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V
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA
1. Základní identifikační údaje
Název návrhu: 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
Zpracovatel / zástupce předkladatele:

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě
dělené účinnosti rozveďte

Ministerstvo pro místní rozvoj

07.2018

Implementace práva EU: ; (pokud zvolíte Ano):
- uveďte termín stanovený pro implementaci: 01.2018
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?:
2. Cíl návrhu zákona
Hlavním cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a
o výkonu některých činnosti v oblasti cestovního ruchu, a další zákony, je zvýšení ochrany spotřebitele a
související zákony, je splnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské
unii. V daném případě jde o povinnost transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/2302 ze dne 25. listopadu o souborných službácha spojených cestovních službách, o změně nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU
a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS.
3. Agregované dopady návrhu zákona
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty:
Návrh zákona nepředpokládá přímé finanční dopady na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty.
Očekávané náklady na personální zajištění činnosti Garančního fondu cestovních kanceláří nebudou
nárokovány ze státního ani jiného veřejného rozpočtu.
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne
Pokud ano, specifikujte.
3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano
Návrh zákona předpokládá, že cestovní kanceláře budou povinny hradit příspěvky do garančního fondu. U
prodeje zájezdů se tak bude jednat jen o minimální dodatečný náklad. Pro garanční fond není nutné
uvažovat extrémně obezřetnou variantou nepostačitelnosti - jako např. jedenkrát za 200 let (s touto hranicí
pracuje regulace v pojišťovnictví Solvency II). Příspěvek tak bude představovat jen minimální dodatečný
náklad. Pro zprostředkovatele spojených cestovních služeb půjde o novou regulaci a tudíž i o nové náklady
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finanční a časové.
3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne
Pokud ano, specifikujte.
3.5 Sociální dopady: Ano
Implementace Směrnice do českého právního prostředí bude mít pozitivní sociální dopady, neboť možnost
odpočinku a dovolené je vždy vnímáno jako jedna z nejvýznamnějších lidských hodnot. Náklady na
dovolenou či obecně na cestování jsou v rodinných rozpočtech nejvyšší po nákladech na bydlení, stravu,
vzdělání.
3.6 Dopady na spotřebitele: Ano
Návrh zákona zajistí vyšší ochranu spotřebitelů při platební neschopnosti zprostředkovatelů cestovních
služeb resp. plnou návratnost zaplacené částky a zajištění repatriace. Vyšší míra ochrany však může mít
dopad na mírné zvýšení cen cestovních služeb, neboť náklady na ochranu se s vysokou pravděpodobností
promítnou do cen za tyto služby. Je však možné, že díky srovnatelné právní ochraně ve všech členských
státech budou spotřebitelé více motivováni k přeshraničním nákupům.
3.7 Dopady na životní prostředí: Ne
Pokud ano, specifikujte.
3.8 Dopady ve vztahu k zákazu o diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne
Pokud ano, specifikujte.
3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne
Pokud ano, specifikujte.
3.10 Korupční rizika: Ne
V souvislosti s garančním fondem bude zákonem ošetřen jak výběr, tak i výplata finančních prostředků a
jejich účelová vázanost.
3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne
Pokud ano, specifikujte.
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1. Důvod a předložení a cíle
Předkládaná závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace („RIA“) je zpracována v souladu s
Obecnými zásadami pro hodnocení dopadů regulace (RIA).
RIA se týká výhradně novely zákona. K vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj k provedení zákona č.
159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního
ruchu, není RIA zpracována a její zpracování předkladatel v souladu s výsledným zněním návrhu
zákona v tuto chvíli ani nepředpokládá. Hodnocení dopadů je již obsaženo v RIA k návrhu zákona.
V návrhu prováděcího právního předpisu nejsou identifikovány žádné nové dopady nad rámec
provedené RIA k návrhu zákona.
1.1 NÁZEV
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu
některých činností v oblasti cestovního ruchu, a další zákony.
1.2 DEFINICE PROBLÉMU
Publikací směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu o souborných
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 (dále jen „Směrnice“) v Úředním věstníku EUbyla nahrazena směrnice 90/314. Lhůta pro
transpozici je stanovena do 1. 1. 2018 1. Národní transpoziční předpis musí být použitelný od 1. 7.
2018.
V souladu s Plánem legislativních prací vlády na r. 2016 byla stanovena lhůta pro předložení návrhu
transpozičního zákona vládě na prosinec 2016.
Nová směrnice, která je v tzv. plné harmonizaci, vyžaduje změny v několika právních předpisech, a to
zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti
cestovního ruchu (dále jen „zákonč. 159/1999 Sb.“), zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“), zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o
působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu
národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o státním fondu rozvoje bydlení“) a nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních
jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.
Požadavek plné harmonizace nedává České republice možnost odchýlit se od ustanovení směrnice.
Vzhledem k rizikům spočívajícím v omezené odpovědnosti pojišťoven je potřeba upravit právní
předpisy tak, aby byl zajištěn soulad se Směrnicí a zákon poskytoval dostatečnou ochranu spotřebiteli
jako subjektu s nižší vyjednávací silou na trhu. Směrnice stanoví povinnost pro členské státy zajistit
plnou úhradu zákonných nároků klientů cestovních kanceláří v případě její platební neschopnosti u
zájezdů a u spojených cestovních služeb, respektive té části těchto služeb, které klient zaplatí přímo
cestovní kanceláři, která je zprostředkovává.
Na poskytnutí služeb cestovního ruchu, které jsou součásti spojených cestovních služeb,
a zprostředkuje je cestovní kancelář, přičemž za ně vybere platbu, musí mít cestovní kancelář sjednáno
pojištění záruky pro případ platební neschopnosti nebo bankovní záruku. Česká republika musí zajistit
ve smyslu čl. 19 odst. 1 Směrnice ochranu cestujícího v případě finančních potíží poskytovatele, který
říká:
1

viz čl. 28 odst. 1 směrnice 2302/2015
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„Členské státy zajistí, aby obchodníci zprostředkovávající spojené cestovní služby poskytli záruku, že
budou vráceny veškeré platby, které obdrží od cestujících, pokud cestovní služba, která je součástí
spojených cestovních služeb, nebyla v důsledku jejich platební neschopnosti poskytnuta. Jsou-li tito
obchodníci odpovědní za přepravu osob, musí se záruka vztahovat i na repatriaci cestujících.
Ustanovení čl. 17 odst. 1 druhého pododstavce a odstavců 2 až 5 a článku 18 se použijí přiměřeně.“
Navrhovaný zákon je nezbytný k zajištění řádné a včasné transpozice Směrnice. Hlavní principy
navrhované právní úpravy, vzhledem k transpoziční povaze návrhu, korespondují se Směrnicí.
Obecným cílem návrhu tak je přispět k lepšímu fungování národního trhu a vnitřního trhu EU v
odvětví služeb cestovního ruchu a dosáhnout vysoké úrovně ochrany spotřebitele v tomto odvětví.
Mezi hlavní důvody, které vedly k přijetí Směrnice, byla potřeba modernizovat právní úpravu prodeje
souborných služeb, která byla přijata v r. 1990. Vzhledem k sílící tendenci nakupovat cestovní služby
po internetu se oblast působnosti směrnice 90/314 a znejasnila a zastarala. Mnohá z ustanovení
směrnice byla natolik nejasná, že si vyžádala interpretaci soudů (vč. Soudního dvora EU). Na národní
úrovni byl pak zákon č. 159/1999 Sb. předmětem několika novel a výkladových stanovisek. Nejasná a
zastaralá ustanovení v kontextu vnitřního trhu EU způsobila, že si podniky v rámci trhu již
nekonkurují stejným způsobem a při snaze rozšířit své působení za hranice naráží na překážky.
Zastaralost oblasti působnosti směrnice měla za následek nedostatečnou ochranu spotřebitelů, kteří
často nakupují nechráněné cesty a přitom se mylně domnívají, že chráněné jsou.
Česká republika je ze zemí Evropské unie s transpozicí Směrnice zatím nejdále. V ostatních členských
zemích dosud do národních právních úprav nebyla Směrnice transponována.
1.3 POPIS EXISTUJÍCÍHO PRÁVNÍHO STAVU
1.3.1 Česká republika
Práva a povinnosti dotčených subjektů v hodnocené oblasti jsou upravovány především následujícími
právními předpisy:
•

zákon č. 159/1999 Sb.;

•

živnostenský zákon;

•

občanský zákoník;

•

zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů;

•

zákon č. 38/2004 Sb. zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných
likvidátorech pojistných událostí ve znění pozdějších předpisů;

•

zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Těžiště současné právní úpravy je obsaženo v zákoně č. 159/1999 Sb., který transponoval směrniciRady ze
dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy (dále jen“ směrnice 90/314).
Některé dílčí aspekty jsou dále upraveny v občanském zákoníku.
Zákon č. 159/1999 Sb. stanoví nejen povinnosti podnikatelů (cestovních kanceláří a cestovních agentur) ve
vztahu ke spotřebiteli (který je v zákoně označen jako zákazník), ale i veřejnoprávní podmínky
provozování cestovní kanceláře. Soukromoprávní úprava obsažená v občanském zákoníku transponuje část
směrnice týkající se formy a náležitostí smlouvy o zájezdu, odpovědnosti pořadatele, vč. odpovědnosti za
nesprávné plnění služeb obsažených v zájezdu, odpovědnosti za škody, které vzniknou spotřebiteli z
neplnění nebo nesprávného plnění smlouvy a povinnost předložit doklad o zajištění pořadatele pro případ
úpadku. Vazbu na transpozici mají i ustanovení živnostenského zákona a nařízení vlády o obsahových
náplních jednotlivých živností. Tyto předpisy stanoví, co je obsahem činnosti cestovní kanceláře, jakožto
živnosti koncesované, jejíž získání je podmíněno splněním podmínky zajištění v souladu se zákonem
č. 159/1999 Sb.
5
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Česká republika byla v Evropě v roce 2014 zemí s nejvyšším počtem cestovních kanceláří na obyvatele,
což svědčí o významu sektoru, ale i určité jeho roztříštěnosti.
Dle informace MMR ČR se počet cestovních kanceláří v posledních letech pohybuje okolo necelého tisíce
subjektů a počet subjektů aktivně provozujících živnost cestovní agentura okolo 1 160 - tzn. že v České
republice je zhruba 20 aktivních cestovních kanceláří a agentur na 100 000 obyvatel. Počet zaměstnaných
osob v odvětví dle Modulu zaměstnanosti, který je provázán se Satelitním účtem cestovního ruchu ČR,
osciluje okolo 12 tisíc osob (CK, CA a podobná zařízení).
Dle analýzy KPMG využívá služeb cestovních kanceláří v České republice při svých cestách do zahraničí
průměrně třetina cestujících, což je spolu s Rakouskem nejvyšší podíl v Evropě. U vícedenních
zahraničních dovolených je tento podíl ještě vyšší, a to 39 %. Ubytování zařizuje turistům česká cestovní
kancelář ve 40 % případů, dopravu ve třetině případů.

Zdroj: zpracovalo KPMG dle údajů Eurostatu
Pozn.: zahraniční cesty: soubor všech cest za účelem trávení volného času a rekreace a služebních cest (obojí
s min. 1 přenocováním)rezidentů vybraných zemí do zahraničí

V roce 2015 se z celkového počtu delších cest v tuzemsku a do zahraničí2 uskutečnilo dle ČSÚ 15,4 %
formou zájezdu, 79 % individuálně a zbytek jinou formou organizace.
V letech 2013-2014 proběhlo plošné šetření cestovních kanceláří a agentur zadané Ministerstvem
pro místní rozvoj v rámci programu statistických zjišťování. Zúčastnilo se ho bezmála 2000 aktivních
subjektů, které v censu poskytovaly mj. údaje o vybraných ekonomických ukazatelích. Celkový objem
ročních tržeb z cestovního ruchu přiznaný v censu činil 38 mld. Kč (za 86 % respondentů, kteří tržby
uvedli). Lze tedy odhadnout celkový objem tržeb sektoru na 44,7 mld. Kč, ze kterých činil 18 % incoming,
78 % outgoing a 4 % domácí cestovní ruch. V členění dle nabízených služeb byla struktura tržeb rozdělena
následovně:
•
•
•

67 % (29,9 mld. Kč) zájezdy jako balíčky;
23 % (10,2 mld. Kč) ubytování/doprava jako samostatná služba;
10 % (4,6 mld. Kč) jiné služby.

Prodej zájezdů jako balíčků tak tvoří zásadní podíl na tržbách cestovních kanceláří a cestovních agentur
v České republice.

2

Delší cesta: cesta za účelem trávení volného času a rekreace s počtem přenocování 4 a více
6
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Spojené cestovní služby tvoří druhou velkou skupinu služeb, kterou je nutné zohlednit v transpozičním
procesu. Pro přesný odhad velikosti trhu spojených cestovních služeb neexistují přesné statistiky o počtu
cestujících, podílu spojených cestovních služeb na obratu zprostředkovatelů a poskytovatelů či vůbec o
počtu poskytovatelů. Z analýzy dílčích statistických údajů a rámcového průzkumu trhu vyplývá, že se roční
tržby za poskytování spojených cestovních služeb pohybují mezi 3,5-5,5 mld. Kč, viz tabulku níže.

