostor pro ujednání neupravuje. Připomínku tak nelze akceptovat, 
neboť text vychází z ustanovení čl. 14 odst. 2 směrnice EU č. 
2302/2015, přičemž toto ustanovení směrnice používá pojmu "...bez 
zbytečného prodlení." Jelikož český právní řád používá spojení "bez 
zbytečného odkladu", tak z důvodu terminologické jednoty českého 
právního řádu bylo spojení "bez zbytečného odkladu" zakomponováno 
do novelizovaného textu občanského zákoníku, přičemž se jím myslí 
zmiňované ustanoní směrnice.

105 MSP Obecně Zásadní S ohledem na tuzemské zkušenosti s nekalými praktikami uplatňovanými vůči spotřebitelům, požadujeme v návrhu zakotvit právo zákazníka/spotřebitele odstoupit od smlouvy o 
zájezdu uzavřené mimo obchodní prostory do 14 dnů, jak umožňuje čl. 12 odst. 5 směrnice. Neakceptováno 

Ministerstvo diskrece v čl. 12/5 uvedené nevyužilo, neboť nedisponuje 
žádnými důkazy, které by nasvědčovaly tomu, že dochází k 
poškozování spotřebitelů při prodeji zájezdů mimo obchodní prostory a 
tudíž by úprava tohoto práva na odstoupení neodůvodněná. Došlo by 
tak k nadbytečnému zatížení podnikatelů - cestovních kanceláří. 
Pokud bude prokázáno, že dochází k poškozování spotřebitelů při 
prodeji zájezdů mimo obchodní prostory, bude této výjimky z principu 
plné harmonizace využito (právo na odstoupení bude legislativně 
provedeno)   

107 MF K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
2 - § 1b odst. 2 písm. a) Zásadní Použití slovního spojení služby, které „nepředstavují významnou část zájezdu“ a „ani jiným způsobem nepředstavují podstatnou část zájezdu“, může vyvolávat interpretační 

problémy, tím spíše, že v § 1c odst. 2 je definována významná část ceny zájezdu jinak. Požadujeme věc vyjasnit a upravit tak, aby v praxi nevyvolávala spory. Vysvětleno

Připomínka byla vysvětlena, neboť navržený text novely odpovídá 
ustanovení čl. 3 odst. 2 poslední pododstavec směrnice EU č. 
2302/2015. V tomto směru upozorňujeme, že z recitálu č. 18 ke 
směrnici EU č. 2302/2015 vyplývá, co se rozumí významnou částí 
zájezdu. Toto bude podrobně rozebráno a vysvětleno v DZ. 

108 MF K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
23 - § 7a odst. 2 Zásadní

Konstataci, že „pro splatnost pojistného plnění podle § 6 odst. 1 při plnění nároku zákazníků do vyčerpání limitu pojistného plnění se uplatní lhůta podle § 2798 občanského 
zákoníku“, považujeme za rozpornou s § 2869 OZ. V pojištění záruky má být v pojistné smlouvě ujednána lhůta, do které má oprávněná osoba oznámit pojistiteli vznik škodné 
události. Opožděné oznámení pak může pojistitel u soudu namítnout a ten právo na pojistné plnění nepřizná. Podstatou je, že pojistitel musí nejprve znát rozsah jednotlivých 
nároků, aby jejich celkovou částku porovnal se sjednaným limitem pojistného plnění a zjistil, zda je limit dostačující k pokrytí všech nároků. Je zcela nereálné, aby se pro tento 
případ použila 3měsíční lhůta podle § 2798 OZ. Zákon by proto měl stanovit pro dané pojištění záruky lhůtu nejméně 6 měsíců, do které budou mít oprávněné osoby možnost 
oznámit škodnou událost. K opožděně podaným oznámením by pojistitel nepřihlížel. Teprve uplynutím této lhůty by začaly běžet lhůty podle § 2798 OZ.

Akceptováno

Na základě připomínky MF byl upřesněn odkaz na odst. 1 § 2798 OZ, 
který upravuje lhůtu splatnosti pojistného plnění. Diferencovaně pro 
plnění s (30 dní) a bez podílu z Garančního fondu (15 dní).  Zároveň je 
doplněno ustanovení, které upraví lhůty pro oznámení zákazníka o 
vzniku škodné události. A to tak, že lhůta pro oznámení škodné 
události, kterou si v pojistné smlouvě cestovní kancelář sjedná s 
pojišťovnou nesmí být kratší než 3 měsíce a nesmí být delší než 6 
měsíců. Zákazník tak bude mít dostatek času, aby svou pohledávku 
uplatnil. Zároveň bude zajištěno, že veškeré nároky zákazníků budou 
moci být vypořádány v přiměřených lhůtách (oznámění, likvidace, 
splatnost plnění). V § 7a odst. 2 a 3 znějí:                                                     
(2) Pro splatnost pojistného plnění podle § 6 odst. 1 při plnění nároku 
zákazníků do vyčerpání limitu pojistného plnění se uplatní lhůta podle 
§ 2798 odst. 1 občanského zákoníku. Pro splatnost pojistného plnění 
s využitím prostředků Fondu podle § 10k odst. 2 činí lhůta 30 dnů od 
ukončení šetření pojistné události.
(3) Sjednáli pojišťovna s cestovní kanceláří lhůtu podle § 2869 
občanského zákoníku nesmí být sjednána kratší tří měsíců a delší 
šesti měsíců. 
(4) K ujednáním smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku, která 
se odchylují od ustanovení tohoto zákona v neprospěch zákazníka, se 
nepřihlíží.“

108a MF K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
23 - § 7b odst. 2 Zásadní

Formulace „v případě, že nároky zákazníků přesahují sjednaný limit pojistného plnění, budou uspokojeny v plné výši podle § 10k“ je matoucí, neboť z Fondu budou hrazeny 
pouze rozdíly mezi tou částí nároků, pro které je postačující sjednaný limit pojistného plnění a celkovou částí nároků. Věta by měla znít např. „Nároky zákazníků přesahující 
sjednaný limit pojistného plnění budou uspokojeny podle § 10k.“.

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

109 MF K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
24 - § 7b odst. 6 Zásadní

Formulace „plnění v rozsahu stanoveném v § 6 odst. 1 poskytuje zákazníkům vždy pojišťovna“ je v rozporu s charakterem pojištění záruky, neboť pojišťovna je povinna plnit jen 
do výše sjednaného limitu pojistného plnění. Nelze po ní požadovat plnění v plné výši nároků podle § 6 odst. 1, pokud tyto nároky převýší sjednaný limit. K takovému plnění by 
pojišťovna musela držet nepřiměřeně vysoký kapitál ke krytí solventnostních kapitálových požadavků, čímž by se dané pojištění stalo nerealizovatelným. Na tom nic nemění fakt, 
že nadlimitní plnění z Fondu vyplatí zákazníkům pojišťovna, neboť v tomto případě již nejde o její závazek. Požadujeme proto tuto větu vypustit.

Akceptováno jinak

Tato připomínka byla vysvětlena, neboť pojišťovna plní jen do limitu 
pojistného plnění ze svých prostředků a to, co je nad sjednaný limit 
pojistného plnění, obdrží pojišťovna z GF CK, přičemž toto (obdržené 
prostředky z GF CK) taktéž vyplácí zákazníkům. Textem "Plnění  v 
rozsahu stanoveném v § 6 odst. 1 .... " je myšleno, že pojišťovna 
zajišťuje výplaty náhrad i repatriaci, přičemž tato věta bude doplněna 
ve smyslu připomínky. Toto bude takto vysvětleno i v DZ.

110 MF K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
24 - § 7c odst. 1 Zásadní Formulace „postupuje při sjednávání pojištění záruky pro případ platební neschopnosti těchto zaplacených služeb obdobně jako při sjednání pojištění zájezdů“ je nesrozumitelná, 

neboť se nejedná o pojištění neschopnosti zaplacených služeb. Požadujeme proto text upravit tak, aby odpovídal pojištění záruky pro případ platební neschopnosti CK. Akceptováno
Tato připomínka byla akceptována, pročež z textu § 7c odst. 1 bude 
vypuštěn text: "…při sjednávání pojištění záruky pro případ platební 
neschopnosti těchto zaplacených služeb …"
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111 MF K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
29 - § 8b odst. 1 Zásadní Formulace „pokud cestovní kancelář nemá sjednané pojištění záruky pro případ platební neschopnosti, je povinna sjednat bankovní záruku“ je nepřesná, neboť jde o podmínku 

její činnosti, přičemž obdobná, ale správně formulovaná povinnost je obsahem § 9 odst. 1. Požadujeme proto úpravu v § 8b odst. 1 vypustit. Akceptováno jinak

Ustanovení § 8b odst. 1 bude upraveno ve smyslu připomínky takto: 
"(1) Na banku, která vystavila bankovní záruku pro případ úpadku 
cestovní kanceláře, na, bankovní záruku pro případ úpadku cestovní 
kanceláře a její použití se vztahují obdobné požadavky jako na 
pojišťovnu, se kterou cestovní kancelář uzavřela pojištění záruky pro 
případ úpadku a jeho použití podle § 5 odst. 5, § 6 odst. 4 až 7, § 7 a 
7a, § 7b odst. 1 až 5 a § 8a"

112 MF K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
36 - § 9a odst. 2 Zásadní

V textu se uvádí „je-li to pro daný zájezd relevantní, poskytne prodejce zájezdu zákazníkovi kromě standardních informací“. Tato formulace je příliš vágní a může vyvolávat spory 
o relevantnosti. Požadujeme proto formulace, která by vyjadřovala, že taková informace je nezbytná k vymezení charakteru a obsahu sjednávané nebo sjednané cestovní služby 
nebo k její realizaci.

Vysvětleno

Uvedené ustanovení vychází z požadavku stanoveném v čl. 5 odst. 1 
směrnice EU č. 2302/2015, přičemž toto je již takto uvedeno ve 
stávajícím znění DZ, ve které bude ještě navíc vysvětleno, že pokud 
zákazník požádá o informace, tak se mu musí poskytnout informace 
uvedené v tomto ustanovení. Co se týče relevantnosti, tak bude 
záležet vždy případ od případu, nicméně v ustanovení je stanovena 
povinnost prodejce zájezdu poskytnout zákazníkovi jím požadované 
informace

113 MF K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
36 - § 9a odst. 2 písm. c) Zásadní

Slova „včetně daní a veškerých případných dalších poplatků i jiných nákladů“ nahradit slovy „včetně daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění a veškerých případných 
dalších nákladů“. Odůvodnění: Poplatek je veřejnoprávním plněním daňového charakteru a je třeba jej důsledně odlišit od dalších nákladů. Dále je třeba doplnit další peněžitá 
plnění daňového charakteru, která jsou obvykle označována jako „jiná obdobná peněžitá plnění“ (např. odvody, úhrady). 