Průměrný přínos
pro jeden subjekt

Celková velikost
tržeb za SCS

min

min

max
mil. Kč

max
mld. Kč

Subjekt / ukazatel

NACE

Osobní letecká přeprava

H511

74,32

111,49

2,75

4,13

Hotely a podobná zařízení

I551

0,05

0,09

0,15

0,30

Pronájem motorových vozidel

N771

0,50

0,83

0,45

0,75

Ostatní rezervační služby

N799

0,11

0,16

0,18

0,27

Zdroj dat: Výpočet na základě údajů z EUROSTAT a průzkumu trhu
Od zavedení povinného pojištění proti úpadku v říjnu 2000 (kdy vstoupil v účinnost zákon č. 159/1999 Sb.
docházelo ve většině případů k plné repatriaci i refundaci klientů, a to až do období hospodářské krize, kdy
se markantně zvýšilo hrazení škod z pojištění proti úpadku, zejména kvůli krachu jedné z 10 největších
kanceláří v České republice, CK Tomi Tour.
Požadavek Evropské unie na zajištění 100% refundace klientů cestovních kanceláří v případě její platební
neschopnosti stanovila již směrnice Rady 90/314/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy
ze dne 13. června 1990. Transpozice této směrnice proběhla v rámci asociačního procesu České republiky
zákonem č. 159/1999 Sb.
Směrnici Rady 90/314/EHS zrušila 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 (dále jen „Směrnice“), která rovněž požaduje 100% refundaci
klientů cestovní kanceláře v případě její platební neschopnosti.
Z právních předpisů v účinném znění vyplývá povinnost cestovní kanceláře a pojišťovny sjednat pojištění v
rozsahu ustanovení § 6 zákona č. 159/1999 Sb. (náhrady + repatriace) tak, 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. Cestovní
kancelář je povinna udržovat v průběhu trvání pojištění limit pojistného plnění v takové výši, aby v případě
pojistné události byly uspokojeny veškeré nároky zákazníků podle ustanovení § 6 zákona č. 159/1999 Sb.
Zákon č. 159/1999 Sb. upravuje řadu povinností pro cestovní kanceláře i pojišťovny, které jsou preventivní
povahy (viz ustanovení § 8a, § 8 odst. 3 zákona č. 159/1999 Sb.). Smyslem těchto povinností cestovních
kanceláří je zajistit, aby pojišťovny disponovaly dostatkem informací ke správnému nastavení pojištění
záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Pojišťovna je povinna uspokojit nároky zákazníků do výše
sjednaného limitu pojistného plnění.
V roce 2011 při úpadku cestovních kanceláří bylo refundováno pouze 58 % prostředků vynaložených
klienty, v dalších letech 2012 a 2013 v řadě případů docházelo k situacím, kdy klienti nebyli 100%
odškodněni. Případy byly řešeny u obecných soudů České republiky. Dne 21. 7. 2015 byl vyhlášen nález
III. senátu Ústavního soudu (III. ÚS 1996/13), kterým byla jako nedůvodná zamítnuta stížnost stěžovatelky
Generali Pojišťovna a. s. proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2. Ústavní soud nezjistil porušení
ústavního práva ze strany soudu, který vydal rozsudek napadený ústavní stížností. Podle tohoto rozsudku
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obvodního soudu měla pojišťovna povinnost uhradit plnou výši nároků. Ústavní soud konstatoval, že
právní úprava obsažená v ustanoveních § 5 až 8 zákona č. 159/1999 Sb. stanoví pouze minimální pojistné
plnění, na které musí být cestovní kancelář pojištěna, přičemž toto ustanovení slouží pouze k prevenci
podhodnocení rizika ze strany cestovních kanceláří, přičemž nic nebrání tomu, aby bylo sjednáno pojištění
ve větším rozsahu. Ústavní soud uvedl, že pojistná smlouva uzavřená na základě zákona č. 159/1999 Sb. je
pojistnou smlouvou ve prospěch třetího, přičemž veřejné právo zajišťuje spotřebitelům určitou pozici,
kterou není možné zhoršit dvoustranným ujednáním mezi cestovní kanceláří a pojišťovnou. Ústavní soud
tak rozhodl v souladu s principem eurokonformního výkladu národního práva.
Informace o počtu úpadků na trhu spojených cestovních služeb nejsou sledovány, avšak při stávající právní
úpravě cestující chráněni nejsou.
1.3.2 Evropská unie
Základními dokumenty evropské legislativy v upravované oblasti jsou:
•

Směrnice;

•

Směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty
a zájezdy;

•

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004ze dne 27. října 2004 o spolupráci
mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů
spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“);

•

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech
spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a
Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a
Rady 97/7/ES Text s významem pro EHP;

•

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/EC ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k
pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II).

V rámci podkladových analýz pro zpracování hodnocení dopadů regulace byla realizována srovnávací
studie. Účelem komparativní analýzy zajišťovacích mechanismů ve vybraných členských státech EU
bylo získat aktuální informace o způsobu transpozice směrnice Rady 90/314/EHS v těchto zemích,
respektive zajišťovacího mechanismu proti riziku platební neschopnosti poskytovatelů cestovních
služeb, na které se povinnosti vyplývající z této směrnice vztahují. Komparativní analýza poskytla
informační podklad pro nalezení vhodného řešení v České republice v návaznosti na aktuálně
provedenou novelu zákonač. 159/1999 Sb. a na nutnost včasné transpozice nové Směrnice do právního
řádu České republiky. Následující tabulka shrnuje základní charakteristiky systémů ve státech
vybraných pro komparativní studii - Dánsko, Francie, Polsko, Rakousko, Velká Británie, Německo
a Švédsko.
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Tabulka 1: Souhrnné informace o úpravách dané problematiky ve vybraných zemích
Dánsko Cestovní
garanční fond

Francie Individuální
garance

Zákon o
službách
cestovního
ruchu r. 1997
Sb. 196 (Ustawa
o
usługachturystyc
znych)

Zákon o ochraně
spotřebitele
KSchG
(Bundesgesetzv
om 8. März
1979, mit dem
Bestimmungenz
umSchutz der
Verbrauchergetr
offenwerden
(Konsumentensc
hutzgesetz KSchG)),
Nařízení
spolkového
ministra
hospodářství č.
316/1999
(Reisebürosicher
ungsverordnung
)

Zákon o
cestovních
balíčcích, č.
3288/1992 (The
Package Travel,
Package
Holidays and
Package Tours
Regulations)

Fond pojištění
CK; Finanční
instituce

Není stanovena
centrální
instituce

Sdružení
pojišťoven

Správní rada
Kammarkollegie
t

Není povinné
členství ani
příspěvky,
povinné je
pojištění;
Maximální výše
záloh 20 %

Účastnit se
jednoho z 3
zajišťovacích
mechanismů

Limit pro výběr
záloh 20 % ceny

Registrovat se u
Správní rady
podávat zprávy s
požadovanými
informacemi

Minimálně 110
mil. EUR, vyšší
odškodné je
řešeno
poměrovým
plněním

Stanovena
měsíčně pro
každou CK
individuálně
Správní radou,
minimálně vždy
alespoň 50 000
SEK (cca 5 300
EUR/měsíc)

Pojištění u
pojišťovacího
spolku DRS;
Bankovní
záruka (v praxi
neužívaná)

Záruka u banky
či jiné finanční
instituce;
Pojištění proti
úpadku

Velká Británie
- 3 varianty

Právní
podklad

Zajišťující
instituce

CGF -soukromá
nezávislá
právnická
osoba; CGF řídí
šestičlenná Rada

Povinnosti
CK

Členství v CGF
pro dánské CK;
nabídka
pojištění
cestujícím také u
aerolinek a
autopůjčoven

Výše
garance

Minimální limit
stanoven
individuálně
CGF a
ministerstvem
pro ekonomiku

Stanovena
individuálně
zajišťující
institucí

Minimální
záruka určená
zákonem
na
základě několika
faktorů

5 % až 12 %
tržeb za vlastní
zájezdy, pro
pojistné plnění
je stanoven limit

a)Individuální
pojištění; b)100
% záloh za
doposud
neposkytnuté
služby; c)25 %
očekávaného
obratu

Forma
garance

Dluhopisy,
bankovní
záruky, vklad v
hotovosti, vklad
cenných papírů,
individuální
forma

Finanční záruka
u garančního
fondu k tomu
určenému,
finanční
instituce či u
specializovanýc
h sdružení

Bankovní
záruka či
pojištění CK;
pojištění
jménem klienta;
vklad záloh na
vázaný účet

Pojištění;
Bankovní
záruka; +
Dobrovolný
fond

Forma garance;
Individuální
pojištění CK;
Vklad do
úschovy; Kauce
u zajišťující
instituce

Není centrálně
řízeno,
povinnost
ukládá zákon
pro CK
jednotlivě
Registrace
francouzských
CK u
francouzské
agentury pro
podporu CRAtoutFrance

Švédsko –
Cestovní
garanční fond
nejen na
balíčky

Rakousko Dobrovolný
fond pojištění

Zákon o
cestovním
garančním
fondu č.
365/1997 (Lov
omen
rejsegarantifond
);Zákon o
zájezdech č.
472/1993 (Lov
ompakkerejser)

Zákon o
cestovním ruchu
(novela 2016)
(CodeduTouris
me, versionau 1
janvier 2016)

Německo –
Garance
sdružením
pojišťoven

Polsko - Tři
varianty s
dohledem
vojvodství

Finanční
instituce

Povinnost
registrace u
maršálka;
Zajišťovací
nástroj si CK
vybírá

Německý
občanský
zákoník
zveřejněný v Sb.
I str. 42, 2909;
2003 I str. 738 –
tzv.
BürgerlichesGes
etzbuch (BGB)

Zákon o
cestovní záruce
č. 1972:204
Resegarantilage
ns (z roku
2003);
Zákon o
balíčcích
zájezdu č.
1992:1672
Lagompaketreso
r

Hlavním výsledkem komparativní analýzy byla identifikace stávající nejlepší praxe a zkušeností s
transpozicí směrnice Rady 90/314/EHS v jednotlivých národních státech a získání informací o
potenciálních rizicích využívaných zajišťovacích mechanismů.
Každá země přistoupila k transpozici směrnice Rady 90/314/EH s odlišným způsobem s ohledem na
legislativní prostředí v těchto zemích, zvyklosti trhu cestovního ruchu a chování spotřebitelů.
Součástí komparativní studie bylo základní porovnání velikosti příslušného trhu, z nějž vyplývá také
potřeba robustnosti zajišťovacích mechanismů. Na komparativní analýzu navazovala studie, ve které
byly identifikovány klíčové prvky garančních mechanismů, role jednotlivých aktérů v garančním
schématu, výhody a nevýhody systému a možnosti implementace v České republice.
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I. Dánsko
V Dánsku proběhla transpozice směrnice Rady 90/314/EHS v roce 1997 novelizací zákona
o cestovním garančním fondu (CGF), přičemž samotný CGF byl v Dánsku zaveden již před vydáním
směrnice Rady 90/314/EHS.
CGF tvoří cestovní kanceláře, jež mají povinnost registrace a záručního vkladu, pokud poskytují
služby v Dánsku. Stát figuruje v CGF při jmenování Rady a stanovení výše příspěvků do CGF. Forma
záruky je stanovována individuálně, nemusí jít tedy výhradně o bankovní záruku či pojištění jako
v České republice.
Zákazníkům je poskytováno 100% krytí uhrazené ceny, navíc je povinností zajistit klientům
v zahraničí dostatečné ubytování a stravu do návratu do Dánska. Pokud je záruka nedostačující,
zajišťuje náhradu CGF.
CGF je řízen Radou Fondu tvořenou členy CK jmenovanými Ministerstvem hospodářství a obchodu.
Rada také zodpovídá za finanční hospodaření fondu.

Výhody dánského modelu:
•

Vysoká ochrana dánských klientů CK

•

Nároky zákazníků nejsou kráceny

•

Dlouhodobě zavedený stabilní systém

•

Částečný dohled státu

•

Nezávislost na jednotlivých finančních institucích

•

Individuální přístup snižuje zátěž na CK při zachování jistoty

Nevýhody dánského modelu:
•

Netransparentní systém nastavení výše záruky

•

Individuální rozhodování vytváří prostor pro korupci

•

Riziko zneužití nesolventními CK
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Dánský model garančního fondu CK (bez finanční účasti státu) lze uplatnit v České republice pouze za
předpokladu, že půjde o jedinou alternativu, nikoliv jednu z možností. Na dánském trhu je podstatně
menší počet registrovaných CK, což usnadňuje kontrolu fungování fondu. V českém právním systému
vzniká problém ve chvíli, kdy jsou prostředky fondu vyčerpány. Solventní CK by v takovém případě
musely poměrnou částí náhrady doplácet za CK v platební neschopnosti i nad rámec svých záruk. V
Dánsku k této situaci neexistuje precedens. Model v České republice implementovat lze při dořešení
situace přečerpání fondu.
II. Francie
Francouzská úprava finanční garance byla naposledy novelizována s účinností od 1. 1. 2016. Dle nové
úpravy jsou pravidla pro garanční fondy a specializovaná sdružení stanoveny ministry hospodářství a
cestovního ruchu.
CK i CA skládají garanci u vybrané instituce, která v případě platební neschopnosti vyplatí repatriaci a
refundaci klientům. Výběr probíhá na tržní bázi. CK/CA musí každoročně certifikát o složení garance
obnovovat, přičemž jsou také povinny poskytnout zajišťujícím institucím dostatek podkladů k
posouzení rizik a stanovení potřebné výše záruky (původní úprava do konce roku 2015 stanovovala
minimální výši záruky 100 000 EUR, nyní není stanovena).
V případě platební neschopnosti oznámí CK/CA skutečnost na internetu a uvede svého ručitele.
Věřitelé (zákazníci CK/CA) poté u této zajišťující instituce vznáší nároky na odškodnění.

Výhody francouzského modelu:
•

Stávající schéma zajišťuje vysokou ochranu francouzských klientů CK i CA.

•

Nevznikají náklady na provoz zprostředkovatele (garančního fondu).

•

Schéma je nezávislé na konkrétních finančních institucích, CK a CA mají možnost
výběru mezi konkurencí.

•

Klient je chráněn taktéž před platební neschopností prodejce (tedy CA).

•

Individuální přístup při stanovení výše garance snižuje zátěž na CK a CA při
současném zachování jistoty.

Nevýhody francouzského modelu:
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•

V systému garance figuruje řada různorodých subjektů poskytujících několik forem
garančního mechanismu, proto je kontrola systému nákladná.

•

Nelze zaručit 100% refundaci klienta, resp. neexistuje systémové řešení situace, kdy je
limit garančního mechanismu přečerpán.

•

Systém nastavení výše záruky není transparentní, závisí na konkrétním garantovi.

Francouzský model je velmi podobný českému modelu, pouze rozšiřuje možnosti složení záruky. V
praxi je však na rozdíl od České republiky mnohem více využívána alternativa kauce
u specializovaného sdružení (v České republice taková možnost není). Model je založený na
skutečnosti, že převážná většina CK je registrovaných u tzv. Asociace solidarity turismu (Association
Professionnelle de Solidaritédu Tourisme), která v českém prostředí nemá odpovídající ekvivalent.
Prostřednictvím Asociace je významně usnadněna kontrola fungování modelu a nepřímý dohled nad
zdravím trhu. Implementace by v České republiceznamenala pouhé rozšíření současného modelu,
přesto neřeší situaci, kdy je záruka nedostatečná.
Model v České republice implementovat lze, pokud bude zřízena adekvátní specializovaná instituce.
III. Polsko
V Polsku ze zákona existují tři zajišťovací mechanismy proti platební neschopnosti, a to (1) uzavření
bankovní záruky nebo pojištění CK, (2) pojištění ve prospěch klientů a (3) vklad klientských záloh na
vázaný účet (pouze pro tuzemské zájezdy).
Minimální limit stanovený ministrem financí závisí na typu dopravy, destinaci a termínu splatnosti
záloh. Rozmezí minimálního limitu se pohybuje od 3 – 20 % odhadovaných ročních tržeb, a zároveň
min. 4 500 EUR - 250 000 EUR. Minimální výše pojištění ve prospěch klientů je stanovena dle
shodných parametrů i částek jako záruka CK. Začínající podniky mají pevně stanovené minimální
částky v nejvyšším pásmu.
V Polsku došlo v roce 2012 k situaci, kdy původně nastavený garanční mechanismus nebyl
dostačující. Vláda připravuje zavedení dodatečného mechanismu – Garančního fondu CK, které má
být veřejností částečně podpořeno právě kvůli otřesené důvěře ve fungování předchozího mechanismu.
GF bude samostatným právním subjektem s ročním příspěvkem 18,6 mil. zł (cca 4,1 mil. EUR),
příspěvky se budou platit za každý zájezd.
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Výhody polského modelu:
•

CK mají možnost výběru ze tří variant schématu.

•

Při stanovení výše limitu pro konkrétní CK je zohledněno několik faktorů.

•

Vyhodnocení faktorů je přesně dáno a je transparentní. Zároveň jsou stanoveny
jednotné vzory formulářů.

•

Vedení zákonné evidence a přehledů provázaných s pokutami za neplnění informační
povinnosti usnadňují kontrolu systému.

•

Očekává se podpora veřejnosti při úpravách systému a zavedení GF CK.

Nevýhody polského modelu:
•

Stávající garanční mechanismus je prokazatelně nedostatečný, při krachu 15 CK v
roce 2015 neproběhla plná refundace klientů.

•

Posuzované faktory při stanovení výše garance vychází především z údajů/odhadů
poskytnutých CK.

•

Nově vstupující CK mají nastaveny náročnější podmínky na zajištění, čímž vzniká
bariéra pro vstup na trh.

•

Dohled a evidence schématu je hrazena z rozpočtu místních samospráv.

•

V praxi nelze jednu z variant (pojištění klientů) vůbec využít.

Polský model je v zásadě pouze rozšířením českého modelu, neboť v České republiceinstituty jako
pojištění ve prospěch klienta a uložení záloh na vázaný účet nejsou právně upraveny. Také v Polsku
došlo k situaci, kdy byl model nedostatečný, proto byl připraven zákona zákon, který počítá
s garančním fondem ke krytí náhrad přesahujících sjednaný limit záruky.
Model v České republice implementovat lze, ovšem neřeší nedostatečnou ochranu klienta.
IV. Rakousko
Fond pojištění v Rakousku byl zřízen hospodářskou komorou (HK) již v roce 1986 a od počátku je
zcela dobrovolný, stejně jako úhrady příspěvků, na rozdíl od povinného pojištění CK u komerční
pojišťovny/bankovní záruky. Členství v HK je také povinné.
Výše minimálního limitu povinného pojištění plnění se pohybuje mezi 5 % a 12 % tržeb.
V případě platební neschopnosti CK jsou náhrady škody hrazeny pojišťovnou jen do výše smluveného
limitu, nad jeho rámec se nároky klientů v Rakousku hradí z Fondu pojištění. Pokud CK je členem
Fondu, jsou klienti Fondem odškodněni ze 100 % i nad rámec limitu pojistného plnění.
Pokud CK nejsou členem Fondu, tak by pojistné plnění nad rámec limitu bylo předmětem zkoumání
spotřebitelské asociace VKI (VereinfürKonsumenteninformation) s ohledem na odpovědnost státu za
plnou transpozici směrnice Rady 90/314/EHS.
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Výhody rakouského modelu:
•

CK mají možnost dobrovolné účasti ve schématu, která podporuje konkurenční
prostředí.

•

Stanovení minimální výše limitu garantuje určitou míru ochrany klientů.

•

Stát vede registr pojištěných CK s údaji, které usnadňují kontrolu naplňování garance i
vyhodnocení stability trhu.

•

Zákonná omezení snižují riziko překročení limitu a zlevňují schéma.

•

Způsob stanovení výše záruky je transparentní a ze zákona jednotný.

Nevýhody rakouského modelu:
•

Zákazník není v případě insolvence vždy 100% odškodněn, pokud se CK neúčastní
dobrovolného Fondu pojištění.

•

Existuje riziko zahájení řízení na nedostatečnou transpozici směrnice Rady
90/314/EHS.

Systém je v zásadě velmi podobný českému systému zaručení náhrady škod. Také zde figuruje
možnost výběru mezi zárukou a pojištěním s daným limitem, které jsou doplněné o dobrovolný Fond
pojištění. Plná náhrada škod je v danou chvíli zajištěna maximální výší záloh 20 %, kontrolou státu
díky registru CK a pojištěním/zárukou. V České republice by implementace obdobného modelu
spočívala ve stanovení limitu záloh a vytvoření fondu pojištění.
Model v České republice implementovat lze.
V. Velká Británie
V Británii je možné si vybrat ze tří zajišťovacích mechanismů, přičemž krytí ze 100 % je ze zákona
povinné u všech (v praxi nelze vždy prokázat). Je zodpovědností zajišťující instituce, aby stanovená
výše záruky (pojištění) byla pro případ platební neschopnosti CK dostačující.
1)

Individuální pojištění proti úpadku (minimální výše limitu pojistného plnění není
stanovena, maximální určují pojišťovny);
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2)

Uložením finančních prostředků u správce vkladu, kdy výše vkladu odpovídá již
uhrazeným službám, které nebyly plně poskytnuty. CK tedy nemůže do návratu
zákazníků disponovat s jejich zálohami;

3)

Složením kauce ve výši 25 % plánovaného obratu na další rok (10 % pokud má
zajišťující instituce rezervní fond).

Organizátoři zájezdů poskytujících leteckou dopravu musí držet platnou licenci ATOL. Vláda do
vztahů nevstupuje.

Výhody britského modelu:
•

Výběr mechanismu zajištění závisí na CK, přičemž nízké zásahy státu podporují tržní
princip.

•

Riziko překročení limitu je v případě vázaného účtu a kauce velmi nízké.

Nevýhody britského modelu:
•

Vysoký podíl preventivně zadržených finančních prostředků CK v případě
kauce/vázaného účtu omezuje vstup na trh.

•

Velké množství subjektů figurujících v garančním mechanismu zvyšuje náklady na
kontrolu systému.

•

Nelze zaručit 100% krytí náhrady škod klientům.

•

Stanovení výše záruky není transparentní, závisí na individuálním posouzení garanta.

Britský model předpokládá výběr ze tří variant, z nichž jedna v České republice již zavedena je
(komerční pojištění proti úpadku CK). V praxi by bylo nutné doplnit další dvě možnosti a systémově
ošetřit nastavení příslušných limitů a mechanismů vyplácení. Vzhledem k vysokému podílu
prostředků, které nejsou pro CK disponibilní v případě varianty složení kauce a uložení záloh, je však
reálný podíl využívání dodatečných variant nízký.
Model v České republice implementovat lze, ovšem neřeší nedostatečnou ochranu klienta.
VI. Německo
Cestovní kanceláře ve Spolkové republice Německo mají ze zákona povinnost předložit doklad o
zaplacení pojištění/záruky (odst. (3) § 651k BGB) každému zákazníkovi.
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Pojišťovny vytvořily v roce 1998 společné sdružení pro soupojištění Deutscher ReisepreisSicherungsverein (DRS), které má limitovanou odpovědnost do výše 110 mil. EUR ročně. Výše limitu
byla stanovena na základě vyčíslení úpadku největší CK v SRN na vrcholu sezony s tím, že pojišťovna
plní náhrady škod do vlastního limitu a DRS plní do zákonného limitu 110 mil. EUR. Pokud nastane
nepředpokládaná situace a limit je překročen, klient je refundován jen poměrnou částkou.
Zálohy klient hradí do 30 dní před odjezdem pouze do výše 20 % ceny zájezdu (z rozhodnutí
Nejvyššího federálního soudu).

Výhody německého modelu:
•

Větší transparentnost systému a omezení záloh umožňuje snížení limitu pojistného
plnění.

•

Členství v asociaci DTV umožňuje zvýhodněné pojištění, asociace tak představuje
případný styčný bod pro kontrolu systému.

•

Nevznikají náklady na provoz zprostředkovatele (garančního fondu).

•

Schéma je nezávislé na konkrétních finančních institucích, CK mají možnost výběru
mezi konkurencí.

•

Individuální přístup při stanovení výše garance snižuje zátěž na CK při současném
zachování jistoty.

Nevýhody německého modelu:
•

Zákonem je stanovaný strop garančního schématu, neexistuje systémové řešení
situace, kdy je strop přečerpán.

•

V systému garance figuruje řada subjektů poskytujících několik forem garančního
mechanismu, proto je kontrola systému nákladná.

•

Systém nastavení výše záruky není transparentní, závisí na konkrétním garantovi.

Z německé úpravy je nejvhodnější pro implementaci do českého prostředí zavedení stropu pro zálohy
klientů CK. Strop záloh významně snižuje nároky na výši garance trhu a vytváří jistotu pro klienty. V
praxi by to znamenalo pouze menší legislativní úpravy. Zákonem stanovený roční limit pro zaručení
(ať už formou pojištění či bankovní záruky) sám o sobě pravděpodobně neřeší riziko nedostatečné
garance, lze jej při vhodném nastavení použít pouze v kombinaci například s omezením výše záloh.
Model v České republice implementovat technicky lze, ovšem s jistotou neřeší důvod změny.
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VII. Švédsko
Cestovní garanční fond (Resegarantinämnden) je zajišťovací mechanismus CK, který řídí Správní rada
(Kammarkollegiet). Seznam CK s pojištěním / zárukou vede Rada včetně údajů o výši záruky a
zajišťující instituci. Se Správní radou spolupracuje švédská Asociace cestovních kanceláří SRF, která
zaštiťuje téměř všechny CK i CA.
Státní dozor je zprostředkovaný Správní radou.
Povinnost pojištění / záruky se ve Švédsku vztahuje nejen na balíčky, ale také na produkty podobné
balíčkům, charterové cesty i vzdělávací pobyty (včetně stáží s bezplatným ubytováním).
Současná právní úprava ve Švédsku pokrývá do značné míry požadavky nové Směrnice na garanci
(zejména požadavky na spojené cestovní služby).

Výhody švédského modelu:
•

Výši záruky ovlivňuje státní instituce, stát má tedy praktický nástroj pro stabilizaci
trhu. Schéma je snadno kontrolovatelné prostřednictvím Správní rady.

•

Ověření, zda CK naplňují podmínky, je pro klienty snadné a transparentní (na
stránkách Správní rady).

•

Způsob stanovení výše záruky je transparentní a ze zákona jednotný.

•

Schéma odráží novou Směrnici a zahrnuje širší rozsah služeb včetně studijních stáží.

•

Zvýšené nároky na garanci v hlavní sezóně jsou podchyceny díky šestiměsíční
periodicitě a povinnosti CK zvýšit zálohy při očekávaných vyšších tržbách.

Nevýhody švédského modelu:
•

Minimální výše záruky může být pro začínající a malé CK poměrně vysoká.

•

Náklady na provoz Správní rady hradí stát, nikoliv CK (například systémem
příspěvků).

Jedním z hlavních předpokladů švédského modelu je stanovení centrální státní instituce, která
kontroluje pojištění CK, hospodářské výsledky a stanovuje výši záruky. Předpokladem zavedení
švédského modelu je tedy zřízení takové instituce či přidělení příslušných kompetencí již existující
instituci.
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Model v České republice implementovat lze, pokud bude zřízena/vybrána instituce pro správu
registrací a záruk CK.
VIII. Souhrnný přehled zahraničních modelů

Závěrečná pozorování komparativní analýzy lze shrnout v následujících bodech:
•

Význam trhu prodeje balíčků zahraničních zájezdů se u sledovaných zemí pohybuje
od jedné čtvrtiny po cca jednu třetinu všech uskutečněných cest, přičemž podíl balíčků
na tržbách CK je podstatně vyšší. Jedná se tedy o zásadní část trhu cestovních
kanceláří a agentur.

•

Z komparativní analýzy vyplynulo, že nástroje používané analyzovanými zeměmi pro
ochranu klientů vůči platební neschopnosti CK se zásadně liší. Zapojení různých
aktérů je různě intenzivní, liší se také role vlády. Zdaleka ne u všech sledovaných
zemí lze s jistotou tvrdit, že využívané zajišťující nástroje ve všech možných situacích
souvisejících s platební neschopností CK zaručují 100% náhradu škody a repatriaci
klientů.

•

Některé země (v největší míře Polsko v roce 2012) se již setkaly se situací, kdy
původně nastavené nástroje pro ochranu klientů nebyly dostačující a nyní probíhá
reformace systému.

•

Vláda se účastní systému buď nastavením pravidel (Francie, VB, Německo), pasivní
kontrolou a vedením registrů (ČR, Polsko, Rakousko, Švédsko) i aktivně určováním
výše limitu pro jednotlivé CK (Dánsko).

•

Nad rámec základního zajištění je komerční pojištění jednou z alternativ ochrany
klienta pro všechny země s výjimkou Dánska (v Dánsku funguje Garanční fond).

•

Některé země teoreticky nabízí možnost výběru z více zcela odlišných alternativ
zajištění (Polsko, Velká Británie) či výběr mezi pojištěním a bankovní zárukou (ČR,
Francie, Německo), ovšem v praxi je vždy nejvíce využívané komerční pojištění proti
úpadku a další alternativy jsou minoritní či technicky složité (např. pojištění klienta v
Polsku).
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•

CK nesou část zajišťujícího rizika nad limit základního mechanismu, pouze v případě
Dánska, na dobrovolné bázi v Rakousku a v připravovaném konceptu v Polsku.

•

V analyzovaných zemích probíhá posuzování aktuální legislativní úpravy ve vztahu k
nové Směrnici, na jejímž základě může docházet ke změnám stávající legislativní
úpravy. V některých zemích (Švédsko) je již nová Směrnice reflektována.