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

114 MF K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
50 - § 10i odst. 4 Zásadní

I když ani stanovení horní hranice ročního příspěvku zákonem není praktické, je nežádoucí omezovat také horní hranici výše jednorázového příspěvku dvojnásobkem ročního 
příspěvku, neboť nelze zcela vyloučit takový rozsah nákladů Fondu, na jehož vyrovnání nebude postačující horní hranice tohoto mimořádného příspěvku. Zákon přitom neřeší, 
jakým způsobem stát zajistí celkové pokrytí nároků zákazníků v případě, že nebude možné pokrytí těchto nákladů úvěrem, dotací nebo návratnou finanční výpomocí. 
Požadujeme proto horní hranici výše jednorázového příspěvku nestanovit. 

Vysvětleno
V uvedeném ustanovení § 10i budou stanoveny mantinely (meze) pro 
stanovení ročnního příspěvku do GF CK. Ustanovení o jednorázovém 
příspěvku byla vypuštěna.

115 MF Obecně, K návrhu zákona, části třetí Zásadní

Ministerstvo financí nesouhlasí s tím, aby činnost Garančního fondu cestovních kanceláří zajišťoval Státní fond rozvoje bydlení. Státní fond rozvoje bydlení byl zákonem č. 
211/2000 Sb. zřízen za účelem veřejné podpory rozvoje bydlení v České republice. Navrhovaný výkon činnosti Garančního fondu cestovních kanceláří je činností, která s 
dosavadní činností tohoto státního fondu vůbec nesouvisí.
Nemá-li Státní fond rozvoje bydlení dostatek vlastní činnosti, dáváme k úvaze spíše jeho zrušení, než výkon činnosti, ke které není pravděpodobně vybaven.

Vysvětleno

Z druhé věty ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 211/2000 Sb., o Státní 
fondu rozvoje bydlení vyplývá, že tento Státní fond byl založen v 
souladu s veřejným zájemem za účelem podpory regionů, přičemž 
podpora regionů spadá do působnosti ministerstva. Přitom cestovní 
ruch taktéž spadá do působnosti ministerstva, pročež začlenění GF CK 
do tohoto již vzniklého SFRB dojde k úspornému vyřešení vzniku GF 
CK. Při tomto začlenění byla mj. vzata v potaz podmínka co nejnižšího 
zatížení, resp. nulového zatížení, na státní rozpočet. V tomto směru 
máme dále přímo do SFRB potvrzeno, že je schopen v rámci jeho 
stávajících kapacit finančních / personálních / administrativních / 
technických zvládnout vedení evidence cestovních kanceláří, které 
uhradí roční příspěvek. V tomto směru ještě uvádíme, že při přípravě 
novely byly zvažovány i jiné varinaty, avšak zvolená varinata s GF CK 
jako součásti SFRB se jeví jako nejoptimálnější; více viz RIA. Jelikož 
vedle této činnosti coby GF CK dle novely k zákonu č. 159/1999 Sb. si 
SFRB plní jeho povinnosti dle zákona č. 211/2000 Sb., pak není důvod 
jej rušit. 

116 MF K návrhu zákona, části třetí, čl. V, k bodu 
2 - § 11a odst. 2 Zásadní Pokud by byla navrhovaná úprava schválena pak je třeba v § 11a odst. 2 za slovo „výpomocí“ doplnit slovo „poskytnutých“. Akceptováno

Tato připomínka byla akceptována. Nicméně z důvodu přesunu 
ustanovní o Garančním fondu cestovních kanceláří do zákona č. 
159/1999 Sb. je nyní zapracována v ustanovení § 10h písm. b).

117 MF K návrhu zákona, části třetí, čl. V, k bodu 
2 - § 11a odst. 2 Zásadní

Požadujeme z návrhu vypustit § 11a odst. 3. Peněžní prostředky státních fondů jsou v souladu s § 3 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb. jinými peněžními prostředky státu a jejich 
účty jsou podřízeny státní pokladně a jsou vedeny v České národní bance. Trváme na tom, aby se tento stav vztahoval i na případné prostředky Státního fondu rozvoje bydlení 
související s uvažovaným plněním funkce Garančního fondu cestovních kanceláří.

Vysvětleno

Úprava GF CK byla přenesena do zákona č. 159/1999 Sb. Uvedené 
ustanovení je speciální k ustanovení § 3 písm. c) zákona č. 218/2000 
Sb., přičemž cílem je nashromáždění dostatečných prostředků v GF 
CK k zajištění zákonných nároků zákazníků. Stát tak nemůže s těmito 
prostředky hospodařit jinak, než zákon stanoví.

118 MF K návrhu zákona, části čtvrté Zásadní

Vložit následující novelizační body: 
x1. V § 1811 odst. 2 písm. c) se slova „a poplatků“ nahrazují slovy „, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění“. 
x2. V § 1820 odst. 1 písm. e) se za slovo „poplatcích“ vkládají slova „, jiných obdobných peněžitých plněních“. 
x3. V § 1821 se slova „a poplatcích“ nahrazují slovy „, poplatcích a jiných obdobných peněžitých plněních“ a za slovo „poplatky“ se vkládají slova „, jiná obdobná peněžitá plnění“. 
x4. V § 1843 odst. 1 písm. d) se slova „poplatků, jakož i daní“ nahrazují slovy „úplat, jakož i daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění“. x5. V § 1866 se slova 
„členského poplatku“ nahrazují slovy „úplaty za členství“. 
Odůvodnění: Návrhem zákona se do občanského zákoníku zavádí normativní ustanovení odkazující na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ve významech, které jim 
standardně přisuzuje nauka finančního práva. Ve stávajícím textu občanského zákoníku se však pojem „jiná obdobná peněžitá plnění“ nepoužívá a pojem „poplatek“ se používá 
jak ve významu daně v širším smyslu, tak ve významu soukromoprávního plnění, např. úplaty, ceny, apod. Z tohoto důvodu je třeba v občanském zákoníku sjednotit terminologii 
dotýkající se daní v širším smyslu, aby nemohlo pod vlivem stávající právní úpravy dojít k nezamýšlené interpretaci nově vkládaných ustanovení. Ministerstvo financí je 
připraveno spolupracovat na přípravě důvodové zprávy k těmto novelizačním bodům  

Vysvětleno
Požadavek MF není transpoziční. Proto nelze do materiálu zapracovat 
úpravu ustanovení týkající se obecně všech smluv uzavíraných se 
spotřebiteli. 

119 MF K návrhu zákona, části čtvrté, čl. VI, k 
bodu 9 - § 2524 Zásadní

V odstavci 2 slova „včetně daní a veškerých případných dalších poplatků i jiných nákladů“ nahradit slovy „včetně daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění a 
veškerých případných dalších nákladů“ a slova „poplatky a jiné náklady“ nahradit slovy „poplatky, jiná obdobná peněžitá plnění a další náklady“. 
Odůvodnění: Poplatek je veřejnoprávním plněním daňového charakteru a je třeba jej důsledně odlišit od dalších nákladů. Dále je třeba doplnit další peněžitá plnění daňového 
charakteru, která jsou obvykle označována jako „jiná obdobná peněžitá plnění“ (např. odvody, úhrady).

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky .

120 MF K návrhu zákona, části čtvrté, čl. VI, k 
bodu 16 - § 2527 Zásadní

V § 2527 písm. c) slova „včetně daní a veškerých případných dalších poplatků i jiných nákladů“ nahradit slovy „včetně daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění a 
veškerých případných dalších nákladů“. Odůvodnění: Poplatek je veřejnoprávním plněním daňového charakteru a je třeba jej důsledně odlišit od dalších nákladů. Dále je třeba 
doplnit další peněžitá plnění daňového charakteru, která jsou obvykle označována jako „jiná obdobná peněžitá plnění“ (např. odvody, úhrady).

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

121 MF K návrhu zákona, části čtvrté, čl. VI, k 
bodu 24 - § 2530 odst. 2 písm. c) Zásadní

Novelizační bod uvést ve znění: „24. § 2530 odst. 2 písm. b) zní: „b) výše daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění anebo úplat z cestovních služeb 
poskytovaných podle smlouvy třetími stranami, které se přímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu, nebo“. CELEX: 32015L2302“ 
Odůvodnění: Poplatek je veřejnoprávním plněním daňového charakteru a je třeba jej důsledně odlišit od dalších nákladů. Dále je třeba doplnit další peněžitá plnění daňového 
charakteru, která jsou obvykle označována jako „jiná obdobná peněžitá plnění“ (např. odvody, úhrady). Od daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění je třeba odlišit 
soukromoprávní úplaty jako například letištní či přístavní taxy, které standardně bývají soukromoprávním plněním. Výčet uvedený na konci písmene b) je demonstrativní, nebrání 
tedy aplikaci i v případě, kdy by byla cena zájezdu ovlivněna opravdu letištní či přístavní daní nebo poplatkem, tedy veřejnoprávním plněním daňového charakteru, které 
teoreticky může být v některém státě zavedeno. Vzhledem k tomu, že jde o výčet demonstrativní, je možné jej zcela vypustit bez změny normativního obsahu. 

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

122 MF K návrhu zákona, části čtvrté, čl. VI, k 
bodu 31 - § 2532 odst. 4 Zásadní

Novelizační bod vypustit. 
Odůvodnění: Poplatek je veřejnoprávním plněním daňového charakteru. Z postoupení smlouvy o zájezdu mohou vzniknout dodatečné náklady, ale nikoliv dodatečné poplatky. 
Ustanovení čl. 9 odst. 3 směrnice je plně transponováno stávajícím zněním odst. 4, protože slovo náklad má široký význam, který pojem „dodatečné poplatky“ pokrývá, ať již má 
jít opravdu o peněžité plnění daňového charakteru, nebo o jiné úplaty (např. letištní taxy). 