1.4 IDENTIFIKACE DOTČENÝCH SUBJEKTŮ
Primárními subjekty dotčenými návrhem zákona budou poskytovatelé a zprostředkovatelé zájezdů
a spojených cestovních služeb. Právní předpisy Evropské unie se snaží sjednocovat podmínky pro
poskytovatele a zprostředkovatele cestovních služeb v jednotlivých členských státech a využít tak
nevyužitý přeshraniční potenciál trhu a navýšit tak mezinárodní konkurenceschopnost. Směrnicí jsou
tak upravovány práva a povinnosti těchto subjektů. Z tohoto důvodu bude mít i česká regulace, která
bude reakcí na požadavky Směrnice, dopad na poskytovatele a zprostředkovatele cestovních služeb.
Pro účely vyhodnocení dopadu budou rozlišeny dva typy subjektů, a to CK a zprostředkovatelé
spojených cestovních služeb.
Dotčeným subjektem budou rovněž spotřebitelé (klienti cestovních kanceláří a cestovních agentur).
Navrženými opatřeními by dle stanoveného cíle mělo dojít k posílení jejich ochrany v případě platební
neschopnosti cestovní kanceláře týkajícího se prodeje zájezdů a spojených cestovních služeb. V
případě platební neschopnosti u cestovní kanceláře, budou zákazníkům vráceny veškeré finanční
prostředky, které byly na koupi zájezdu vynaloženy. Tato podmínka musí být splněna i v případě
spojených cestovních služeb, u té části služeb, které jsou součástí zprostředkovávaných spojených
cestovních služeb a zprostředkovatel (cestovní kancelář) za ně vybere úhradu od zákazníka.
Dalšími dotčenými subjekty budou pojišťovny poskytující pojištění a banky poskytující záruky
cestovním kancelářím a agenturám. S aktivitami těchto subjektů úzce souvisí i činnost ČNB, která
kontroluje jejich činnost.
Posledním relevantním dotčeným subjektem bude stát, resp. Ministerstvo pro místní rozvoj, které jsou
pojišťovny povinny informovat o vzniku pojistné události nebo o tom, že CK odmítla návrh na změnu
pojištění. Na výzvu Ministerstva pro místní rozvoj pak jsou pojišťovny povinny předložit kopii
pojistné smlouvy uzavřené s CK. CK pak mají zákonnou povinnost sdělit Ministerstvo pro místní
rozvoj na vyžádání údaje o počtu cestujících, počtu prodaných zájezdů, souhrnné ceně za prodané
zájezdy, výši záloh za zájezdy, výši tržeb za zájezdy a výši tržeb za poukazy na zájezdy. Ministerstvo
pro místní rozvoj je dále v postavení dozorového orgánu v případech uvedených v zákoněč. 159/1999
Sb. vedle obecních živnostenských úřadů.
1.5 POPIS CÍLOVÉHO STAVU
Cílem novely zákona je provést takové změny, které v mantinelech a limitech daných Směrnicíprávní
úpravu co nejvíce zmodernizují, zpřehlední a zjednoduší.
Hlavním cílem je zvýšení ochrany spotřebitele dle požadavků Směrnice – konkrétně poskytnout
zákazníkům cestovních kanceláří a cestovních agentur ochranu, která by měla pokrývat předvídatelné
množství plateb zasažených platební neschopností CK a ve vhodných případech i předvídatelné
náklady na repatriaci tak, jak jsou definovány ve Směrnici. Účinná ochrana by však neměla
zohledňovat velmi vzdálená rizika (platební neschopnost více největších pořadatelů zároveň), pokud
by to mělo nepřiměřený vliv na náklady zvoleného systému. V takových případech může být
povinnost kompenzovat platby uskutečněné klienty limitována.
1.6 ZHODNOCENÍ RIZIKA
V případě zachování současného stavu existují věcná i právní rizika. Rizika právní pramení v případě
nedostatečně zajištěných zájezdů v možnosti vzniku soudních sporů ohledně náhrady škoda popřípadě
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v možnosti žalob a pokut ze strany EU. Věcná rizika se týkají především možného vzniku problémů
cestujících při platební neschopnosti cestovních kanceláří, pokud tyto subjekty nejsou dostatečně
pojištěny pro kompenzaci škod cestujícím. Dalším rizikem při nevhodné implementaci je narušení trhů
v příslušných oblastech a rovněž narušení konkurenceschopnosti.
2. Návrh variant řešení
Současná právní úprava upravuje problematiku pojištění cestovních kanceláří a agentur v zákoněč.
159/1999 Sb. Rozsah pojištění zákon je vymezen v ustanovení § 6 zákonač. 159/1999 Sb. Zákon rovněž
ukládá povinnost informovat klienta o rozsahu sjednaného pojištění či záruk (ustanovení § 10 písm. k)
zákonač. 159/1999 Sb.).
Sjednání pojištění nebo bankovních záruk pro případ úpadku je nutnou podmínkou k udělení koncese
pro provozování cestovní kanceláře. Pojistky jsou Ministerstvem pro místní rozvoj umístěny na
veřejně přístupných internetových stránkách.
Pokud se cestovní kancelář dostane do úpadku, zákonč. 159/1999 Sb. definuje situace, kdy vzniká
zákazníkovi nárok na plnění:
•

Cestovní kancelář neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do
České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu.

•

Cestovní kancelář nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně
ceny zaplacené za poukaz na zájezd, v případě, že se zájezd neuskutečnil.

•

Cestovní kancelář nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou
částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.

Právo na pojistné plnění vzniká i v případě, že úpadek cestovní kanceláře byl způsoben úmyslně.
Pojišťovna dále musí poskytnout plnění zabezpečením dopravy do České republiky včetně nezbytného
ubytování a stravování i v případě, pokud se jí do 12 hodin nepodaří ověřit, že šlo skutečně o pojistnou
událost. Pokud se později neprokáže, že došlo k pojistné události, cestovní kancelář je povinna uhradit
pojišťovně takto vzniklé výdaje.
Sjednaný limit pojistného plnění musí činit minimálně 30 % ročních plánovaných tržeb z prodeje
zájezdů. Pokud mají být tyto tržby nižší než v minulém roce, pak musí být plnění minimálně 30 %
tržeb předchozího roku.
Pokud se cestovní kancelář podílí na pojistném plnění, nesmí být tato spoluúčast ujednána k tíži
zákazníka.
Při změnách v rizikovosti je cestovní kancelář povinna informovat pojišťovnu, stejně jako o svých
měsíčních výsledcích. Stejně tak je cestovní kancelář povinna informovat zákazníka o všech
skutečnostech (včetně pojištění/záruk), které by mohly mít vliv na rozhodnutí o koupi zájezdu.
Pojišťovna je povinna informovat MMR o změnách v pojištění.
Cestovní kancelář, která nemá sjednané pojištění, je povinna sjednat bankovní záruku, která zabezpečí
zákazníkovi stejné plnění jako při pojištění pro případ úpadku.
Směrnice požaduje:
„Členské státy zajistí, aby pořadatelé usazení na jejich území poskytli záruku vrácení veškerých plateb
uskutečněných cestujícími nebo v jejich prospěch, nejsou-li příslušné služby poskytnuty v důsledku
platební neschopnosti pořadatele. Je-li součástí smlouvy o souborných službách pro cesty i přeprava
osob, poskytnou pořadatelé záruku rovněž pro repatriaci cestujících. Lze nabídnout pokračování
souborných služeb…“
Právo na plnění u zprostředkovatele spojených cestovních služeb se vztahuje pouze na finance
uhrazené klientem zprostředkovateli v případě úpadku zprostředkovatele. Zákazníkovi vzniká nárok na
plnění v případě, že:
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•

zprostředkovatel spojených cestovních služeb, který je zároveň dopravcem,
neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky,
pokud je tato doprava součástí zájezdu.

•

zprostředkovatel spojených cestovních služeb nevrátí zákazníkovi zaplacenou částku v
případě, že služba nebyla poskytnuta z důvodu úpadku zprostředkovatele.

Při návrhu řešení vycházíme ze srovnávací studie, kde byla identifikována následující dobrá praxe:
Nastavení limitu záloh CK (Německo, Rakousko)
•

Zákonným nastavením limitu pro výběr záloh od klientů CK se snižuje podíl
odčerpaných prostředků klienta a zároveň zvyšuje jistota zajišťující instituce. Tím
může dojít také ke snížení nákladů na účast CK v zajišťujícím mechanismu.

Zákonné nastavení minimální garance (Polsko, Rakousko, Německo, Švédsko)
•

Regulace minimální hranice záruky pomáhá docílit stavu, kdy jsou vklady klientů
100% zajištěny.

Možnost výběru zajišťovacího mechanismu CK (Velká Británie, Polsko, Francie)
•

V několika zemích lze uplatnit více alternativ zajišťovacích mechanismů CK, přičemž
záleží vždy na dané společnosti, který způsob zvolí. Je tak omezena regulace trhu a
není zvýhodněn jeden typ instituce (např. pojišťovny, banky, …). Nevýhodou z
pohledu státu je nákladnější dohled nad fungováním systému.

Posílení dohledu nad hospodařením CK (Švédsko, Polsko)
•

Zajišťující instituce musí mít dostatečný přístup k podkladům, dle kterých stanovuje
míru rizika zajištění.

Nastavení limitu záruk nejen dle odhadu hospodářských výsledků (Švédsko, Polsko)
•

Nastavení více parametrů více reflektuje skutečné kapitálové požadavky systému.
Nabízí se parametry jako počet cestujících za měsíc, cena služeb, výše a termín
splatnosti záruky pro klienta a průměrné náklady na repatriaci.

Nástroje pro dohled státu (Švédsko, Rakousko, Dánsko, Francie)
•

Státní instituce, která vede registr subjektů účastnících se garančního schémat, a která
má přístup k základním údajům o garanci daných subjektů, usnadňuje kontrolu
fungování systému.

Na základě této analýzy byly z jednotlivých nástrojů sestaveny dílčí varianty, které reprezentují reálné
možnosti způsobu ochrany klientů v České republice tak, aby byly naplněny podmínky nové Směrnice
a jejich implementaci umožňoval právní řád České republiky.
Dílčí varianty jsou jednotlivě popsány v následujících tabulkách, pro každou z nich je provedena
analýza přínosů a rizik z pohledu nejvýznamnějších aktérů (stát, CK, pojišťovny) a následně jsou
varianty vyhodnoceny. Je nutné zdůraznit, že u všech variant je jako s vhodnou součástí zvažováno
zákonné omezení výše záloh hrazených klientem CK, a to díky příznivým výsledkům tohoto opatření
v zahraničí a celkově příznivým dopadům na rizika spojená se zavedením zajišťovacího mechanizmu.
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Bylo uvažováno několik kombinací výše uvedených nástrojů. Následující kombinace byly shledány
nevhodnými pro současné řešení problematiky z důvodu nedostatečné ochrany klientů či přílišné
administrativní náročnosti či nákladné implementace:
•

Samotné uložení úhrad klienta na vázaný účet;

•

Chargeback za bezhotovostní platby;

•

Zavedení pojištění bez limitu;

•

Zavedení garančního fondu CK, kdy pokud prostředky garančního fondu nestačí na
refundaci klientů, rozdíl hradí poměrnou částí všechny CK;

•

Samotné zavedení povinnosti skládat kauce.

Ostatní nástroje a možnosti jsou dále zvažovány a vyhodnocovány v následujících variantách 1 až 7.
Opatření, která se výslovně nevztahují pouze na zájezdy (tedy souborné cestovní služby), jsou v
následujících dvou kapitolách společná pro CK i zprostředkovatele spojených cestovních služeb
(zkráceně „Z“), přičemž jsou společně označena pouze jako „CK“.
Navrhované varianty řešení:
Varianta 0 – Ponechání stávající právní úpravy.
Varianta 1 – Optimalizace pojistného limitu.
Varianta počítá se zachováním stávajícího systému s mírnými úpravami:
•

Stanovení stropu pro výše záloh za zájezdy (platí pro všechny varianty) – Zálohy
mohou být vybírány v limitu 20 kalendářních dnů do výše 20 % z celkové ceny a až
poté bude možné požadovat plnou cenu.

•

Zavedení regulace subjektů, kteří splňují charakteristiky zprostředkovatelů spojených
cestovních služeb např. formou koncesované živnosti.
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•