Akceptováno jinak

Text bude v novele ponechán. Jedná se o transpozici ustanovení čl. 9 
odst. 3 směrnice č. 2302/2015. S ohledem na terminologii daňových 
předpisů bude novelizované ustanovení znít: "(4) Postupitel a 
postupník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny 
zájezdu a k úhradě jakýchkoliv dodatečných nákladů, které pořadateli 
v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou. " 
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123 MF K Předkládací zprávě Zásadní

Požadujeme do předkládací zprávy doplnit informaci o finančních dopadech na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty vyplývajících z předkládaného materiálu a o zdroji jejich 
krytí dle Jednacího řádu Vlády České republiky (Čl. 4., odst. 7), který mj. stanoví, že vyplývají-li ze závěrů obsažených v předkládací zprávě finanční nároky na státní rozpočet, 
musí materiál pro jednání schůze vlády obsahovat konkrétní zdroj, z kterého budou tyto nároky pokryty (přesun v rámci rozpočtu kapitoly nebo snížení výdajů jiné kapitoly 
státního rozpočtu a podobně).

Akceptováno
Připomínky byly zapracovány do Předkládací zprávy dle požadavku. 
Předkládací zpráva byla rozšířena o závěrečné ustanovení dle čl. 4 
odst. (7) Jednacího řádu vlády. 

124 MF K Důvodové zprávě - str. 10 Zásadní Větu „Náklady na vytvoření databázového systému budou řešeny v rámci rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj.“ požadujeme upravit takto: „Náklady na vytvoření 
databázového systému budou řešeny v rámci rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj bez nároku na jeho dodatečné navýšení.“.

Akceptováno Text DZ bude upraven ve smyslu připomínky.

125 MF K Důvodové zprávě - k dopadům do 
platové a personální oblasti Zásadní

S navýšením počtu míst a prostředků na platy zásadně nesouhlasíme. Upozorňujeme na dlouhodobě neobsazená místa v kapitole MMR. Za období leden-září 2016 vykazuje 
kapitola MMR neobsazená místa ve výši 288 míst, tj. 22,8 %, z toho ústřední orgán pak 128 míst tj. 17,4 %. K těmto neobsazeným místům jsou přiznány prostředky na platy, z 
čehož vyplývá, že kapitola MMR disponuje značnými rezervami v platové oblasti. Jsme přesvědčeni, že si je kapitola MMR schopna zajistit tyto priority vnitřní optimalizací procesů 
a činností, tj. v rámci neobsazených míst a úspor, které neobsazenost generuje.

Akceptováno Text DZ bude upraven ve smyslu připomínky.

126 MF K Důvodové zprávě - str. 10 až 11 Zásadní Z kalkulace předpokládaných nákladů spojených se správou garančního fondu CK vyplývají roční výdaje ve výši 711 253 Kč. Požadujeme do důvodové zprávy doplnit, že tyto 
náklady budou hrazeny z rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení bez dalších nároků na státní rozpočet.

Akceptováno Text DZ bude upraven ve smyslu připomínky.

127 MF K návrhu Usnesení vlády Zásadní
Požadujeme doplnit do návrhu usnesení vlády úkol pro ministryni pro místní rozvoj, aby veškeré dopady do limitů objemu prostředků na platy a systemizovaných míst, které 
souvisí s realizací tohoto návrhu zákona, byly zabezpečeny v rámci dosavadních limitů objemu prostředků na platy a počtu míst kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní 
rozvoj. Uvedené zpřesnění by mělo být promítnuto i do všech příslušných pasáží materiálu.

Akceptováno Text návrhu Usnesení vlády ČR bude upraven ve smyslu připomínky.

128 MF K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace (RIA) Zásadní

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace uvádí, že návrh nepředpokládá přímé finanční dopady na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty, což je ale zcela v rozporu 
s důvodovou zprávou, která dopady na státní rozpočet uvádí. Požadujeme tedy do zprávy RIA uvést uvažované finanční dopady na státní rozpočet (náklady na vytvoření 
databázového systému, náklady na platy), včetně zdroje jejich krytí (kapitola MMR).

Akceptováno Text RIA bude upraven ve smyslu připomínky.

182 MV Obecně Zásadní

Obecně k přestupkům:
 Na základě koordinační úlohy Ministerstva vnitra v oblasti správního trestání dle § 12 odst. 2 kompetenčního zákona uplatňujeme připomínky ohledně právní úpravy přestupků a 
jiných správních deliktů, jejichž cílem je sjednocení právní úpravy v souladu s koncepcí současné reformy správního trestání. Upozorňujeme na návrh zákona, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích (sněmovní tisk č. 929), který mimo jiné zasahuje i do 
zákona č. 159/1999 Sb. Vzhledem k tomu, že sněmovní tisk č. 929 má nabýt účinnosti 1. července 2017, je nutné jej s dotčenými předpisy vzájemně koordinovat tak, aby 
neprováděly vzájemně si odporující úpravy, neboť jinak by v případě schválení obou předpisů vznikly aplikační problémy.

Akceptováno

Text bude upraven tak, aby vycházel ze znění vládního návrhu zákona 
o změně zákona v souvislosti s přijetím zákákona o odpovědnosti za 
přestupky, konkrétně z části šedesát šest (současný sněmovní tisk 
929), u nějž se předpokládá účinnost 1.7.2017 (v současné době je 
sněmovní tisk ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně ČR). Text 
bude průběžně upravován v závislosti na stavu projednání návrhu 
sněmovního tisku v rámci celého legislativního procesu.

183 MV K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
45 - § 10b odst. 3 písm. a) a b)

Zásadní Navrhujeme vypustit slova „doklad o smlouvě nebo“. Podle § 2525 odst. 1 občanského zákoníku je potvrzení o zájezdu chápáno jako doklad o smlouvě 
o zájezdu, uvedená slova jsou tedy nadbytečná.

Vysvětleno Tato připomínka byla vysvětlena. Souvisí s vypořádáním připomínky č. 
182.

184 MV K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
45 - § 10b odst. 3 písm. c)

Zásadní Za účelem sjednocení dikce zákona navrhujeme slova „podle § 2525a občanského zákoníku“ přesunout na konec textu písmene c). Akceptováno Tato připomínka byla vysvětlena. Souvisí s vypořádáním připomínky č. 
182.

185 MV K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
45 - § 10b odst. 3 písm. c) Zásadní

Protože skutkové podstaty přestupků by měly být vymezeny přesně a určitě, navrhujeme, s ohledem na navrhované znění § 2525a občanského zákoníku, slova „stejnopis nebo 
kopie“ nahradit slovem „vyhotovení“. Občanský zákoník v § 2525a Rovněž hovoří o „trvalém nosiči“, kdežto v rámci navrhované skutkové podstaty se hovoří o „hmotném nosiči“. 
Požadujeme tedy provést terminologickou úpravu.

Akceptováno

Text bude upraven a sjednocen ve smyslu připomínky, konkrétně se 
bude používat pojmu "hmotný nosič" s tím, že v DZ bude vysvětleno, 
že se jím rozumí "trvalý nosič" ve smylsu čl. 3 odst. 11 směrnice, a to z 
toho důvodu, že učinné znění občanského zákoníku již používá pojmu 
hmotný nosič. Souvisí s vypořádáním připomínky č. 182 a 210.

186 MV K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
45 - § 10b odst. 6

Zásadní V úvodní části ustanovení navrhujeme slova „se uloží pokuta“ nahradit slovy „lze uložit pokutu“. Ustanovení je tímto způsobem upraveno již ve sněmovním tisku č. 929, došlo by 
tedy opět k jeho změně, což je v rozporu se snahou Legislativní rady vlády sjednotit formulace v jednotlivých právních předpisech.

Akceptováno Tato připomínka byla vysvětlena. Souvisí s vypořádáním připomínky č. 
182.

187 MV K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
46 - § 10c

Zásadní Novelizační bod navrhujeme vypustit pro nadbytečnost, neboť tuto změnu provádí již sněmovní tisk č. 929. Akceptováno Tato připomínka byla vysvětlena. Souvisí s vypořádáním připomínky č. 
182.

188 MV K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
48 - § 10d Zásadní

Změnu uvedeného ustanovení do obdobného znění provádí opět již několikrát zmiňovaný sněmovní tisk č. 929. Navrhujeme tedy provést pouze novelu znění uvedeného ve 
sněmovním tisku č. 929 [tj. slova „§ 10b odst. 2 písm. i)“ nahradit slovy „§ 10b odst. 2 písm. j)“ a slova „§ 10b odst. 3 a 4 a § 10c“ nahradit slovy „§ 10b odst. 4 a 5 a § 10c 
odst. 1“].

Akceptováno Tato připomínka byla vysvětlena. Souvisí s vypořádáním připomínky č. 
182.

189 MV K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
50 - § 10f Zásadní

Navržená konstrukce Garančního fondu cestovních kanceláří, jehož činnost má zajišťovat jedna účetní na Státním fondu rozvoje bydlení, je dle našeho názoru v praxi 
neudržitelná. Z předloženého návrhu není zřejmé, jestli má mít tato entita nějakou právní osobnost (subjektivitu), podle našeho názoru by bylo vhodné vytvořit strukturu orgánů, 
které tento fond řídí apod.  Požadujeme, aby předkladatel zvolené řešení přehodnotil, přičemž je možné se inspirovat např. v zákoně č. 256/2004 Sb., kde je upraven Garanční 
fond obchodníků s cennými papíry, jehož úloha je do značné míry podobná s úkoly, které bude mít na starosti Garanční fond cestovních kanceláří.

Vysvětleno

GF CK nemá mít právní subjektivitu. S ohledem na nalezení řešení 
záruky, která nezatíží  veřejné rozpočty, byla zvolen postup začlenění 
GF CK do stávajíchoho SFRB. K důvodům pro začlenění GF do SFRB 
blíže viz DZ a RIA - žádné přímé dopady na státní rozpočty. 

190 MV K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
50 - § 10f odst. 2 Zásadní

Nepovažujeme za vhodné, aby činnost Garančního fondu cestovních kanceláří zajišťoval Státní fond rozvoje bydlení, neboť jeho primárním úkolem je svým charakterem 
naprosto odlišná činnost, která nemá s cestovním ruchem cokoliv společného. V závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace se pouze na str. 48 uvádí, že „ministerstvo, 
vedeno snahou o minimalizaci nákladů nového systému a zmírnění dopadů na veřejné rozpočty ipodnikatele, nalezlo řešení, kterým je začlenění činnosti fondu do struktury 
Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB).“. Požadujeme podrobné vysvětlení, proč byl vybrán právě Státní fond rozvoje bydlení, včetně informace, zda je schopný po odborné 
stránce vykonávat tuto činnost. Navíc se domníváme, že předpoklad Ministerstva pro místní rozvoj, že veškerou tuto novou agendu zastane jedna nová účetní, je naprosto 
nereálný.

Neakceptováno / 
Vysvětleno

Tato připomínka nebyla akceptována. Tato připomínka byla vysvětlena 
obdobně jako byla vysvětlena připomínka č. 189.

191 MV K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
50 - § 10i odst. 2 Zásadní

Navrhujeme předkladateli ustanovení důsledně přehodnotit, neboť v prezentované podobě je dle našeho mínění zmatečné. Dle první věty výše příspěvku může činit maximálně 
0,25 % základu, tedy výše příspěvku je výší vlastní platby konkrétní cestovní kanceláře. To odpovídá obvyklé konstrukci příspěvků (stejně jako daně či jiného povinného 
odvodu), kde výše = základ x sazba. Naopak dle druhé věty má konkrétní výši ročního příspěvku cestovní kanceláře stanovit vyhláška, což je ale konstrukce naprosto nevhodná, 
neboť by vedla k tomu, že by vyhláška byla hromadným individuálním aktem, nikoli právním předpisem (stanovovala by jednotlivým cestovním kancelářím konkrétní výši 
příspěvku). Předkladatel měl spíše na mysli, že by prováděcí právní předpis v rámci zákonného limitu konkretizoval výši sazby příspěvku. I tomuto řešení, které by bylo zřejmě 
přijatelné, však chybí nastavení mantinelů či vodítek, na základě kterých by se ministerstvo mělo při určování sazby pohybovat. Pokud nebudou tyto důvody náležitě 
specifikovány (alespoň rámcově vymezeny v zákoně a detailně popsány v důvodové zprávě), požadujeme sazbu stanovit pevně přímo v zákoně bez možnosti ingerence 
ministerstva prostřednictvím podzákonného předpisu

Akceptováno / 
Vysvětleno

Text celého ustanovení § 10i byl upravenv souladu s připomínkami č. 
97 a 98.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJKDVSJ4)



223 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility (OKOM) K návrhu zákona, části první - obecně Zásadní

Z  návrhu není úplně jasné, jakému režimu má podléhat provozovatel cestovní kanceláře, který je usazený v jiném členském státě EU, avšak je rovněž sekundárně usazen 
prostřednictvím své pobočky obchodního závodu na území ČR. V návaznosti na to není jasné, zda a jak bude výše uvedenému provozovateli uznána případná záruka splňující 
požadavky čl. 17 resp. čl. 19 odst. 1 směrnice, kterou poskytuje podle předpisů členského státu primárního usazení. 

Formulace „(C)estovní kanceláří je také …“ v § 2 odst. 2 spolu se skutečností, že se na tomtéž místě nestanoví, že v něm blíže určená cestovní kancelář může podnikat na 
území ČR na základě oprávnění státu usazení (ale, že musí podnikat na základě oprávnění státu usazení), by mohla nasvědčovat tomu, že ustanovení odst. 2 samo o sobě není 
derogací požadavku mít příslušnou koncesi tam, kde ji vyžaduje živnostenský zákon, a tedy že výše uvedený provozovatel usazený v jiném členském státě EU s pobočkou 
obchodního závodu v ČR spadá mezi cestovní kanceláře podle § 2 odst. 1. Avšak z formulace „osoba, která má … sídlo nebo místo podnikání v jiném členském státě Evropské 
unie“ a ze skutečnosti, že požadavek „musí podnikat na základě oprávnění státu usazení“ je nikoliv jako podmínka, prostřednictvím které je vymezována určitá kategorie osob, 
ale jako povinnost určité kategorie osob, vyplývají nemalé výkladové potíže. Konkrétně, máme za to, že formulace „osoba, která má … sídlo nebo místo podnikání v jiném 
členském státě Evropské unie“ zahrnuje nejen osoby, které nepotřebují koncesi a provozují cestovní kancelář v rámci přeshraničního poskytování služeb ve smyslu § 5 zákona o 
volném poskytování služeb (a nebudou tak cestovní kanceláří ve smyslu pod § 2 odst. 1), ale i provozovatele, kteří jsou na území ČR usazeni, a to sekundárně prostřednictvím 
své pobočky obchodního závodu na území ČR, přičemž primární usazení mají v jiném členském státě. Ti však již jsou zahrnuti v § 2 odst. 1. To však není v souladu s tím, že 
ustanovení § 2 odst. 2 začíná formulací „(C)estovní kanceláří je také…“. Nadto není vůbec jasné, co by měla konkrétně v případě podnikatelů primárně usazených v jiném 
členském státě a usazených v ČR sekundárně prostřednictvím pobočky obchodního závodu znamenat již výše zmiňovaná povinnost stanovená v druhé větě, a totiž, že „musí 
podnikat na základě oprávnění tohoto státu“ (myslí se onoho jiného členského státu EU). Není tedy zcela jasné, jak to bude s nutností mít koncesi a kdo každý tedy podle 
předkladatele je „osobou, která má sídlo nebo místo podnikání v jiném státě “.
Na základě výše uvedeného požadujeme, aby § 2 odst. 2 předkladatel upravil tak, aby bylo jasné, které osoby jsou cestovní kanceláří podle § 2 odst. 1 a které cestovní kanceláří 
podle § 2 odst. 2 a v důvodové zprávě to také vysvětlil, aby nevznikaly žádné pochybnosti.

S výše uvedeným pak souvisí i pochybnosti o tom, zda je správně transponováno ustanovení čl. 18 a 19 odst. 1 věta třetí směrnice. Ustanovení čl. 18 směrnice stanoví, že 
„Ochranu pro případ platební neschopnosti, kterou pořadatel poskytuje podle předpisů členského státu, v němž je usazen, uzná členský stát za odpovídající požadavkům svých 
vnitrostátních předpisů provádějících čl. 17.“. Čl. 18 se podle čl. 19 odst. 1 věta třetí použije přiměřeně i v případě obchodníků zprostředkovávajících spojené cestovní služby.
Zaprvé § 5 odst. 2 neumožňuje předložit jako přílohu k žádosti o koncesi záruku podle předpisů jiného členského státu EU. Bude nutné jej proto upravit, aby osoby se sídlem v 
jiném členském státě mohly k žádosti připojit záruku podle předpisů členského státu svého primárního usazení. 
Dále, transpozičním vůči čl. 18 a čl. 19 je i samotné ustanovení § 2 odst. 2 (zavádějící legislativní zkratku „cestovní kancelář usazená v jiném státě“), v případě čl. 18 (čl. 19 odst. 
1 věta třetí zde transponována není) také § 9 odst. 4. Ustanovení § 2 odst. 2 stanoví povinnost pro cestovní kanceláře usazené na území jiného státu prokázat, že splňují 
podmínky ochrany pro případ platební neschopnosti, přičemž připouští (právě v případě cestovních kanceláří usazených v jiném státě), že můžou být i jinak pro tento případ 
zajištěny v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Ustanovení § 9 odst. 4 rovněž ukládá cestovní kanceláři usazené v jiném státě povinnost, pokud prodává nebo nabízí k prodeji 
zájezdy (opomíjejí se spojené cestovní služby) v ČR nebo jakýmkoli způsobem směřuje tyto činnosti do ČR, poskytnout záruku pro případ platební neschopnosti v rozsahu 
stanoveném zákonem. Hned v další větě stanoví, že ochrana pro případ platební neschopnosti, kterou cestovní kancelář jako pořadatel zájezdu (opomíjejí se spojené cestovní 

Akceptováno

Tato připomínky byla akceptována, přičemž na základě jednání došlo k 
úpravě znění § 2 odst. 2 a další.

V souladu s čl. 18, čl. 19 odst. 1, věta třetí a R 42 pro případ usazení 
subjektu z jiného členského státu v ČR (tj. za účelem soustavné 
činnosti směřující na trh ČR), stejně jakož i pro případy přeshraničního 
prodeje, bude uznávána záruka pro případ platební neschopnosti ze 
země, kde má subjekt usazení/sídlo. Umožní to navrhovaný § 9 odst. 
4.

V § 9 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Cestovní kancelář usazená na území jiného státu, která prodává 
nebo nabízí k prodeji zájezdy v České republice nebo jakýmkoli 
způsobem směřuje tyto činnosti do České republiky, je povinna 
poskytnout záruku pro případ úpadku v rozsahu stanoveném tímto 
zákonem. Ochrana pro případ úpadku, kterou cestovní kancelář jako 
pořadatel zájezdu poskytuje podle předpisů členského státu Evropské 
unie, v němž je usazen, se považuje za srovnatelnou a uznatelnou 
podle tohoto zákona. Doklad o zajištění pro případ úpadku v rozsahu 
odpovídajícím zákonu vydaný osobou k tomu oprávněnou ze státu 
usazení je uznatelný a rovnocenný s dokladem o zajištění pro případ 
úpadku podle tohoto zákona.“

Zároveň bude doplněna DZ o následující vysvětlení: 
„Ustanovení 9/4 se vztahuje na přeshraniční prodej stejně, jakož i na 
případy, kdy cestovní kancelář usazená (resp. mající sídlo) na území 
jiného státu zřídí v ČR své zastoupení a soustavně provozuje 
podnikatelskou činnost soustavně – cílí na zákazníky v ČR. V praxi to 
tedy bude znamenat, že živnostenské úřady a ministerstvo uznají 
takovou záruku, kterou vystaví zajistitel z jiného členského státu pro 
subjekt, který působí v ČR. Tj. zajistitel výslovně uvede, že se záruka 

224 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility (OKOM)

K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
1 - § 1 odst. 1 Zásadní Požadujeme upravit § 1 odst. 1 písm. a). Pokud jde o spojené cestovní služby, platí, že jak směrnice, tak zákon podle jiných svých ustanovení, se vztahuje nejen na nabízení a 

prodej zájezdů, ale i na „zprostředkování spojených cestovních služeb“. Akceptováno

Text bude upraven ve smyslu připomínky. Navrhované ustanovení § 1 
odst. 1 písm a) by mohlo znít: "
a) podmínky jejich nabízení a prodeje, včetně zprostředkování 
spojených cestovních služeb,".