Zvýšení současného limitu pojištění

Varianta 2 – Garanční fond CK s pojištěním + stanovení stropu pro výše záloh ve výši 20 % do 20
kalendářních dnů.
Stávající systém je nahrazen Garančním fondem CK. CK by namísto komerčního pojištění přispívaly
do fondu stanovenou výší (např. procento z tržeb) společně se Z. Pro případ nedostatku prostředků v
GF by byl také samotný GF pojištěn u komerční pojišťovny (či poolem pojišťoven).
Varianta 3 – Stávající pojištění + garanční fond finančních institucí.
Stávající systém je zachován a doplněn o Garanční fond finančních institucí (tvořený pojišťovnami a
bankami).
Varianta 4 – Garanční fond CK a účast státu v garančním fondu.
Stávající systém je nahrazen Garančním fondem CK s účastí státu. Stát zasahuje až v případě
nedostatku prostředků v GF. CK by namísto komerčního pojištění začaly přispívat do fondu
stanovenou výší společně se Z.
CK ve spolupráci se státem stanovují výši záruk individuálně pro každou CK skrze vytvořený vedoucí
orgán Fondu.
Varianta 5 – Pojištění / bankovní záruka + garanční fond CK.
Stávající systém je zachován a doplněn o Garanční fond cestovních kanceláří. Vzhledem
k relativně nižšímu objemu prostředků fondu (ve srovnání s variantou 2 či 4) není nutná účast státu. V
případě přečerpání prostředků fondu hradí refundaci klientů CK poměrnou částí dle výše garance
fondu.
Kapitálový požadavek fondu je stanoven modelem.
Varianta 6 – Pojištění státní institucí Garance CK je plně upravena a k pojištění CK je stanovena
jedna konkrétní státní instituce.
V případě České republiky může jít o obdobu Exportní garanční a pojišťovací společnosti i vybranou
komerční pojišťovnu. Stát získá vyšší kontrolu nad fungováním trhu a v případě významného ohrožení
sektoru může operativně zasáhnout.
Varianta 7 – Pojištění ve prospěch klientů – tzv. „individuální pojištění“.
Netradiční institut pojištění klientů vyžaduje úplné zrušení současného systému a jeho nahrazení
systémem komerčního pojištění ve prospěch jednotlivých klientů.
Pro pojištění musí pojišťovny nastavit rámcová pravidla určení rizikovosti klientů na základě
solventnosti CK. Systém je administrativně náročnější než pojištění CK, ovšem nejlépe reflektuje
reálnou rizikovost a aktuální kapitálový požadavek.
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů
3.1 IDENTIFIKACE NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ
Identifikované náklady jednotlivých skupin:
Stát
V případě státu bude záležet, jakým způsobem bude do celého procesu zapojen. Při vzniku Garančního
fondu se předpokládá jistý dohled státu nad tímto orgánem. To přinese státní správě dodatečné
administrativní náklady. Pokud bude stát garantem takového fondu, tak v případě platební
neschopnosti fondu existuje riziko dalších potenciálních výdajů ze státního rozpočtu, například formou
půjčky fondu či nevratného příspěvku. V případě pojištění státní institucí by neměly státu vzniknout
žádné další významné náklady, bude-li rizikovost jednotlivých klientů správě oceněna.
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Cestovní kanceláře
Náklady cestovních kanceláří, ať už na případný provoz garančního fondu (včetně plateb zajišťovnám)
či navýšení pojistného, budou pravděpodobně z části přenášeny na klienty.
Zprostředkovatelé spojených cestovních služeb
Při stávající právní úpravě nevznikají zprostředkovatelům spojených cestovních služeb žádné
dodatečné náklady na pojištění proti úpadku. Po implementaci libovolného garančního schématu dojde
ke zvýšení administrativních i přímých nákladů na provoz garančního schéma. Výnosy za
zprostředkování spojených cestovních služeb mají formu provize, kterou hradí poskytovatelé
spojených cestovních služeb zprostředkovatelům, přičemž tato provize se pohybuje v řádu jednotek %
z ceny zprostředkované služby (případně dle dohodnutého paušálu). Lze tak očekávat, že nárůstem
nákladů na zprostředkování vyhodnotí menší zprostředkovatelé, že segment spojených cestovních
služeb není dostatečně rentabilní a trh opustí, případně upraví nabídku tak, aby zprostředkování
nenaplnilo definici spojených cestovních služeb. V případě větších zprostředkovatelů či subjektů, pro
něž je zprostředkování spojených cestovních služeb převažující činností, lze očekávat navýšení ceny
spojených cestovních služeb pro klienty.
Pojišťovny a banky
Pojišťovny a banky své náklady rovněž nebudou chtít nést a budou se snažit přenést je na ostatní
subjekty. Navýšení pojistného krytí znamená navýšení rizika a vyšší pravděpodobnost výplaty
pojistného. Pokud bude vytvořen Garanční fond finančních institucí, vzniknou pojišťovnám či bankám
dále náklady na jeho administraci. V případě vyřazení finančních institucí ze systému (například
pokud bude pojištění zprostředkovávat centrální autorita), přijdou pojišťovny o klienty/část podnikání.
Klienti
Klienti pocítí případné změny především v navýšení pojistného, a tedy navýšení cen zájezdů.
Identifikované přínosy jednotlivých skupin:
Stát
Přínosy státu závisí na zvolené variantě. V případě dozoru nad garančním fondem stát získává
informace o subjektech na trhu, ještě více informací se mu bude dostávat, pokud bude pojišťovat
cestovní kanceláře státní instituce.
Cestovní kanceláře
Cestovní kanceláře budou působit důvěryhodněji a v případě platby pojištění ve prospěch klienta se
úplně zbaví zodpovědnosti za klienta v případě svého úpadku.
Zprostředkovatelé spojených cestovních služeb
Zprostředkovatelé spojených cestovních služeb budou působit důvěryhodněji a v případě platby
pojištění ve prospěch klienta se úplně zbaví zodpovědnosti za klienta a právní nejistoty (rizika
soudních sporů klientů) při úpadku poskytovatele služeb.
Pojišťovny a banky
Pojišťovny a banky se v případě vyřazení z tohoto systému mohou zbavit problémových klientů.
Pokud bude pojištění na klienta, získají další užitečné informace, které lze využít při nabídce dalších
produktů.
Klienti
Klienti získávají především ochranu svých finančních prostředků zaplacených za zájezd a jistotu
návratu do České republiky v případě platební neschopnosti cestovní kanceláře.
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3.2 – 3.3 NÁKLADY A PŘÍNOSY JEDNOTLIVÝCH VARIANT
I. Podvarianta stanovení stropu pro výši záloh:
Cestovní kancelář
Přínosy – Zvýší se kredibilita CK v očích klientů. Díky opoře v právních ustanoveních lze jednat o
snížení záloh dodavatelům a konečným poskytovatelům služeb.
Náklady – Po přechodnou dobu budou CK pracovat s nižší likviditou a bude nutné upravit cash-flow.
Existuje riziko, že se zvýší míra stornování zájezdů.
Zprostředkovatel spojených cestovních služeb
Přínosy – Popis není relevantní, na spojené cestovní služby se omezení záloh nevztahuje. Lze
uvažovat sekundární dopady způsobené reakcí trhu CK na dané opatření.
Náklady – Popis není relevantní, na spojené cestovní služby se omezení záloh nevztahuje. Lze
uvažovat sekundární dopady způsobené reakcí trhu CK na dané opatření.
Pojišťovna
Přínosy – Pro pojišťovnu i jinou zajišťovací instituci se sníží kapitálové požadavky na zaručovanou
částku. Spolu s tím také klesá riziko překročení limitu.
Náklady – U některých CK může dojít k platební neschopnosti z důvodu slabé kapitálové pozice po
zavedení opatření, pojišťovnám tedy mohou vzrůst náklady na proplácení pojistného.
Stát/MMR
Přínosy – Lze očekávat, že se částečně upraví trh CK a nestabilní a kapitálově slabé CK nebudou
moci bez reorganizace cash-flow pokračovat, což posílí stabilitu trhu s relativně nízkými náklady na
implementaci.
Náklady – Nebyly identifikovány žádné slabé stránky z pohledu státu.
Tento nástroj je vhodné použít v kombinaci s kterýmkoliv dalším nástrojem či kombinací nástrojů.
Výsledkem omezení záloh je snížení kapitálových požadavků na zajišťující mechanismus trhu CK.
Vynaložené prostředky z pohledu klienta jsou při omezení záloh přiměřenější délce období před
uskutečněním zájezdu.
II. Varianta 1 - Optimalizace pojistného limitu
Cestovní kancelář
Přínosy – CK nejsou nuceny vytvářet další systémy a zvyšovat výdaje za pojištění. Naopak, snížením
objemu pojištěných prostředků (záloh) pojištění zlevní a zároveň se zvýší kredibilita CK vůči
klientům.
Náklady – Pro CK je nutná počáteční úprava cash flow tak, aby bylo možné reagovat na omezení
záloh. Dojde k přechodnému omezení disponibilních prostředků CK. Kreditně slabší a nesolventní
CK mohou být ohroženy.
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Zprostředkovatel spojených cestovních služeb
Přínosy – Zvýšení kredibility vůči klientům a vyšší míra prevence před soudními spory v případě
úpadku poskytovatele spojených cestovních služeb.
Náklady – Pro zprostředkovatele spojených cestovních služeb znamená každý mechanismus zvýšení
finančních i časových nákladů.
Pojišťovna
Přínosy – Pro pojišťovnu zůstanou zachovány stávající produkty, přičemž díky nižšímu objemu
pojištěných prostředků je možné zvýšit pojistný limit. Nevznikají žádné další náklady.
Náklady – Pro pojišťovny nevyplývají z varianty A zásadní negativa. Minimální riziko lze spatřovat
ve vyšším limitu, pokud dojde ke krachu několika pojištěných CK.
Stát/MMR
Přínosy – Není nutná zásadní právní ani systémová úprava, s výjimkou limitu záloh jsou veškeré
mechanismy již ukotveny a běžně používány. Náklady na implementaci i provoz jsou minimální.
Náklady – Nutnost nastavit adekvátní výši limitu, aby se maximálně snížilo riziko nedostatečnosti
pojištění / záruky. Zpočátku omezení záloh zvyšuje hrozbu pro trh a tím i intervence státu.
Varianta je vhodná díky nízkým nárokům na implementaci a řízení, a to jak finančních, tak časových.
V současnosti tato kombinace funguje v dalších zemích. Je nutné zkalkulovat a stanovit riziko
přečerpání při změněných vstupních podmínkách. Je možné, že z analýzy vyplyne závěr prokazující,
že nebude nutné vytvářet další garanční mechanismy.
III. Varianta 2 - Garanční fond CK s pojištěním
Cestovní kancelář
Přínosy – CK mají garanční mechanismus do značné míry ve vlastních rukou a při vhodném
nastavení systému jim klesají náklady na pojistné. Nedostatek prostředků GF není hrazen CK.
Náklady – CK jsou nuceny vytvořit dosud neexistující institut garančního fondu a padají na ně
finanční nároky na jeho správu a zřejmě i na asistenční službu. Je nutné platit dvojí úroveň garance
(GF + pojišťovně).
Zprostředkovatel spojených cestovních služeb
Přínosy – Zvýšení kredibility vůči klientům a vyšší míra prevence před soudními spory v případě
úpadku poskytovatele spojených cestovních služeb.
Náklady – Pro zprostředkovatele spojených cestovních služeb znamená každý mechanismus
zvýšení finančních i časových nákladů.
Pojišťovna
Přínosy – Pojišťovna garančního fondu bude mít k dispozici transparentně čitelného klienta.
Náklady – Finanční toky v GF jsou obtížně sledovatelné a odhadnutelné. Většina pojišťoven o
klienty přijde. Je nutné vytvoření nové instituce, pokud půjde o garanci poolem pojišťoven.
Stát/MMR
Přínosy – Ochrana klienta je zvýšena dvojím zajištěním bez účasti státu. Provozní náklady nejsou
hrazeny z veřejných prostředků, snižují se tak celkové náklady.
Náklady – Lze očekávat vysokou procesní náročnost implementace této varianty, neboť se jedná o
zavedení nového institutu do právního systému.
Varianta se jeví jako realistická i přes počáteční náročnost implementace. Při vhodném nastavení výše
záruky v garančním fondu se GF stává relativně solventní institucí, pro kterou nemusí dodatečné
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zajištění významně zvyšovat náklady na provoz. Pravděpodobnost, že v případě platební neschopnosti
CK nebudou stačit prostředky GF ani dodatečné pojištění fondu, je nízká.
IV. Varianta 3 - Stávající pojištění + garanční fond finančních institucí
Cestovní kancelář
Přínosy – CK nejsou nuceny k jakékoliv aktivitě, systém z jejich pohledu zůstává stejný, při
současném zvýšení kredibility vůči klientům.
Náklady – Náklady na úhradu případných škod a vedení garančního fondu se promítnou do výše
pojistného.
Zprostředkovatel spojených cestovních služeb
Přínosy – Zvýšení kredibility vůči klientům a vyšší míra prevence před soudními spory v případě
úpadku poskytovatele spojených cestovních služeb.
Náklady – Pro zprostředkovatele spojených cestovních služeb znamená každý mechanismus zvýšení
finančních i časových nákladů.
Pojišťovna
Přínosy – Při překročení limitu se riziko rozdělí mezi všechny zapojené pojišťovny.
Náklady – Je nutné vytvořit nový institut garančního fondu pojistitelů, který naplňuje legislativní
požadavky EU i České republiky.
Stát/MMR
Přínosy – Výrazně se snižuje riziko podpojištění a nedostatečné ochrany klientů a potřeby zásahu
státu. U Garančního fondu pojistitelů lze snadno sledovat všechny jeho členy.
Náklady – Potřebná úprava legislativy může být komplikovaná a zavedení časově i procesně
náročné.
Náročnost implementace by mohla být navýšena kvůli jednání o možném monopolním postavení
pojišťoven, které budou určovat výši pojistného také na základě příspěvků GF a omezí tak tržní
princip. K samotnému efektivnímu fungování se vyžaduje spolupráci pojišťoven. Variantu lze označit
za realistickou s téměř neexistujícími provozními náklady z pohledu státu.
V. Varianta 4 - Garanční fond CK a účast státu v garančním fondu
Cestovní kancelář
Přínosy – CK řídí celý proces zaručení samy, mohou se podílet na rozhodování o výši záruky. V
případě nedostatku prostředku existuje státní záruka a riziko případného doplácení nenesou CK,
náklady se významně nezmění.
Náklady – Je nutné vytvořit nový institut Garančního fondu, kde solventní CK prakticky nesou
následky hospodaření zkrachovalých CK při doplnění fondu.
Zprostředkovatel spojených cestovních služeb
Přínosy – Zvýšení kredibility vůči klientům a vyšší míra prevence před soudními spory v případě
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úpadku poskytovatele spojených cestovních služeb.
Náklady – Pro zprostředkovatele spojených cestovních služeb znamená každý mechanismus zvýšení
finančních i časových nákladů.
Pojišťovna
Přínosy – Není nutné vytvářet žádné další struktury a pojišťovny nenesou za platební neschopnost
CK žádné riziko.
Náklady – Pojišťovny přijdou o klienty produktu pojištění proti úpadku i jakýkoliv doplňující
produkt.
Stát/MMR
Přínosy – Stát při účasti v Garančním fondu má jistou formu kontroly nad mechanismem zaručení i
nad aktuální finanční situaci na trhu, při optimálním nastavení může tedy předcházet platební
neschopnosti.
Náklady – V případě přečerpání GF je nutná finanční účast státu. Návrh a implementace mechanismu
je náročná
Vytvoření nového institutu GF CK předpokládá vhodné úvodní nastavení zajišťovacích mechanismů.
Vedení GF by leželo na organizacích, které nedisponují aparátem a zkušenostmi finančních institucí,
průběžný dohled státu by byl nutný. Variantu lze uvažovat za předpokladu současného vytvoření
poradního orgánu, jedná se tedy z pohledu státu o relativně nákladný mechanismus.
VI. Varianta 5 - Pojištění / bankovní záruka + garanční fond CK
Cestovní kancelář
Přínosy – Zvýší se kredibilita vůči klientům CK, doplňkový zajišťující nástroj přitom do značné míry
drží CK ve vlastních rukou.
Náklady – Náklady na zaručení se navýší o příspěvky do GF, přičemž při přečerpání fondu jsou to
CK, kdo poměrnou částí uhradí zbývající nároky.
Zprostředkovatel spojených cestovních služeb
Přínosy – Zvýšení kredibility vůči klientům a vyšší míra prevence před soudními spory v případě
úpadku poskytovatele spojených cestovních služeb.
Náklady – Pro zprostředkovatele spojených cestovních služeb znamená každý mechanismus zvýšení
finančních i časových nákladů.
Pojišťovna
Přínosy – Stávající klientela zůstane zachována s tím, že není nutné vytvářet další institut. Odpadá
riziko vynucené úhrady škod nad limit pojištění v případě jeho přečerpání.
Náklady – Z pohledu pojišťoven nebyly identifikovány významné negativní prvky.
Stát/MMR
Přínosy – Zajistí se ochrana klientů, a zároveň není nutná finanční intervence státu ani v případě
přečerpání obou zaručujících nástrojů.
Náklady – Kontrola fungování systému je poměrně náročná díky vysokému počtu subjektů (jak CK,
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tak pojistitelé), stejně tak je nutné pečlivé nastavení systému při implementaci.
Tato varianta se v době zpracování studie jeví jako méně náročná na provoz vzhledem k tomu, že
potřebná robustnost GF jako pouze doplňkového systému není vysoká a dohled nad jeho fungováním
je relativně méně nákladný. Protože se nejedná o komplexní reformu systému, lze očekávat středně
náročnou úvodní implementaci.
VII. Varianta 6 - Pojištění státní institucí
Cestovní kancelář
Přínosy – CK nenesou riziko v případě, že je limit pojištění přečerpán, naopak mají jistotu zajištění
státem.
Náklady – Lze očekávat vyšší kontrolu hospodaření CK ze strany státu a je zřejmé, že nebude možné
si vybrat pojišťovnu na základě tržních podmínek.
Zprostředkovatel spojených cestovních služeb
Přínosy – Zvýšení kredibility vůči klientům a vyšší míra prevence před soudními spory v případě
úpadku poskytovatele spojených cestovních služeb.
Náklady – Pro zprostředkovatele spojených cestovních služeb znamená každý mechanismus zvýšení
finančních i časových nákladů.
Pojišťovna
Přínosy – Není nutné vytvářet žádné další struktury a pojišťovny nenesou za platební neschopnost
CK žádné riziko. Případnou výjimkou je státem vybraná pojišťovna spravující celou strukturu
zákonného pojištění.
Náklady – Pojišťovny přijdou o klienty produktu pojištění proti úpadku i jakýkoliv doplňující
produkt (opět s případnou výjimkou).
Stát/MMR
Přínosy – Stát při účasti v pojistném mechanismu má jistou formu kontroly nad hospodařením trhu,
při optimálním nastavení může tedy předcházet platební neschopnosti.
Náklady – V případě přečerpání limitu pojištění je nutná finanční účast státu.
Pojištění státní (či státem zvolenou) institucí vyžaduje kompletní změnu systému, implementaci může
komplikovat vysoký odpor ke změně. Značná míra zapojení státu do zavedení i provozu tohoto
mechanismu sice zaručuje plnou implementaci požadavků Směrnice, avšak zvyšuje riziko nutného
čerpání veřejných prostředků.
VIII. Varianta 7 - Pojištění ve prospěch klientů
Cestovní kancelář
Přínosy – CK může snadno transparentně oddělit platbu za pojistné proti úpadku tak, aby klient
rozuměl navýšení cen. Pojistné je navíc vždy přiměřené skutečným aktuálním příjmům CK, nikoliv
ročnímu odhadu.
Náklady – Lze očekávat navýšení cen a navýšení administrativní zátěže při zprostředkování pojištění
pro klienty. Sami klienti neovlivní obsah smlouvy.
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Zprostředkovatel spojených cestovních služeb
Přínosy – Zvýšení kredibility vůči klientům a vyšší míra prevence před soudními spory v případě
úpadku poskytovatele spojených cestovních služeb.
Náklady – Pro zprostředkovatele spojených cestovních služeb znamená každý mechanismus zvýšení
finančních i časových nákladů.
Pojišťovna
Přínosy – Pojistné reflektuje aktuální rizikovost klienta v různých fázích roku.
Náklady – Nastavení pojistných podmínek a limitu pro jednotlivé klienty je v porovnání s CK
složitější, stejně tak lze očekávat vyšší administrativní náročnost.
Stát/MMR
Přínosy – Pro samotné fungování systému není nutná státní účast, vše se odehrává mezi klientem,
CK a pojišťovnou.
Náklady – I při vhodném nastavení systému nelze garantovat, že klient bude odškodněn z pojištění
100% v každém možném případě, nelze tedy vyloučit zapojení státu. Také kontrola systému je velmi
náročná.
U této varianty lze očekávat náročnou úvodní implementaci, nutnost vhodného nastavení faktorů pro
posouzení pojistného rizika pro pojišťovny a zajištění průběžné kontroly systému. Jedná se o
mechanismus s nízkou mírou rizikovosti, avšak s vysokými náklady na provoz, které by se promítly
do úrovně cen na trhu spojených a souborných služeb.
Z důvodu nedostatku údajů potřebných pro kvantitativní analýzu došlo k ohodnocení kvalitativních
faktorů (náklady a přínosy z hlediska státu, garantujících institucí a trhu CK) jednotlivých variant
příslušným počtem bodů v rozmezí -4 až +4.
Přínosy a náklady byly rozděleny do následujících kategorií:
•