225 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility (OKOM)

K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
1 - § 1 odst. 3 písm. b) Zásadní

V souladu s čl. 2 odst. 2 písm. b) směrnice, který stanoví, že se směrnice nepoužije mj. na souborné služby a spojené cestovní služby nabízené nebo zprostředkované 
příležitostně, na neziskovém základě a pouze omezené skupině cestujících, požadujeme doplnit v § 1 odst. 3 písm. b) za slovo „nabízení“ slova „nebo zprostředkování“.
Rovněž postrádáme transpozici podmínky podle čl. 2 odst. 2 písm. b) směrnice, aby nabízení resp. zprostředkovávání bylo příležitostné. Požadujeme návrh v tomto směru 
doplnit.

Akceptováno jinak

Text bude upraven ve smyslu připomínky (první části). Navrhované 
doplnění § 2 odst. 2 písm. b) nebylo akceptováno, neboť "příležitostná" 
činnost, která jinak splňuje podmínky podnikání, je zahrnuta v 
ustanovení "vykonávána živnostenským zpsůobem".

226 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility (OKOM)

K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
2 - § 1a písm. c) Zásadní

Definice "cestovní služby" ve směrnici odkazuje mj. na definici motorového vozidla ve smyslu čl. 3 bodu 11 směrnice 2007/46/ES. Podle posledně uvedeného ustanovení je 
„motorovým vozidlem“ motorem poháněné vozidlo, jež se pohybuje vlastními prostředky, má alespoň čtyři kola, je úplné, dokončené nebo neúplné a má nejvyšší konstrukční 
rychlost vyšší než 25 km/h. Návrh v § 1a písm. c) motorové vozidlo vůbec nedefinuje. Požadujeme doplnit do návrhu definici motorového vozidla v souladu s čl. 3 bodem 11 
směrnice 2007/46/ES resp. odkaz na ustanovení českého právního řádu, do kterého je uvedené ustanovení směrnice 2007/46/ES řádně transponováno.

Akceptováno / 
Vysvětleno

Text bude upraven ve smyslu příipomínky. Konkrétně v návrhu zákona 
bude uvedeno jen: "c) pronájem automobilu, jiného motorového 
vozidla nebo motocyklu, nebo".

227 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility (OKOM)

K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
2 - § 1b odst. 2 Zásadní

V souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice požadujeme slova „(Z)ájezdem není kombinace jedné ze služeb cestovního ruchu uvedených v § 1a písm. a), b) nebo c)“ nahradit slovy 
„(Z)ájezdem není kombinace jednoho typu služeb cestovního ruchu uvedeného v § 1a písm. a), b) nebo c)“ (obdobně jako je to v § 1c odst. 2). Režim směrnice se nemůže 
nevztahovat na zájezd jen proto, že služeb cestovního ruchu uvedených v § 1a písm.a), b) nebo c) je více než jedna, pokud všechny spadají do stejného typu služby.

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

228 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility (OKOM)

K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
24 - § 7b odst 5, § 7c odst. 1 Zásadní

Máme za to, že pojem zájezd je vetkán do definice pojistných událostí podle § 6 odst. 1, jakož i definice nároků cestujících podle § 7 odst. 1 natolik, že nelze mluvit o nárocích 
zákazníka, které mu vznikly vůči cestovní kanceláři v důsledku nesplnění smlouvy o zprostředkování spojených cestovních služeb v případech uvedených v § 6 odst. 1, jak to 
činí § 7b odst. 5. Z téhož důvodu není vhodné v § 7c odst. 1 stanovit, že se postupuje „obdobně jako při sjednávání pojištění zájezdů podle § 7b odst. 1 až 3 a 6“ (v § 7b odst. 2 
se mluví o „nárocích zákazníků podle § 6 odst. 1 a § 7 odst. 1“). Namístě je spíše stanovit, že se uvedená ustanovení použijí přiměřeně, popřípadě přímo upravit pojistné události 
a nároky „šité“ pro pojištění záruky pro případ platební neschopnosti u služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb.

Akceptováno

Text bude upraven ve smyslu připomínky. Upravený text ustanovení § 
6 odst. 1, na nějž oě ustanovení, tj. § 7b odst. 5 a § 7c odst. 1 
odkazují, by mohl být doplněn o dovětek ve smyslu čl. 19 odst. 1 
směrnice EU č. 2302/2015, přičemž znění by mohlo být následující: "§ 
6 

(1) Cestovní kancelář je povinna sjednat pojištění záruky pro případ 
platební neschopnosti anebo bankovní záruku pro případ platební 
neschopnosti, na základě kterých vzniká zákazníkovi cestovní 
kanceláře právo na pojistné plnění v případech, kdy cestovní kancelář 
z důvodu své platební neschopnosti
 
a) neposkytne zákazníkovi repatriaci, kterou se rozumí doprava z 
místa pobytu do místa odjezdu nebo do jiného místa, na němž se 
cestovní kancelář se zákazníkem dohodla, pokud je tato doprava 
součástí zájezdu,

b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně 
ceny zaplacené za poukaz na zájezd, v případě, že se zájezd 
neuskutečnil, nebo 
 
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou 
částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil 
pouze zčásti. 

229 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility (OKOM)

K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
24 - § 7c odst. 1 Zásadní

Ustanovení § 7c odst. 1 upravuje závazný postup sjednávání pojištění záruky pro případ platební neschopnosti u služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených 
cestovních služeb (srov. formulaci „(C)estovní kancelář sjednávající pojištění…postupuje při sjednávání….“); nestanoví však samotnou povinnost cestovní kanceláře si takové 
pojištění sjednat. Uložení takové povinnosti nemůže plynout ani z § 5 odst. 2 písm. a), jelikož § 5 odst. 2 se netýká povinnosti sjednat si pojištění, ale příloh k žádosti o koncesi 
pro provozování cestovní kanceláře. Je tedy nutné v souladu s požadavky čl. 19 odst. 1 směrnice formulovat ustanovení § 7c tak, aby kromě závazného postupu rovněž stanovil 
samotnou povinnost sjednat si pojištění záruky pro případ platební neschopnosti u služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb.

Vysvětleno
V rámci jednání vypořádání vysvětleno, že požadavek OKOM je 
zahrnut v navrhovaném znění ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 159/1999 Sb.

230 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility (OKOM)

K návrhu zákona, části první, čl., I, k bodu 
26, 27 a 28 - § 8a Zásadní Ustanovení upravuje informační povinnost cestovní kanceláře ve vztahu k pojišťovně, případně ministerstvu, a je vykázáno jako implementační k čl. 5 směrnice. Tento článek 

směrnice však upravuje poskytování předsmluvních informací zákazníkům. Požadujeme opravit. Akceptováno
Text Rozdílové tabulky a případně i Důvodové zprávy bude vhodně 
upraven tak, že z něj bude vyplývat, že je implementační k čl. 17 
směrnice EU č. 2302/2015. Souvísí s připomínkou č. 85

231 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility (OKOM)

K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
29 - § 8b odst. 2 Zásadní Ustanovení je nutno přeformulovat. Mělo by z něj vyplývat, že se na vztah cestovní kancelář – banka obdobně použijí uváděná ustanovení. V důsledku toho bude mít povinnosti 

nejen banka, ale také cestovní kancelář, což z návrhu (z § 8b odst. 2) nyní neplyne. Akceptováno
Text bude upraven ve smyslu připomínky. Text by mohl znít: "(2) Na 
banku, která vystavila bankovní záruku, bankovní záruku a její použití 
a cestovní kancelář se vztahují obdobné požadavky ….."

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJKDVSJ4)



232 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility (OKOM)

K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
36 - § 9a odst. 5 Zásadní V rámci informační povinnosti vůči zákazníkovi, v případě vytvoření souboru služeb, který odpovídá zájezdu, uvádí směrnice taktéž povinnost pořadatele poskytnout standardní 

informace na formuláři podle části C přílohy I směrnice (čl. 5/2). Požadujeme vysvětlit, jak je tento požadavek transponován. Vysvětleno

V nově vkládaném ustanovení § 9a odst. 1 je stanoveno, že cestovní 
kancelář nebo cestovní agentura, prodávající zájezd, je povinna 
poskytnout zákazníkovi před uzavřením smlouvy o zájezdu nebo 
závazné rezervace zájezdu v katalogu či v jiném nabídkovém 
materiálu včetně nabídky služeb poskytovaných elektronickými 
prostředky standardní informace na příslušném formuláři. Vzory 
formulářů včetně povinných informací v nich uvedených podle 
jednotlivých typů zájezdů stanoví ministerstvo vyhláškou.

233 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility (OKOM)

K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
36 - § 9a odst. 7 Zásadní Předmětné ustanovení je transpoziční k čl. 6/1 směrnice. Požadujeme doplnit a řádně vykázat. Akceptováno Rozdílová tabulka bude upravena ve smyslu připomínky.

234 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility (OKOM)

K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
36 - § 9b Zásadní Ve vztahu k danému ustanovení je rozdílové tabulce vykázáno pouze celexové číslo bez relevantního ustanovení směrnice. Ustanovení návrhu je přitom transpoziční k čl. 20 

směrnice. Požadujeme doplnit a řádně vykázat. Akceptováno Rozdílová tabulka bude upravena ve smyslu připomínky.

235 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility (OKOM)

K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
36 - § 9c odst. 1 Zásadní Požadujeme místo slova „poskytující“ uvést slovo „zprostředkovávající“. Směrnice i zákon se vztahuje na zprostředkovávání spojených cestovních služeb. Akceptováno

Text bude upraven ve smyslu připomínky. Upravený text by mohl znít: 
"(1) Cestovní kancelář zprostředkovávající spojené cestovní služby 
podle …. ." 

236 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility (OKOM)

K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
38, 39, 40, 41, 42, 43 a 44 - § 10a Zásadní Přinejmenším některá ustanovení z ustanovení §10a návrhu jsou transpoziční k čl. 18 směrnice. Požadujeme doplnit a řádně vykázat. Akceptováno Rozdílová tabulka bude upravena ve smyslu připomínky.

237 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility (OKOM)

K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
45, 46 a 47 - § 10b a § 10c Zásadní Ustanovení je v rozdílové tabulce uvedeno jako transpoziční k čl. 25 směrnice. V návrhu však není označeno podtržením. Bude-li vykazováno jako transpoziční, požadujeme 

nepodtrhávat výše pokut. Akceptováno
Text bude upraven ve smyslu připomínky. Upravený text novely bude 
zkontrolován a podtrhán, resp. označen tvz. celexovým číslem dle 
připomínky s tím, že konkrétní výše (částky) pokut nebudou podtrženy.

238 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility (OKOM)

K návrhu zákona, části čtvrté, čl. VI, k 
bodu 10, 11, 12, 13, 14 a 15 - § 2525 a § 
2526

Zásadní

Ustanovení uvádí, že při uzavření smlouvy (nebo bezprostředně po uzavření) vydá pořadatel zákazníkovi doklad o smlouvě (potvrzení o zájezdu). Není zcela jasné, co se těmito 
pojmy myslí a jaké informace by tyto dokumenty měly obsahovat. Směrnice v čl. 7/1 hovoří přímo o tom, že pořadatel nebo prodejce poskytne zákazníkovi kopii nebo potvrzení 
smlouvy. Dále upozorňujeme že, ačkoliv tak vykázán není, čl. 7/1 směrnice je k předmětnému ustanovení transpoziční. Doporučujeme zpřesnit a upravit výkaznictví.
§ 2526 ukládá pořadateli vydat zákazníkovi doklad o sjednaném pojištění proti platební neschopnosti a doklad o úhradě příspěvku do Garančního fondu. Nejenže není jasné, co 
přesně by mělo být tímto dokladem o pojištění, nebo o úhradě příspěvku do fondu, ale tato povinnost dle našeho názoru z čl. 7 ani čl. 5/1 písm. h) směrnice nevyplývá. 
Požadujeme vysvětlit, případně upravit.

Akceptováno / 
Vysvětleno

Text bude upraven ve smyslu připomínky. Tato připomínka OKOM 
souvisí s připomínkou č. 5, kdy MPO požadoval sjednocení 
terminologie dokladů předkládaných k žádosti o koncesi, a dále s 
několika připomínkami MF, které požadovaly v novele zákona č. 
159/1999 Sb., tedy veřejno právním předpisu, terminologické 
upřesnění pojmů a jejich uvedení do souladu s terminologií dosud 
používanou českým právním řádem, konkrétně finančním právem. V 
návaznosti na vypořádání (terminologické upřesnění a sjednocení s 
pojmů) budou tyto připomínky vypořádány tak, aby jak veřejnoprávní 
předpis (novela zákona č. 159/1999 Sb.), tak soukromo právní předpis 
(noela zákona č. 89/2012 Sb.), byly jednotné a odpovídaly terminologii 
již používané, jak požaduje zejména MF.

239 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility (OKOM)

K návrhu zákona, části čtvrté, čl. VI, k 
bodu 20 - § 2529a Zásadní Ustanovení sice stanoví rozsah odpovědnosti pořadatele nebo toho, kdo zájezd prodává, za poskytnutí příslušných informací, ale nezdá se, že by přímo naplňovalo pravidlo o 

důkazním břemenu tak, jak je stanoveno v čl. 8 směrnice. Požadujeme doplnit. Akceptováno

Text bude upraven ve smyslu připomínky. Text by mohl znít: "§ 2529a

Pořadatel nebo ten, kdo zájezd prodává, odpovídá zákazníkovi
a) za poskytnutí veškerých informací před uzavřením smlouvy, 
uvedených ve zvláštním zákoně,
b) za to, že smlouva o zájezdu nebo potvrzení zájezdu obsahuje 
informace uvedené v § 2527 až 2529.
Splnění této povinnosti je osoba uvedená v návětí první věty povinna 
prokázat."

V DZ pak bude uvedeno, že uvedený požadavek vyplývá pro cestovní 
kanceláře z ustanovení čl. 8 směrnice, přičemž toto ustanovení samo 
nestanoví žádnou lhůtu, po jakou dobu by měla cestovní kancelář 
uvedené povinnosti splňovat. Z kontextu občanského zákoníku však 
vyplývá, že by tato lhůta měla činit minimálně 30 dní po skončení 
zájezdu, neboť v uvedené lhůtě 30 dní je zákazník povinen zájezd 
reklamovat dle ustanovení § 2540. V DZ bude dále uvedeno, že osoba 
uvedená v návětí první věty prokáže splnění její povinnosti např. tím, 
že předloží zákazníkem podepsané dokumenty či předávací protokoly 
ohledně těchto dokumentů. Souvisí s připomínkou 263.

240 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility (OKOM)

K návrhu zákona, části čtvrté, čl. I, k bodu 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 - § 2530 Zásadní V daném ustanovení nenacházíme úpravu, která by naplňovala požadavek směrnice podle čl. 10/1, tj. povinnost uvést ve smlouvě o zájezdu způsob výpočtu cenových úprav. 

Požadujeme vysvětlit, případně upravit. Akceptováno

Text bude upraven ve smyslu připomínky. Upravený text by mohl znít: 
"(1) Pořadatel může zvýšit cenu zájezdu z důvodů stanovených v 
odstavci 2, je-li to ve smlouvě výslovně ujednáno a společně s tím je 
ve smlouvě ujednáno, že zákazník má právo na snížení ceny zájezdu 
z důvodů snížení nákladů uvedených v odstavci 2, ke kterému dojde v 
době mezi uzavřením smlouvy a zahájením poskytování. V takovém 
případě musí být ve smlouvě stanoven způsob výpočtu cenových 
úprav." Souvisí s připomínkou č. 264.

241 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility (OKOM)

K návrhu zákona, části čtvrté, čl. VI, k 
bodu 28 - § 2531 odst. 2 Zásadní

Navržená úprava stanoví, že v případě určitých skutečností může pořadatel určit přiměřenou lhůtu pro odstoupení. Navrhujeme formulovat ustanovení tak, aby z něj vyplývalo, 
že pořadatel má povinnost přiměřenou lhůtu stanovit tak, aby zákazník mohl využít svého práva změny buď přijmout, nebo od smlouvy odstoupit. Domníváme se, že toto pojetí 
více odpovídá směrnici, která stanoví, že cestující může… v přiměřené lhůtě stanovené pořadatelem (čl. 11/2). Doporučujeme upravit.

Akceptováno

Text bude upraven ve smyslu připomínky. Upravený text by mohl znít: 
"(2) Je-li před zahájením poskytování zájezdu pořadatel nucen 
podstatným způsobem změnit některou z hlavních náležitostí 
cestovních služeb uvedených v § 2527 odst. 1 písm. a) bodech 1 až 8, 
nemůže-li splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijal podle § 
2527 písm. i), nebo navrhuje-li zvýšit cenu zájezdu služeb o více než 8 
% v souladu s § 2530, pak zákazník v přiměřené lhůtě pro odstoupení 
stanovené ve smlouvě, když tato přiměřená lhůta nesmí být kratší než 
pět dnů a musí skončit před zahájením zájezdu, může

a) navrhovanou změnu přijmout, nebo 

b) odstoupit od smlouvy bez zaplacení odstupného za předčasné 
ukončení smlouvy."

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJKDVSJ4)



242 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility (OKOM)

K návrhu zákona, části čtvrté, čl. VI, k 
bodu 31 - § 2532 odst. 4 Zásadní

Ustanovení hovoří o společné a nerozdílné odpovědnosti postupitele a postupníka k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě dodatečných poplatků nebo jiných nákladů spojených se 
změnou zákazníka. Ačkoliv se na první pohled nezdá, že by zvolená dikce mohla rozšířit rozsah solidární odpovědnosti, upozorňujeme, že čl. 9/2 směrnice omezuje společnou a 
nerozdílnou odpovědnost postupitele a postupníka za uhrazení doplatku ceny (payment of the balance due) zájezdu a dodatečných poplatků nebo jiných nákladů…

Akceptováno

Text bude upraven ve smyslu připomínky. Jelikož text souvisí s textem 
návrhu zákona, části první, čl. I, konkrétně připomínkami č. č. 113, 
119, 120 a 121, které jsou taktéž vypořádávány, tak text bude upraven 
ve shodě s těmito.

243 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility (OKOM)

K návrhu zákona, části čtvrté, čl. VI, k 
bodu 36 - § 2538 odst. 4 Zásadní Pokud není zjednána nápravy vady, která významně ovlivňuje zájezd, měl by mít zákazník vedle práva na náhradu škody rovněž právo na slevu, případně obojí (čl. 13/6 

směrnice). Požadujeme vysvětlit, jak je zohledněno, případně doplnit. Akceptováno

Text bude upraven ve smyslu připomínky. V souladu s právy 
zákazníka zakotvenými v ustanovení čl. 13 odst. 6 směrnice EU č. 
2302/2015 by upravený text mohl znít: "(4) Nezjedná-li pořadatel 
nápravu v přiměřené lhůtě, kterou určí zákazník, může zákazník 
zjednat nápravu sám a požadovat na pořadateli náhradu nezbytných 
nákladů; případně může zákazník požádat i o slevu, náhradu škody 
anebo obojí. Zákazník lhůtu k nápravě určit nemusí, odmítne-li 
pořadatel zajistit nápravu nebo je-li zapotřebí okamžité nápravy.

246 MŠMT Obecně Zásadní Považujeme za důležité upozornit, že předkladatel přistoupil k provádění harmonizace velmi formalisticky bez zohednění zavedené právní terminologie v českém právním řádu a  
základních legislativních zvyklostí. Blíže viz konkrétní připomínky.