Cestovní kanceláře (pořadatelé zájezdů ve smyslu nové Směrnice) a zprostředkovatelé
spojených cestovních služeb – hodnocení administrativní náročnosti, provozu schématu,
konkurenceschopnosti CK a vlivu faktorů na prodej zájezdů

•

Pojišťovny, finanční instituce a další potenciální garanti – hodnocení náročnosti při stanovení
rizik a kontroly subjektů ve schématu

•

Stát – hodnocení z pohledu míry naplnění požadavků ve srovnání se současným stavem

•

Klient – relativní navýšení ceny ve srovnání s dalšími variantami a stávajícím stavem

•

Náročnost nastavení systému – hodnocení časové a odborné náročnosti pro nastavení
mechanismů systému

•

Náročnost implementace – hodnocení relativních nákladů na implementaci systému ve srovnání
s dalšími variantami a stávajícím stavem

•

Náročnost
provozu
–
hodnocení
relativních
systému ve srovnání s dalšími variantami a stávajícím stavem.

nákladů

na

provoz

Po provedení obodování na základě expertních odhadů a výstupů z konzultací se jako nejvíce
přínosná (resp. nejméně nákladná) jeví varianta 1, optimalizace pojistného limitu při omezení záloh.
Naopak nejvíce nákladná (resp. nejméně přínosná) se jeví varianta 7, pojištění klientů.
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Varianta

1

2

3

4

5

6

7

Váha Hledisko
0,2

Cestovní kancelář

-4

-4

-2

2

-4

4

0

0,2

Garantující instituce

2

0

0

0

2

0

-2

0,25

Stát

2

2

4

-2

2

-4

-2

0,05

Klient

-2

-2

-2

-2

-2

0

-2

0,1

Náročnost nastavení systému

2

-2

-4

-2

-2

0

-4

0,1

Náročnost implementace

4

-2

-2

-4

-2

-2

-4

0,1

Náročnost provozu

2

4

4

-2

2

-4

2

0,8

-0,6

0,3

-0,9

-0,2

-0,8

-1,6

Vyhodnocení

U variant 2 – 7 bylo jako doplňkový nástroj ke snížení ekonomického rizika počítáno i s tím, že by
cestovní kanceláře měly omezenu výši záloh a doplatků, vč. lhůty pro jejich výběr.
3.4 VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ VARIANT
Protože je v rámci RIA řešena úloha s velkým množstvím rizik, musí být součástí vyhodnocení variant
nejen porovnání přímých nákladů a přínosů, ale i výstup z analýzy rizik.
Pro analýzu rizik byla využita metoda semi-kvantifikovaného vyhodnocení rizik. Analýza spočívala v
identifikaci rizikových faktorů a jejich následném vyhodnocení s ohledem na míru pravděpodobnosti
výskytu rizika (MP) a míru dopadu z pohledu státu (MDs) a z pohledu trhu (MDt). Analýza vycházela
z odborného odhadu dopadu rizika na garanční schéma a z odhadu nákladů, které vychází ze
statistických údajů o trhu CK v České republice.
Každá uvažovaná varianta byla posouzena z pohledu všech identifikovaných rizik, přičemž byly
naznačeny dopady rizika lišící se pro konkrétní varianty. Návrhy opatření na zmírnění rizik byly
doplněny pro vybrané varianty.
Výstupy z analýzy rizik jsou zachyceny v následujících tabulkách. Míra pravděpodobnosti a míra
dopadu odpovídá škále 1 – 5 (1 nejnižší, 5 nejvyšší). Výsledná hodnota (vyhodnocení) je vypočítána z
průměru dopadu na stát a na trh, tedy:(MP*MDs + MP*MDt)/2.
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Není zajištěno 100% Nutnost dofinancování zbývajících prostředků
krytí náhrad
státem, riziko zahájení řízení o nesplnění
4
povinnosti transpozice Směrnice a riziko žalob
ze strany poškozených klientů.

1

1

2,5

Časová
náročnost
implementace změn
nedostačuje pro daný
termín

Časová proluka mezi požadovanou transpozicí
Směrnice
a
skutečnou
implementací
3
garančního schéma může vyústit v řízení o
nesplnění povinnosti

1

1

2,0

Schéma je odmítnuto I přes zavedení nového dostačujícího
garančního schématu je celý systém nefunkční
garantujícími
2
a musí být znova upraven, případně je nutné
institucemi
dodatečně komerční garanty motivovat.

2

1

2,0

Schéma je odmítnuto Riziko vyvolává zpoždění procesu transpozice
v
legislativním Směrnice a při dodatečných zrychlených
3
procesu
úpravách schématu dle připomínek příslušných
institucí vzniká prostor pro neefektivity.

1

1

2,0

Následek je úzce provázán s odmítnutím
schématu garanty. V případě úpadku více CK
garantovaných jednou institucí je ohrožena
3
garantující instituce. Náklady na garanci se
promítají do cen zájezdů. Garant požaduje
úpravu legislativy.

2

2

5,0

Náklady na garanci Náklady na garanční mechanismus zvyšují
pro
CK
jsou ceny zájezdů o poměrnou část. Vyššími
nepřiměřeně vysoké požadavky na kapitálové toky jsou ohroženy 2
menší CK a je omezován vstup na trh novými
subjekty. CK požadují úpravu legislativy

4

2

6,0

Mechanismy nového Dopad na systém není kritický, dochází však k
nástroje
jsou neefektivitám, zpoždění v čerpání a k 1
nevhodně nastaveny navyšování provozních nákladů.

3

1

2,0

Proces
vytvoření Náklady na garanční mechanismus zvyšují
garance a refundace cenu zájezdů, přičemž se může prodloužit doba
je
příliš vyřízení pojistné události.
1
administrativně
náročný

3

1

2,0

Náklady pro garanta
v případě platební
neschopnosti
významné CK jsou
nepřiměřeně vysoké
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omezení záloh
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Kontrolovatelnost
V případě podvodu nejsou odhaleni pachatelé a
systému je nízká a selhává také preventivní funkce kontrol.
4
nastává
riziko
podvodů a úniků

1

2

5,0

Vzniká prostor pro Ve specifických situacích může nastat
nejasný výklad v nesoulad ve výkladu právních požadavků
návaznosti
na vedoucí ke sporům a nedůvěře ve schéma.
3
legislativní
požadavky

3

1

3,0

Trh CK je ohrožen Pro danou variantu pro není relevantní.
při nedostatečné výši
garance,
pokud
náhrady
platí
poměrně všechny CK

0

0

0

0,0

Vyvstává
možnost Pro danou variantu pro není relevantní.
zneužití
nesolventními CK

0

0

0

0,0

V hlavní sezóně může dojít k přečerpání limitu
pojištění / bankovní záruky, mimo hlavní
3
sezónu jsou naopak náklady na garanční
schéma zbytečně vysoké.

3

3

9,0

Výše
záruky
v
průběhu
roku
neodpovídá
sezónním výkyvům
Výsledná hodnota:

40,5

Není zajištěno 100% Nutnost dofinancování zbývajících prostředků
krytí náhrad
státem, riziko zahájení řízení o nesplnění
2
povinnosti transpozice Směrnice a riziko žalob
ze strany poškozených klientů.

1

1

1,5

Časová
náročnost
implementace změn
nedostačuje pro daný
termín

Časová proluka mezi požadovanou transpozicí
Směrnice
a
skutečnou
implementací
3
garančního schéma může vyústit v řízení o
nesplnění povinnosti

1

3

6,0

Schéma je odmítnuto I přes zavedení nového dostačujícího
garančního schématu je celý systém nefunkční 3
garantujícími
a musí být znova upraven, případně je nutné
institucemi

2

3

7,5
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dodatečně komerční garanty motivovat.
Schéma je odmítnuto Riziko vyvolává zpoždění procesu transpozice
v
legislativním Směrnice a při dodatečných zrychlených
3
procesu
úpravách schématu dle připomínek příslušných
institucí vzniká prostor pro neefektivity.

1

2

4,0

Následek je úzce provázán s odmítnutím
schématu garanty. V případě úpadku více CK
garantovaných jednou komerční institucí je
1
ohrožena garantující instituce. Náklady na
garanci se promítají do cen zájezdů. Garant
požaduje úpravu legislativy.

2

1

1,5

Náklady na garanci Náklady na garanční mechanismus zvyšují
pro
CK
jsou ceny zájezdů o poměrnou část. Vyššími
nepřiměřeně vysoké požadavky na kapitálové toky jsou ohroženy 2
menší CK a je omezován vstup na trh novými
subjekty. CK požadují úpravu legislativy.

4

2

6,0

Mechanismy nového Dopad na systém není kritický, dochází však k
nástroje
jsou neefektivitám, zpoždění v čerpání a k 1
nevhodně nastaveny navyšování provozních nákladů.

3

2

4,0

Proces
vytvoření Náklady na garanční mechanismus zvyšují
garance a refundace je cenu zájezdů, přičemž se může prodloužit doba
1
příliš administrativně vyřízení pojistné události.
náročný

2

1

1,5

Kontrolovatelnost
V případě podvodu nejsou odhaleni pachatelé a
systému je nízká a selhává také preventivní funkce kontrol.
4
nastává
riziko
podvodů a úniků

1

2

5,0

Vzniká prostor pro Ve specifických situacích může nastat
nejasný výklad v nesoulad ve výkladu právních požadavků
3
návaznosti
na vedoucí ke sporům a nedůvěře ve schéma.
legislativní požadavky

3

1

3,0

Trh CK je ohrožen při
nedostatečné
výši
garance,
pokud
náhrady platí poměrně
všechny CK

Při přečerpání limitu garance i pojištění uhradí
škody všechny CK poměrnou částí vkladu do
GF. Dodatečné náklady a důvody vedoucí k 1
přečerpání garance mohou vést k nestabilitě
trhu.

3

1

2,0

Vyvstává
možnost CK, které se nehospodárným provozem octnou
zneužití
v platební neschopnosti způsobují čerpání
1
nesolventními CK
finančních prostředků GF. Prostředky poté
doplňují stabilní na solventní CK.

3

2

4,0

Náklady pro garanta v
případě
platební
neschopnosti
významné CK jsou
nepřiměřeně vysoké
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Výše
záruky
v V hlavní sezóně může dojít k přečerpání
průběhu
roku garance, mimo hlavní sezónu jsou naopak
1
neodpovídá sezónním náklady na garanční schéma zbytečně vysoké.
výkyvům
Výsledná hodnota:

3

2

4,0

50,0

Není zajištěno 100% Nutnost dofinancování zbývajících prostředků
krytí náhrad
státem, riziko zahájení řízení o nesplnění
2
povinnosti transpozice Směrnice a riziko žalob
ze strany poškozených klientů.

1

1

1,5

Časová
náročnost
implementace změn
nedostačuje pro daný
termín

Časová proluka mezi požadovanou transpozicí
Směrnice
a
skutečnou
implementací
2
garančního schéma může vyústit v řízení o
nesplnění povinnosti

1

2

3,0

Schéma je odmítnuto I přes zavedení nového dostačujícího
garančního schématu je celý systém nefunkční
garantujícími
4
a musí být znova upraven, případně je nutné
institucemi
dodatečně komerční garanty motivovat.

3

2

7,0

Schéma je odmítnuto Riziko vyvolává zpoždění procesu transpozice
v
legislativním Směrnice a při dodatečných zrychlených
3
procesu
úpravách schématu dle připomínek příslušných
institucí vzniká prostor pro neefektivity.

1

1

2,0

Následek je úzce provázán s odmítnutím
schématu garanty. V případě úpadku více CK
garantovaných jednou komerční institucí je
1
ohrožena garantující instituce. Náklady na
garanci se promítají do cen zájezdů. Garant
požaduje úpravu legislativy.

2

2

3,0

Náklady na garanci Náklady na garanční mechanismus zvyšují
pro
CK
jsou ceny zájezdů o poměrnou část. Vyššími
nepřiměřeně vysoké požadavky na kapitálové toky jsou ohroženy 2
menší CK a je omezován vstup na trh novými
subjekty. CK požadují úpravu legislativy

3

2

5,0

Náklady pro garanta v
případě
platební
neschopnosti
významné CK jsou
nepřiměřeně vysoké
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III. Varianta 3 – Stávající povinné pojištění proti úpadku/bankovní záruka s limitem +
Garanční fond finančních institucí (pojišťoven/bank)
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Mechanismy nového Dopad na systém není kritický, dochází však k
nástroje
jsou neefektivitám, zpoždění v čerpání a k 1
nevhodně nastaveny navyšování provozních nákladů.

2

1

1,5

Proces
vytvoření Náklady na garanční mechanismus zvyšují
garance a refundace je cenu zájezdů, přičemž se může prodloužit doba
1
příliš administrativně vyřízení pojistné události.
náročný

2

1

1,5

Kontrolovatelnost
V případě podvodu nejsou odhaleni pachatelé a
systému je nízká a selhává také preventivní funkce kontrol.
2
nastává
riziko
podvodů a úniků

1

1

1,5

Vzniká prostor pro Ve specifických situacích může nastat
nejasný výklad v nesoulad ve výkladu právních požadavků
3
návaznosti
na vedoucí ke sporům a nedůvěře ve schéma.
legislativní požadavky

3

1

3,0

Trh CK je ohrožen při Pro danou variantu pro není relevantní.
nedostatečné
výši
garance,
pokud
náhrady platí poměrně
všechny CK

0

0

0

0,0

Vyvstává
možnost Garantující instituce nedostatečně vyhodnocuje
zneužití
rizika, případné zneužití má dopad na zvýšení 1
nesolventními CK
nákladů na garanci z pohledu CK.

2

1

1,5

Výše
záruky
v V hlavní sezóně může dojít k přečerpání
průběhu
roku garance, mimo hlavní sezónu jsou naopak
1
neodpovídá sezónním náklady na garanční schéma zbytečně vysoké.
výkyvům

3

3

6,0

Výsledná hodnota:

36,5
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Není zajištěno 100% Nutnost dofinancování zbývajících prostředků
krytí náhrad
státem, riziko zahájení řízení o nesplnění
5
povinnosti transpozice Směrnice a riziko žalob
ze strany poškozených klientů.