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

247 MŠMT K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
2 - § 1b Zásadní

Nepovažujeme za vhodné, aby byl zájezd definován jak v zákoně č. 159/1999 Sb., tak v občanském zákoníku. Vhodnější je, aby definice zájezdu ve svém celku byla obsažena v 
občanském zákoníku z důvodu, že se jedná o definiční znak samostatného smluvního typu. Zákon č. 159/1999 Sb. by pak mohl na občanský zákoník pouze odkazovat. 
Dovedeme si ale představit i řešení opačné.
Dále k  samotné definici zájezdu uvádíme, že  nesouhlasíme s tím, aby byla jako pořadatel definována pouze cestovní kancelář. Zejména pro účely smluvního typu je taková 
koncepce nemyslitelná a nemá obdobu nikde na světě. Jedná se tak fakticky o návrat do stavu před rok 2014. Vymezení cestovní kanceláře jako pořadatele bylo v odborné 
literatuře kritizováno. Soukromoprávní regulaci by se totiž vyhnul neoprávněný podnikatel. V takovém případě by se pak nejednalo o smlouvu o zájezdu, ale o smlouvu příkazního 
typu. Smyslem právní úpravy tak zcela jistě není snižovat ochranu zákazníků v případě, že provozovatel cestovní kanceláře nemá potřebnou koncesi.
Použití slov „případně je sestaven na žádost nebo podle výběru zákazníka ještě před uzavřením jediné smlouvy o zájezdu“ považujeme za nadbytečné za předpokladu, že 
definice zájezdu bude zakotvena v občanském zákoníku a nedojde ke zrušení slov „předem připravený“ v ustanovení § 2521 občanského zákoníku.

Akceptováno 
částečně

Tato připomínka byla akceptována částečně. 1) Oba zákony pracují s 
pojmem zájezd, tzn. že je nutné pojem zájezd v obou zákonech 
definovat, n.b. i s ohledem na to, že OZ je předpis soukromoprávní 
povahy a zákon č. 159/1999 Sb. je před veřejno právní povahy. Z toho 
vyplývá, že definci zájezdu bude ponechána v obou zákonech. 2) 
Definice zájezdu bude vhodně upravena v tom směru, aby se stranou 
smlouvy o zájezdu rozuměla nejenom cestovní kancelář, tedy subjekt 
mající příslušnou koncesi, ale i pořadatel zájezdu, což může být 
subjekt bez koncese, který neoprávněně podniká. V tomto druhém 
případě, je smyslem zachovat zákazníkovi práva ze smlouvy o zájezdu 
a tím ho chránit. 3) Spojení "předem připravený" bude vypuštěno z 
definice zájezdu v OZ z toho důvodu, aby definice v obou zákonech 
byla stejná a nezpůsobovala tak interpretační potíže v praxi. 

248 MŠMT K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
2 - § 1b odst. 1 písm. b) Zásadní

Pokud zůstane definice zájezdu v občanském zákoníku, není možné jako zájezd definovat situaci, kdy dochází k uzavření rozdílných smluvních typů (např. smlouvy o ubytování, 
kupní smlouvy, apod.) s různými osobami. V takovém případě totiž reálně nejde o zájezd, ale o nutnost použít v těchto případech ustanovení smlouvy o zájezdu. V tomto duchu 
požadujeme ustanovení formulovat.

Akceptováno

Požadavek MŠMT, aby se ustanovení o smlouvě o zájezdu vztahovala 
i na jednotlivé smlouvy (ubytovací, kupní atd) je splněn navrhovanou 
změnou v § 2521 – viz dále: Na konci § 2521 se doplňuje věta 
„Poskytuje-li se zájezd na základě samostatných smluv zahrnutých do 
zájezdu, použijí se ustanovení § 2521 a násl. občanského zákoníku 
obdobně na všechny samostatné smlouvy. “.

249 MŠMT K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
2 - § 1b odst. 2 písm. a) Zásadní

Požadavek 25 % souhrnné ceny zájezdu není transpozicí článku 3 odst. 2 směrnice. O 25 % hodnoty kombinace hovoří bod 18 preambule, když se jedná o výkladové hledisko 
pro naplnění pojmu „významná část hodnoty kombinace“. V tomto duchu by také případná úprava měla být koncipována a kategorie 25 % ceny by v žádném případě neměla být 
samostatnou kategorií. Navíc výklad podaný v bodu 18 preambule směrnice používá „měkké“ formulace. Ne ve všech případech je tedy 25 % hodnoty kombinace třeba 
považovat za významnou část hodnoty. Z tohoto důvodu požadujeme požadavek na stanovení procentního podílu souhrnné ceny vypustit. To stejné platí i pro negativní definici 
spojených cestovních služeb uvedenou v § 1c odst. 2.

Akceptováno jinak

Tato připomínka byla akceptována jinak. Pakliže se v ustanovení čl. 3 
odst. 2 druhý poodstavec písm. a) směrnice EU č. 2302/2015 hovoří 
"o vyznamné části hodnoty dané kombinace", pak, jelikož v samotných 
ustanoveních směrnice není tento pojem definován, je nutno vyjít z 
odůvodnění ke směrnici, konkrétně z odůvodnění č. 18. Aby se 
předešlo interpertačním problémům, zejména u laické veřejnosti, byla 
zvolena cesta uvedení procentuálního vyjádření přímo v textu zákona. 
Text zákona bude upraven následovně: "a) nepředstavují významnou 
část zájezdu nebo se má zato, že jejich cena netvoří alespoň 25 % 
souhrnné ceny zájezdu, nejsou inzerovány jako podstatná část 
zájezdu a ani jiným způsobem nepředstavují podstatnou část zájezdu, 
nebo".

250 MŠMT K návrhu zákona části první, čl. I, k bodu 
3 - § 2 odst. 1 Zásadní

Slova „pro účely zájezdu“ považujeme za nadbytečná, protože zájezd je definován právě jako kombinace služeb cestovního ruchu. Dále nám není zřejmé, proč se neodkazuje na 
negativní vymezení zájezdu (tedy na § 1a odst. 2), avšak odkazuje se na negativní vymezení spojených cestovních služeb (tedy na § 1c odst. 2). Požadujeme vyjasnit, případně 
návrh upravit.

Akceptováno

Text bude upraven ve smyslu připomínky. Konkrétně ust. § 2 odst. 1 
bude obsahovat odkaz na pozitivní vymezení zájezdu a pozitivní 
vymezení spojené cestovní služby, tzn. že bude obsahovat odkaz na 
ust. § 1c odst. 1.

251 MŠMT K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
10 - § 4 Zásadní

Podle našeho názoru se nejedná o přesnou transpozici článku 3 odst. 6 směrnice. Ve výčtu tak chybí situace, kdy je smlouva na nového zákazníka postoupena. Pravidla po 
postoupení smlouvy pak upravuje § 2532 občanského zákoníku. Postoupená smlouva dává právo takovému novému zákazníkovi cestovat, čímž je naplněna podmínka 
uvedená ve směrnici.

Akceptováno

Na základě připomínky bude změněna definice zákazníka tak, že bude 
znít: „Zákazníkem je osoba, která má v úmyslu uzavřít nebo uzavře s 
cestovní kanceláří smlouvu o zájezdu nebo smlouvu o 
zprostředkování spojených cestovních služeb, nebo osoba, v jejíž 
prospěch byla některá z těchto smluv uzavřena a dále také osoba, na 
kterou byla smlouva postoupena .“

253 MŠMT K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
32 - § 9 odst. 1 písm. d) Zásadní Není nám jasné, z čeho plyne požadavek, aby tyto údaje byly upraveny v obchodních podmínkách. Směrnice vyžaduje, aby tyto údaje byly zákazníkovi sděleny ještě před 

uzavřením smlouvy. S ohledem na to, že obchodní podmínky slouží k určení obsahu smlouvy, je návrh zákona v rozporu se směrnicí. Vysvětleno

Daná povinnost navazuje na transpozici ustanovení o ochraně pro 
případ platební neschopnosti. Konkrétně na bod odůvodnění 40, ve 
kterém se uvádí, že záruka má mj. zohledňovat výši záloh, doplatků a 
související lhůty. Souhlas s MŠMT - informace o zálohách a doplatcích 
a souvisejících lhůtách musí být sděleny před uzavřením smlouvy - viz 
návrh § 9a odst. 2, písm. d)

254 MŠMT K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 
36 - § 9b Zásadní

Konstrukce je v rozporu s článkem 20 směrnice. Navíc nedává smysl, aby prodejce usazený v České republice prokazoval ministerstvu, že cestovní kancelář, která je 
pořadatelem zájezdu, splňuje povinnosti dané smlouvou. Role ministerstva zde není jasná. Primární by zde měla být ochrana zákazníka. Zákazník by měl tedy mít možnost 
vyžadovat plnění povinnosti ze smlouvy po prodejci s výjimkou případů, kdy prodejce zákazníkovi prokáže, že plnění má poskytnout pořadatel.

Akceptováno

Na základě připomínky bude změněn odst. 2 takto: 
"(2) Prodejce není povinen splnit povinnosti podle odstavce 1, pokud 
před zahájením prodeje zájezdů cestovní kanceláře usazené mimo 
Evropský hospodářský prostor prokáže, že tato cestovní kancelář 
splňuje povinnosti uvedené v odstavci 1. "                                                                               
DZ bude doplněna takto: „Prodejce bude prokazovat splnění 
povinností podle odst. 1 zákazníkovi. V souvislosti se zajištěním 
ochrany pro případ úpadku pak i ministerstvu. Pokud prodejce 
zprostředkuje prodej zájezdu cestovní kanceláře usazené mimo EHP, 
bude muset tak jako tak splnit povinnost podle § 3 odst. 4 písm. c) a 
d)“:
Tato písm. uvádějí: c) před zahájením zprostředkování prodeje 
zájezdů pro cestovní kancelář usazenou na území jiného státu 
bezodkladně informovat o této skutečnosti Ministerstvo pro místní 
rozvoj (dále jen "ministerstvo"), a to včetně údajů o rozsahu pojištění 
záruky nebo bankovní záruky pro případ platební neschopnosti 
cestovní kanceláře nebo jiné formy zajištění těchto zájezdů, 
 
d) při zprostředkování prodeje zájezdu pro cestovní kancelář usazenou 

           
255 MŠMT K návrhu zákona, části první, čl. I, k bodu 

36 - § 9c odst. 3
Zásadní Ustanovení postrádá vnitřní logiku. Není zřejmé, mezi kým tato pravidla platí. Z kontextu směrnice pak zřejmě za splnění těchto povinností odpovídá cestovní kancelář. 

Požadujeme úpravu v tomto vyjasnit.
Vysvětleno Tato připomínka byla vysvětlana. Zdůvodnění s odkazem na čl. 19 

odst. 3 směrnice EU č. 2302/2015 bude rozebráno v DZ.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJKDVSJ4)



257 MŠMT K návrhu zákona, části čtvrté, čl. VI, k 
bodu 5 - § 2521 Zásadní

Ustanovení narušuje koncepci občanského zákoníku. Smlouva o zájezdu je samostatným smluvním typem. Jednotlivé smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu tak 
nemohou být z logiky věci považovány za smlouvy o zájezdu. Zpravidla tak půjde podle povahy o smlouvy příkazního typu. Ustanovení je třeba koncipovat tak, že se i na tyto 
jednotlivé smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu použije právní úprava smlouvy o zájezdu.

Akceptováno Text § 2521 upraven ve smyslu připomínky a změněn – viz výše – 
vypořádání k připomínce 248.

258 MŠMT K návrhu zákona, části čtvrté, čl. VI, k 
bodu 6 - § 2522 Zásadní Odkazujeme na naše připomínky k definici zájezdu uvedené výše Akceptováno

Na základě připomínky bude text upraven takto: 
„(1) Zájezdem se rozumí soubor alespoň 2 rozdílných typů služeb 
cestovního ruchu podle § 1a zákona č. 159/1999 Sb., o některých 
podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti 
cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, pro účely téže cesty 
nebo pobytu, pokud
a) soubor těchto služeb je nabízen jediným pořadatelem, případně je 
sestaven na žádost nebo podle výběru zákazníka ještě před 
uzavřením jediné smlouvy o zájezdu, nebo 
b) bez ohledu na to, zda jsou uzavřeny samostatné smlouvy s 
jednotlivými poskytovateli služeb cestovního ruchu, pokud jsou tyto 
služby cestovního ruchu 
1. zakoupeny na jediném prodejním místě a zákazníkem vybrány před 
tím, než se zavázal k úhradě jejich ceny,
2. nabízeny, prodávány nebo účtovány za souhrnnou nebo celkovou 
cenu,
3. inzerovány nebo prodávány s označením „zájezd“ nebo s 
podobným označením, 
4. kombinovány po uzavření smlouvy, která opravňuje zákazníka k 
výběru z různých typů služeb cestovního ruchu, nebo
5. zakoupeny od jednotlivých poskytovatelů služeb cestovního ruchu 

        

260 MŠMT K návrhu zákona, části čtrvté, čl. VI, k 
bodu 14 - § 2525a Zásadní

Domníváme se, že ustanovení je nadbytečné. Toto pravidlo totiž plyne z čl. 7 směrnice 2011/83/EU obecně na všechny smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory. 
Požadujeme tedy, aby toto pravidlo bylo transponováno do § 1822 občanského zákoníku, kam reálně patří. Směrnice 2015/2302/EU totiž jen opakuje obecné pravidlo týkající se 
všech smluv uzavřených mimo prostory obvyklé pro podnikatelovo podnikání.

Neakceptováno

Znění § 1822 neodpovídá požadavkům čl. 7 odst. 1 druhý 
pododst.směrnice – pouze se zde uvádí, že „mý být předáno jedno 
vyhotovení“, směrnice výslovně požaduje, aby bylo předáno v 
„papírové podobě, nebo pokud s tím cestující souhlasí, na jiném 
trvalém nosiči“. 

261 MŠMT K návrhu zákona, části čtvrté, čl. VI, k 
bodu 14 - § 2525b Zásadní

Ustanovení nerespektuje terminologii zavedenou občanským zákoníkem. Primárně není možné hovořit o stanovení odstupného pořadatelem, když se má jednat o odstupné 
stanovené ve smlouvě. Je tedy třeba používat takovou terminologii, aby bylo zjevné, že odstupné musí být součástí smlouvy. Dále nepovažujeme za nutné používat termín 
„standardní odstupné“. V kontextu předmětné úpravy je tento termín spíše matoucí. V tomto odkazujeme na článek 288 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle něhož: 
„Směrnice je závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům.“. 
Podle našeho názoru tak doslovné převzetí textu směrnice vyvolává pochybnosti a působí matoucím způsobem. V takovém případě tak nejde o řádnou transpozici.

Akceptováno

Znění § 2525b bude změněno takto: 
„Ve smlouvě o zájezdu může být sjednána přiměřená výše 
odstupného odvíjející se od doby mezi ukončením smlouvy před 
zahájením poskytování zájezdu a očekávaných úspor nákladů a 
příjmů z náhradního využití cestovních služeb. Není-li sjednáno 
odstupné, odpovídá jeho výše ceně zájezdu snížené o úspory nákladů 
a příjmy z náhradního využití cestovních služeb. Na žádost zákazníka 
pořadatel výši odstupného odůvodní. “.

262 MŠMT K návrhu zákona, části čtvrté, čl. VI, k 
bodu 16 - § 2527 Zásadní

Obecně nepovažujeme za šťastné definovat doklad o zájezdu způsobem, jakým se to v právní úpravě navrhuje učinit. Pokud by zůstalo zachováno v § 2525, které by stanovilo, 
že vyhotovení smlouvy v listinné podobě nahrazuje potvrzení o zájezdu, byl by problém vyřešen a nebylo by nutné dělat zvláštní samostatnou definici dokladu o zájezdu. Návětí v 
mnoha případech nenavazuje na další text. Doporučujeme tedy ustanovení dopracovat po legislativně technické stránce takovým způsobem, aby text byl srozumitelnější. Pro 
používání pojmu cestovní kancelář obecně platí to, co již je uvedeno v připomínkách výše. Požadujeme, aby byl tento pojem nahrazen pojmem pořadatel.

Neakceptováno Neakceptováno z důvodu zajištění řádné transpozice a 
jednoznačného výkladu.

263 MŠMT K návrhu zákona, části čtvrté, čl. VI, k 
bodu 20 - § 2529a Zásadní Domníváme se, že ustanovení není správnou transpozicí čl. 8 směrnice. Předmětné ustanovení totiž požaduje na pořadatele přenést důkazní břemeno ohledně skutečností zde 

uvedených. Ustanovení § 2529a však důkazní břemeno nepřenáší, když pouze stanoví odpovědnost pořadatele. Akceptováno

Na základě připomínky bude změněno ustanovení takto: 
Pořadatel, popřípadě prodejce, nesou důkazní břemeno za prokázání 
splnění svých povinností
a) o poskytnutí informací před uzavřením smlouvy, uvedených ve 
zvláštním zákoně,
b) za to, že smlouva o zájezdu nebo potvrzení zájezdu obsahuje 
informace uvedené v § 2527 až 2529 “

264 MŠMT K návrhu zákona, části čtvrté, čl. VI, k 
bodu 21 - 2530 odst. 1 Zásadní

Nesouhlasíme s tím, aby byl zákazník informován o způsobu výpočtu zvýšení ceny až v okamžiku, kdy je mu zvýšení ceny oznamováno. Podle našeho názoru toto ze směrnice 
neplyne. Zákazník by měl být seznámen se způsobem výpočtu zvýšení ceny ještě před tím, než dojde k návrhu na její navýšení. Podle našeho názoru toto vyjadřuje čl. 11 odst. 
1 písm. c) směrnice.

Akceptováno

Na základě připomínky bude návrh ustanovení změněn takto: 
(1) Pořadatel může zvýšit cenu zájezdu z důvodů stanovených v 
odstavci 2, je-li to ve smlouvě ujednáno společně s možností snížení 
ceny a s přesně určeným způsobem výpočtu zvýšení či snížení ceny z 
důvodů snížení nákladů uvedených v odstavci 2, ke kterému dojde v 
době mezi uzavřením smlouvy a zahájením poskytování.

265 MŠMT K návrhu zákona, části čtvrté, čl. VI, k 
bodu 27 - § 2530 odst. 4

Zásadní Nedoporučujeme zavádět další kategorii „hmotný nosič“. Tato kategorie ani nemá oporu ve směrnici. Neakceptováno OZ hovoří o hmotném nosiči.

266 MŠMT K návrhu zákona, části čtvrté, čl. VI, k 
bodu 33 - § 2533 Zásadní Navržené ustanovení dostane právní úpravu do kolize s ustanovením § 2547, které dává zákazníkovi právo odstoupit od smlouvy o zahraničním školním pobytu v průběhu 

školního pobytu. Doplněná věta je navíc nadbytečná, protože pravidlo již plyne ze současného textu. Požadujeme větu vypustit. Akceptováno jinak
Text bude upraven ve smyslu připomínky – ustanovení bude znít: „S 
výjimkou zahraničního školního pobytu, po zahájení zájezdu může 
zákazník ……..

268 MŠMT K návrhu zákona, části čtvrté, čl. VI, k 
bodu 43 - § 2544b Zásadní Právo požadovat regres bude plynout z okolností daného případu. Právo požadovat regres tak bude plynout ze skutečnosti, zda zde existuje vztah mezi pořadatelem a třetí 

osobou. Ustanovení § 2544b však uvádí totéž jen jiným způsobem. Podle našeho názoru je tak toto ustanovení nadbytečné a matoucí. Neakceptováno

Ačkoliv by bylo možno do určité míry souhlasit s MŠMT, předkladatel 
se rozhodl připomínku neakceptovat z důvodu zajištění řádné 
transpozice a z preventivních důvodů a ustanovení zachovat 
v navrženém znění.

269 MŠMT K návrhu zákona, části čtvrté, čl. VI, k 
bodu 43 - § 2544c Zásadní

Ustanovení podle našeho názoru nemá být součástí občanského zákoníku. Nejedná se totiž o regulaci smluvního vztahu. Ustanovení zakotvuje pouze obecnou odpovědnost 
podnikatele nabízejícího služby cestovního ruchu. Ze smlouvy však žádná povinnost vést rezervační systém neplyne. Je tudíž sporné, zda je možné nastavit odpovědnost za 
něco, kde není zakotvena žádná povinnost. Navíc není zřejmé, k čemu odpovědnost směřuje. Má jít o zvláštní povinnost k náhradě škody? Požadujeme ustanovení v 
občanském zákoníku vůbec neuvádět.

Akceptováno

Ustanovení o odpovědnosti podnikatelů za chyby v důsledku 
technických závad rezervačního systému při prodeji zájezdů a 
cestovních služeb bude vloženo do zák. č. 159/1999 Sb. Důvodem je 
jednak povinnost zajistit řádnou transpozici a dále případy z praxe, kdy 
zahraniční právo umožňuje zahraničním prodejcům zříci se 
odpovědnosti za tyto chyby. Problematické je však uvádění liberačních 
důvodů do zák. č. 159/1999 Sb. Zřejmě nepoužitelná jsou v této 
souvislosti ustanovení OZ - 2913 a 2918  
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