1

2

6,0

Časová
náročnost
implementace změn
nedostačuje pro daný
termín

Časová proluka mezi požadovanou transpozicí
Směrnice
a
skutečnou
implementací
3
garančního schéma může vyústit v řízení o
nesplnění povinnosti

1

3

6,0

Schéma je odmítnuto Dané riziko není relevantní. Stát jako
garantujícími
garantující instituce může odmítnout schéma v
0
institucemi
legislativním procesu, což popisuje následující
riziko.

0

0

0,0

Schéma je odmítnuto Riziko vyvolává zpoždění procesu transpozice
v
legislativním Směrnice a při dodatečných zrychlených
4
procesu
úpravách schématu dle připomínek příslušných
institucí vzniká prostor pro neefektivity.

1

4

10,0

Náklady pro garanta v V případě úpadku více CK převyšují náklady
případě
platební pro stát jako konečného garanta očekávané
náklady při standardní míře pravděpodobnosti. 5
neschopnosti
významné CK jsou
nepřiměřeně vysoké

2

2

7,0

Náklady na garanci Náklady na garanční mechanismus zvyšují
pro
CK
jsou ceny zájezdů o poměrnou část. Vyššími
nepřiměřeně vysoké požadavky na kapitálové toky jsou ohroženy 2
menší CK a je omezován vstup na trh novými
subjekty. CK požadují úpravu legislativy

3

2

5,0

Mechanismy nového Dopad na systém není kritický, dochází však k
nástroje
jsou neefektivitám, zpoždění v čerpání a k 4
nevhodně nastaveny navyšování provozních nákladů.

1

2

5,0

Proces
vytvoření Náklady na garanční mechanismus zvyšují
garance a refundace je cenu zájezdů, přičemž se může prodloužit doba
2
příliš administrativně vyřízení pojistné události.
náročný

1

1

1,5
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IV. Varianta 4 – Garanční fond CK s účastí státu
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Kontrolovatelnost
V případě podvodu nejsou odhaleni pachatelé a
systému je nízká a selhává také preventivní funkce kontrol.
3
nastává
riziko
podvodů a úniků

1

1

2,0

Vzniká prostor pro Ve specifických situacích může nastat
nejasný výklad v nesoulad ve výkladu právních požadavků
3
návaznosti
na vedoucí ke sporům a nedůvěře ve schéma.
legislativní požadavky

3

1

3,0

Trh CK je ohrožen při Riziko v této variantě není relevantní.
nedostatečné
výši
garance,
pokud
náhrady platí poměrně
všechny CK

0

0

0

0,0

Vyvstává
možnost CK, které se nehospodárným provozem octnou
zneužití
v platební neschopnosti způsobují čerpání
nesolventními CK
finančních prostředků GF. Prostředky poté 3
doplňují stabilní a solventní CK a případně i
stát.

1

1

2,0

Výše
záruky
v V hlavní sezóně může dojít k přečerpání
průběhu
roku garance, mimo hlavní sezónu jsou naopak
4
neodpovídá sezónním náklady na garanční schéma zbytečně vysoké.
výkyvům

1

2

5,0

Výsledná hodnota:

52,5

Není zajištěno 100% Nutnost dofinancování zbývajících prostředků
krytí náhrad
státem, riziko zahájení řízení o nesplnění
2
povinnosti transpozice Směrnice a riziko žalob
ze strany poškozených klientů.

2

1

2,0

Časová
náročnost
implementace změn
nedostačuje pro daný
termín

1

2

4,0

2

2

4,0

Časová proluka mezi požadovanou transpozicí
Směrnice
a
skutečnou
implementací
3
garančního schéma může vyústit v řízení o
nesplnění povinnosti

Schéma je odmítnuto I

přes

zavedení

nového
39

dostačujícího 2

*MP

MD

MP

Následek

MDt

Riziko

MDs

V. Varianta 5 – Stávající povinné pojištění proti úpadku/bankovní záruka s limitem + Garanční
fond CK

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

garančního schématu je celý systém nefunkční
a musí být znova upraven, případně je nutné
dodatečně komerční garanty motivovat.

garantujícími
institucemi

Schéma je odmítnuto Riziko vyvolává zpoždění procesu transpozice
v
legislativním Směrnice a při dodatečných zrychlených
3
procesu
úpravách schématu dle připomínek příslušných
institucí vzniká prostor pro neefektivity.

1

2

4,0

Následek je úzce provázán s odmítnutím
schématu garanty. V případě úpadku více CK
garantovaných jednou komerční institucí je
2
ohrožena garantující instituce. Náklady na
garanci se promítají do cen zájezdů. Garant
požaduje úpravu legislativy.

3

1

2,5

Náklady na garanci Náklady na garanční mechanismus zvyšují
pro
CK
jsou ceny zájezdů o poměrnou část. Vyššími
nepřiměřeně vysoké požadavky na kapitálové toky jsou ohroženy 2
menší CK a je omezován vstup na trh novými
subjekty. CK požadují úpravu legislativy

4

2

6,0

Mechanismy nového Dopad na systém není kritický, dochází však k
nástroje
jsou neefektivitám, zpoždění v čerpání a k 1
nevhodně nastaveny navyšování provozních nákladů.

3

2

4,0

Proces
vytvoření Náklady na garanční mechanismus zvyšují
garance a refundace je cenu zájezdů, přičemž se může prodloužit doba
1
příliš administrativně vyřízení pojistné události.
náročný

3

1

2,0

Kontrolovatelnost
V případě podvodu nejsou odhaleni pachatelé a
systému je nízká a selhává také preventivní funkce kontrol.
3
nastává
riziko
podvodů a úniků

1

2

4,0

Vzniká prostor pro Ve specifických situacích může nastat
nejasný výklad v nesoulad ve výkladu právních požadavků
3
návaznosti
na vedoucí ke sporům a nedůvěře ve schéma.
legislativní požadavky

3

1

3,0

Trh CK je ohrožen při
nedostatečné
výši
garance,
pokud
náhrady platí poměrně
všechny CK

Při přečerpání limitu garance uhradí škody
všechny CK poměrnou částí vkladu do GF.
Dodatečné náklady a důvody vedoucí k 2
přečerpání garance mohou vést k nestabilitě
trhu.

3

1

2,5

možnost CK, které se nehospodárným provozem octnou 1
v platební neschopnosti způsobují čerpání

3

1

2,0

Náklady pro garanta v
případě
platební
neschopnosti
významné CK jsou
nepřiměřeně vysoké

Vyvstává
zneužití
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nesolventními CK

finančních prostředků GF. Prostředky poté
doplňují stabilní na solventní CK.

Výše
záruky
v V hlavní sezóně může dojít k přečerpání
průběhu
roku garance, mimo hlavní sezónu jsou naopak
2
neodpovídá sezónním náklady na garanční schéma zbytečně vysoké.
výkyvům
Výsledná hodnota:

3

2

5,0

45,0

Není zajištěno 100% Nutnost dofinancování zbývajících prostředků
krytí náhrad
státem, riziko zahájení řízení o nesplnění
4
povinnosti transpozice Směrnice a riziko žalob
ze strany poškozených klientů.

1

1

2,5

Časová
náročnost
implementace změn
nedostačuje pro daný
termín

Časová proluka mezi požadovanou transpozicí
Směrnice
a
skutečnou
implementací
3
garančního schéma může vyústit v řízení o
nesplnění povinnosti

1

3

6,0

Schéma je odmítnuto Dané riziko není relevantní. Stát jako
garantujícími
garantující instituce může odmítnout schéma v
0
institucemi
legislativním procesu, což popisuje následující
riziko.

0

0

0,0

Schéma je odmítnuto Riziko vyvolává zpoždění procesu transpozice
v
legislativním Směrnice a při dodatečných zrychlených
4
procesu
úpravách schématu dle připomínek příslušných
institucí vzniká prostor pro neefektivity.

1

4

10,0

Náklady pro garanta v V případě úpadku více CK převyšují náklady
případě
platební pro stát jako konečného garanta očekávané
neschopnosti
náklady při standardní míře pravděpodobnosti. 4
významné CK jsou
nepřiměřeně vysoké

1

3

7,5

Náklady na garanci Náklady na garanční mechanismus zvyšují
pro
CK
jsou ceny zájezdů o poměrnou část. Vyššími
nepřiměřeně vysoké požadavky na kapitálové toky jsou ohroženy 1
menší CK a je omezován vstup na trh novými
subjekty. CK požadují úpravu legislativy.

3

1

2,0
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Mechanismy nového Dopad na systém není kritický, dochází však k
nástroje
jsou neefektivitám, zpoždění v čerpání a k 4
nevhodně nastaveny navyšování provozních nákladů.

3

2

7,0

Proces
vytvoření Náklady na garanční mechanismus zvyšují
garance a refundace je cenu zájezdů, přičemž se může prodloužit doba
3
příliš administrativně vyřízení pojistné události.
náročný

3

1

3,0

Kontrolovatelnost
V případě podvodu nejsou odhaleni pachatelé a
systému je nízká a selhává také preventivní funkce kontrol.
4
nastává
riziko
podvodů a úniků

1

1

2,5

Vzniká prostor pro Ve specifických situacích může nastat
nejasný výklad v nesoulad ve výkladu právních požadavků
3
návaznosti
na vedoucí ke sporům a nedůvěře ve schéma.
legislativní požadavky

3

1

3,0

Trh CK je ohrožen při Riziko v této variantě není relevantní.
nedostatečné
výši
garance,
pokud
náhrady platí poměrně
všechny CK

0

0

0

0,0

Vyvstává
možnost CK, které se nehospodárným provozem octnou
zneužití
v platební neschopnosti, způsobují čerpání
4
nesolventními CK
finančních prostředků garance. Prostředky poté
doplňují stabilní a solventní CK.

1

2

5,0

Výše
záruky
v V hlavní sezóně může dojít k přečerpání
průběhu
roku garance, mimo hlavní sezónu jsou naopak
4
neodpovídá sezónním náklady na garanční schéma zbytečně vysoké.
výkyvům

1

2

5,0

Výsledná hodnota:

53,5

Není zajištěno 100% Nutnost dofinancování zbývajících prostředků
krytí náhrad
státem, riziko zahájení řízení o nesplnění
4
povinnosti transpozice Směrnice a riziko žalob
ze strany poškozených klientů.
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VII. Varianta 7 – Pojištění ve prospěch klientů
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Časová
náročnost
implementace změn
nedostačuje pro daný
termín

Časová proluka mezi požadovanou transpozicí
Směrnice
a
skutečnou
implementací
3
garančního schéma může vyústit v řízení o
nesplnění povinnosti

1

4

8,0

Schéma je odmítnuto I přes zavedení nového dostačujícího
garančního schématu je celý systém nefunkční
garantujícími
3
a musí být znova upraven, případně je nutné
institucemi
dodatečně komerční garanty motivovat.

3

4

12,0

Schéma je odmítnuto Riziko vyvolává zpoždění procesu transpozice
v
legislativním Směrnice a při dodatečných zrychlených
3
procesu
úpravách schématu dle připomínek příslušných
institucí vzniká prostor pro neefektivity.

1

3

6,0

Následek je úzce provázán s odmítnutím
schématu garanty. V případě úpadku více CK
garantovaných jednou komerční institucí je
2
ohrožena garantující instituce. Náklady na
garanci se promítají do cen zájezdů. Garant
požaduje úpravu legislativy.

3

2

5,0

Náklady na garanci Náklady na garanční mechanismus zvyšují
pro
CK
jsou ceny zájezdů o poměrnou část. Vyššími
nepřiměřeně vysoké požadavky na kapitálové toky jsou ohroženy 2
menší CK a je omezován vstup na trh novými
subjekty. CK požadují úpravu legislativy.

4

3

9,0

Mechanismy nového Dopad na systém není kritický, dochází však k
nástroje
jsou neefektivitám, zpoždění v čerpání a k 1
nevhodně nastaveny navyšování provozních nákladů.

3

3

6,0

Proces
vytvoření Náklady na garanční mechanismus zvyšují
garance a refundace je cenu zájezdů, přičemž se může prodloužit doba
1
příliš administrativně vyřízení pojistné události.
náročný

4

4

10,0

Kontrolovatelnost
V případě podvodu nejsou odhaleni pachatelé a
systému je nízká a selhává také preventivní funkce kontrol.
4
nastává
riziko
podvodů a úniků

1

4

10,0

Vzniká prostor pro Ve specifických situacích může nastat
nejasný výklad v nesoulad ve výkladu právních požadavků
3
návaznosti
na vedoucí ke sporům a nedůvěře ve schéma.
legislativní požadavky

3

2

6,0

Trh CK je ohrožen při Riziko v této variantě není relevantní.
nedostatečné
výši

0

0

0,0

Náklady pro garanta v
případě
platební
neschopnosti
významné CK jsou
nepřiměřeně vysoké
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garance
Vyvstává
možnost Riziko v této variantě není relevantní.
zneužití
nesolventními CK

0

0

0

0,0

Výše
záruky
v V hlavní sezóně může dojít k přečerpání
průběhu
roku garance, mimo hlavní sezónu jsou naopak
1
neodpovídá sezónním náklady na garanční schéma zbytečně vysoké.
výkyvům

2

1

1,5

Výsledná hodnota:

76,0

Z analýzy rizik vyplývá, že nejméně rizikovou variantou z hlediska implementace a provozu je
varianta 3, tedy ponechání původního povinného pojištění CK proti úpadku/bankovní záruky a
vytvoření garančního fondu finančních institucí. Tato varianta poskytuje dostatečnou míru
zajištění, vhodné prostředí pro kontrolní systém a relativně nízkou míru rizik při implementaci nového
nástroje. Naopak nejvíce riziková po projektové stránce se jeví varianta 7 - pojištění klientů.
Jedná se o zcela nový institut, pro nějž neexistuje mnoho porovnatelných systémů v zahraničí a i při
správné implementaci lze očekávat rizika při jeho provozu.
Varianta

A

B

C

D

E

F

G

2,5

1,5

1,5

6,0

2,0

2,5

2,5

2,0

6,0

3,0

6,0

4,0

6,0

8,0

Schéma je odmítnuto garantujícími institucemi 2,0

7,5

7,0

0,0

4,0

0,0

12,0

Schéma je odmítnuto v legislativním procesu

2,0

4,0

2,0

10,0

4,0

10,0

6,0

Náklady pro garanta v případě platební
neschopnosti významné CK jsou nepřiměřeně 5,0
vysoké

1,5

3,0

7,0

2,5

7,5

5,0

Náklady na garanci pro CK jsou nepřiměřeně
6,0
vysoké

6,0

5,0

5,0

6,0

2,0

9,0

Mechanismy nového nástroje jsou nevhodně
2,0
nastaveny

4,0

1,5

5,0

4,0

7,0

6,0

Proces vytvoření garance a refundace je příliš
2,0
administrativně náročný

1,5

1,5

1,5

2,0

3,0

10,0

Kontrolovatelnost systému je nízká a nastává
5,0
riziko podvodů a úniků

5,0

1,5

2,0

4,0

2,5

10,0

Riziko
Není zajištěno 100% krytí náhrad
Časová náročnost implementace
nedostačuje pro daný termín

změn
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Vzniká prostor pro nejasný výklad
návaznosti na legislativní požadavky

v

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

6,0

Trh CK je ohrožen při nedostatečné výši
0,0
garance

2,0

0,0

0,0

2,5

0,0

0,0

Vyvstává možnost zneužití nesolventními CK 0,0

4,0

1,5

2,0

2,0

5,0

0,0

Výše záruky v průběhu roku neodpovídá
9,0
sezónním výkyvům

4,0

6,0

5,0

5,0

5,0

1,5

50,0

36,5

52,5

45,0

53,5

76,0

40,5

Výsledek

Pořadí variant bylo určeno na základě bodového ohodnocení dvou částí - nákladů a přínosů uvedených
u jednotlivých variant a výsledků analýzy rizik.
Způsob určení výsledného počtu bodů
Hodnoty na základě nákladů a přínosů a analýzy rizik byly převedeny na jednotnou škálu s maximální
hodnotou 100 bodů. Obě části analýzy mají na škále váhu 50 %, maximální počet bodů pro každou
část je tedy 50 bodů. Varianta, která byla vyhodnocena jako nejvýhodnější (v každé části) získala 50
bodů, ostatní poměrně k maximálnímu počtu.

Analýza rizik

Analýza přínosů
a nákladů
Vyhodnocení

Počet
bodů

Vážený
počet b.

Počet
bodů

Vážený
počet b.

Součet

Pořadí

45,06

0,8

50,00

95,06

1

50,0

36,50

-0,6

35,42

71,92

4

Pojištění / záruka + GF finančních
36,5
institucí

50,00

0,3

44,79

94,79

2

52,5

34,76

-0,9

32,29

67,05

6

5

Pojištění / záruka + Garanční fond
45,0
CK

40,56

-0,2

39,58

80,14

3

6

Pojištění proti úpadku u státní
53,5
instituce

34,11

-0,8

33,33

67,45

5

24,01

-1,6

25,00

49,01

7

Varianta
1

Optimalizace pojistného limitu /
40,5
záruky

2 Garanční fond CK s pojištěním
3

4 Garanční fond CK s účastí státu

7 Pojištění klientů

76,0
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4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení
Jako nejvhodnější varianty se na základě vyhodnocení nákladů a přínosů a analýzy rizik jeví varianta
1, varianta 3 a varianta 5. Tj. varianta, která počítá s pojištěním pro případ úpadku/bankovní zárukou,
doplněné o garanční fond cestovních kanceláří.
•

varianta 1 – optimalizace pojistného limitu / bankovní záruky,

•

varianta 3 – stávající pojištění proti úpadku / bankovní záruka a garanční fond finančních institucí
a

•

varianta 5 – stávající pojištění proti úpadku / bankovní záruka a garanční fond CK
v uvedeném pořadí.

5. Implementace doporučené varianty a vynucování
Implementace varianty vyžaduje úpravu v zákoně. Gestorem směrnice EU č. 2302/2015 je
Ministerstvo pro místní rozvoj, které je v rámci ČR odpovědné za transpozici směrnice. V souladu
s čl. 17 pořadatelé usazení na území ČR povinni poskytnout záruku vrácení veškerých plateb
uskutečněných cestujícími nebo v jejich prospěch, nejsou-li příslušné služby poskytnuty v důsledku
jejich platební neschopnosti. Je-li součástí smlouvy o souborných službách pro cesty i přeprava osob,
poskytnou pořadatelé záruku rovněž pro repatriaci cestujících. V souladu s čl. 19 obchodníci
zprostředkovávající spojené cestovní služby jsou povinni poskytnout záruku, že budou vráceny
veškeré platby, které obdrží od cestujících, pokud cestovní služba, která je součástí spojených
cestovních služeb, nebyla v důsledku jejich platební neschopnosti poskytnuta.
5.1 VARIANTA 1 - OPTIMALIZACE POJISTNÉHO LIMITU / BANKOVNÍ ZÁRUKY
Implementaci varianty provádí Ministerstvo pro místní rozvoj, které je ústředním státním orgánem pro
záležitosti cestovního ruchu a cestovních kanceláří.
Implementace varianty vyžaduje stanovení optimální výše záloh a délky překlenovacího období v
konzultacích se zástupci cestovních kanceláří a agentur. Dále je nutné úpravou právních předpisů
zahrnout do skupiny pojištěných subjektů také zprostředkovatele spojených cestovních služeb, např.
vytvořením nové kategorie koncesované činnosti. Za účelem zavedení všech opatření varianty není
nutné vytvářet další institucionální zázemí. Vynucovací mechanismus je součástí stávajících
ustanovení o správních deliktech a ustanovení o omezení možnosti prodávat nedostatečně chráněné
zájezdy.
Časová náročnost
Zavedení varianty vyžaduje úpravu stávající legislativy, časovým nákladem je pouze legislativní
proces schválení novely a konzultace s dotčenými subjekty. Varianta bezprostředně zasahuje do
finančních toků CK a CA, které jsou nutně provázané na cyklické sezónní financování. Z toho důvodu
je vhodné posunout počátek účinnosti a ponechat CK/CA prostor pro přenastavení toků do konce
následujícího účetního období.
Finanční náročnost
Implementace varianty nepředpokládá přímý finanční dopad na státní rozpočet. Očekávaným
nákladem je personální zajištění přípravy a schválení návrhu novelizace příslušné legislativy, které
probíhá v rámci stávající agendy zaměstnanců, a zajištění dozoru. Navrhovaná varianta představuje
preventivní opatření pro zmírnění rizika, že garanční schéma bude nedostatečné.
V závislosti na podmínkách na finančním a pojistném trhu je možné, že se zvýší Náklady na garanční
mechanismus CK, které se odrazí v ceně zájezdů. Klienti jsou však více chráněni před selháním
schématu a s tím spojenými dodatečnými náklady trhu.
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Organizační náročnost
Nepředpokládá se vznik či úprava nových institucí. Dozor nad činností CK provádí živnostenský úřad
(v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání), dále MMR (v souladu se
zákonem č. 159/1999 Sb.).
5.2 VARIANTA 3 – STÁVAJÍCÍ POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU / BANKOVNÍ ZÁRUKA A
GARANČNÍ FOND FINANČNÍCH INSTITUCÍ
Implementaci varianty provádí MMR, které je ústředním státním orgánem státní správy ve věcech
cestovního ruchu, do jehož kompetence spadá dohled nad trhem CK. Varianta předpokládá úzkou
spolupráci s ČNB, která je kontrolním orgánem činnosti v pojišťovnictví a bankovnictví.
Implementace je podmíněna spoluprací s garantujícími institucemi, které se GF zúčastní.
Implementace si vyžádá zřízení Garančního fondu finančních institucí.
Zřízení Garančního fondu – Novelizací stávajícího zákona č. 159/1999 Sb., či novým zákonem o
zřízení GF pro případ úpadku pořadatelů zájezdů je vytvořena právnická osoba, GF finančních
institucí. GF představuje právní formou paralelu Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. GF
je zřízen z příspěvků svých členů, přičemž všechny garantující instituce (tj. pojišťovny a banky), které
se podílí na mechanismu garance, mají povinnost do GF vstoupit. Činnost GF musí být v souladu s
požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 138/2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací
činnosti a jejím výkonu (Solventnost II).
Činnost Garančního fondu
Fond provádí refundaci pouze nad rámec limitu povinného pojištění proti úpadku/bankovní záruky.
Do procesu vyplácení náhrad škod klientům CK v platební neschopnosti tedy vstupuje pouze v
případě, že limit pojištění/bankovní záruky je nedostatečný pro 100% krytí náhrad.
GF dále vede statistiky o pojištění CK proti úpadku a bankovní záruce CK.
Správa Garančního fondu
Orgány GF jsou – shromáždění členů, správní rada, kontrolní komise a výkonný ředitel. Shromáždění
členů jmenuje a odvolává výkonného ředitele. Mezi členy Kontrolní komise jsou zástupci MMR a
ČNB.
Výši a způsob stanovení příspěvků do fondu určuje správní rada GF ve spolupráci s MMR.
Časová náročnost
Stejně jako pro variantu A omezení záloh bezprostředně zasahuje do finančních toků CK a CA, které
jsou nutně provázané na cyklické sezónní financování. Z toho důvodu je vhodné posunout počátek
účinnosti omezení záloh a ponechat CK/CA prostor pro přenastavení toků do konce následujícího
účetního období.
Zřízení GF vyžaduje přípravu a schválení souvisejících právních předpisů, kde délka závisí zejména
na délce legislativního procesu. Následný vznik GF, jmenování členů interních orgánů fondu a
definice stanov lze provést v řádu několika týdnů. Vzhledem k tomu, že fond představuje nový
požadavek na kapitál garantujících institucí, je vhodné ponechat časovou prodlevu pro přizpůsobení
výše pojistného tak, aby pokrylo náklady na GF.
Finanční náročnost
Implementace varianty nepředpokládá přímý finanční dopad na státní rozpočet. Očekávaným
nákladem je personální zajištění přípravy a schválení návrhu novelizace příslušné legislativy, které
probíhá v rámci stávající agendy zaměstnanců, a zajištění dozoru. Úpravy představují preventivní
opatření pro zmírnění rizika, že garanční schéma proti úpadku CK bude nedostatečné.
Varianta předpokládá dodatečné finanční náklady na správu GF. Finanční náklady jsou hrazeny členy
GF – příspěvky ovlivňují výši pojistného, následně i ceny zájezdů. Náklady na pojištění jsou tedy
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nepřímo hrazeny klienty CK. Klienti jsou více chráněni před selháním nedostatečného schématu a s
tím spojenými dodatečnými náklady trhu.
Organizační náročnost
Je nutný vznik nové právnické osoby – Garančního fondu pro případ úpadku CK se všemi interními
orgány. Dále je posílen dozor nad činností CK, který provádí živnostenský úřad (v souladu se
zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) a MMR (dle zákona č. 159/1999 Sb. a nové
právní úpravy). Dozorová činnost je posílena o dozor ČNB nad garantujícími institucemi a společný
dozor ČNB a MMR nad Garančním fondem.
5.2 VARIANTA 5 - STÁVAJÍCÍ POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU / BANKOVNÍ ZÁRUKA A
GARANČNÍ FOND CK
Jedná se o zvolenou variantu řešení MMR.Implementaci varianty provádí MMR, které je ústředním
státním orgánem státní správy pro záležitosti cestovního ruchu, ve spolupráci s ČNB, která je
kontrolním orgánem činnosti v pojišťovnictví. Implementace je podmíněna spoluprací s cestovními
kancelářemi. Každá z vybraných variant byla projednána v rámci meziresortní pracovní skupiny a
zainteresované strany byly požádány o vyjádření. Zejména se zástupci pojišťoven bylo obšírně
diskutováno zapojení do jednotlivých variant. Výsledkem bylo, že pojišťovny s ohledem na příslušné
předpisy z oblasti pojišťovnictví (vč. směrnice Solvency II) odmítly variantu 3. K variantě 1 byly
zásadní výhrady ze strany podnikatelských spolků, které namítaly, že varianta počítající v omezení
tzv. cash flow bude mít jednoznačně likvidační charakter pro velkou část podnikatelů. Varianta 1 byla
odmítnuta zástupci podnikatelských spolků, neboť ty zásadně nesouhlasily ani se navýšením limitu
záruky ze stávajících minimálně 30% na vyšší minimální procento.
Implementace této varianty si vyžádá úpravu v zákoně.
Zřízení Garančního fondu
V průběhu hodnocení dopadů bylo počítáno s tím, že nový zákon upraví zřízení a fungování nové
právnické osoby. Další variantou bylo začlenit činnosti fondu cestovních kanceláří do struktury
některé právnické osoby, která by byla kapacitně a odborně způsobilá zajistit činnosti garančního
fondu cestovních kanceláří. V průběhu transpozičních prací 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). SFRB
je dostatečně personálně i administrativně vybaven pro výkon činnosti fondu. Do fondu budou
přispívat cestovní kanceláře. Takto nashromážděné finanční prostředky ve fondu budou v souladu se
zákonem vypláceny v případě, že nebude postačovat sjednaný limit záruky. Jedná se o účinné
nejlevnější řešení záruky pro účely transpozice článků 17 až 19 směrnice EU č. 2302/2015.
Činnost Garančního fondu
Fond provádí refundaci pouze nad rámec limitu povinného pojištění proti úpadku/bankovní záruky.
Do procesu vyplácení náhrad škod klientům CK v platební neschopnosti tedy vstupuje pouze v
případě, že limit pojištění/bankovní záruky je nedostatečný pro krytí náhrad v souladu s požadavky
směrnice.
GF dále vede statistiky o pojištění CK proti úpadku a bankovní záruce CK.
Činnost Garančního fondu zajišťuje Státní fond rozvoje bydlení.
Státní fond rozvoje bydlení byl zřízen zákonem o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č.
171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o
Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a je právnickou osobou v
působnosti Ministerstva pro místní rozvoj. Státní fond rozvoje bydlení disponuje pro zamýšlený účel
dostatečnou personální kapacitou s náležitou erudicí. Díky přiřazení agendy Garančního fondu do již
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existující instituce pod působností Ministerstva pro místní rozvoj nedojde k zatížení veřejných
rozpočtu, ke kterému by jinak v případě zřízení nové právnické osoby došlo.
Cestovní kanceláře budou platit příspěvek do tohoto fondu. Základem pro výpočet ročního příspěvku
cestovní kanceláře do Fondu jsou roční plánované tržby cestovní kanceláře z prodeje zájezdů a
z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb. Pokud jsou tyto
tržby nižší než tržby dosažené cestovní kanceláří v předchozím roce, pak je základem pro výpočet
příspěvku tržby z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených
cestovních služeb, v předchozím roce. Výši ročního příspěvku platného vždy od 1. ledna běžného roku
ministerstvo bude stanovovat vyhláškou, ve které upraví rovněž způsob jeho placení a další
podrobnosti související s jeho výpočtem a placením. Maximální výše ročního příspěvku v prvním roce
byla stanovena na 0,25% ze základu pro výpočet ročního příspěvku. Při znalosti stávajících
statistických dat o počtu cestovních kanceláří a tržbách za prodej zájezdů a kvalifikovaným odhadem
výše tržeb za spojené cestovní služby lze předpokládat, že první příspěvek bude postačovat ve výši 0,1
% za základu. Tzn., že částka ve výši zhruba 40 mil. Kč odpovídá krytí za zájezdy, ale nezahrnuje
případné krytí za spojené cestovní služby, což ve svém důsledku znamená, že zmiňovaná částka 40
mil. Kč bude muset být navýšena o částku k pokrytí spojených cestovních služeb. Vzhledem k absenci
regulace uplatňované pro pojišťovnictví není nutné pro garanční fond cestovních kanceláří uvažovat
extrémně obezřetnou variantu nepostačitelnosti GF pouze jedenkrát za 200 let (analogie 200 leté
události, se kterou pracuje regulace v pojišťovnictví Solvency II), ale postačí výrazně nižší hladina.
Na základě jednání se zástupci asociací cestovních kanceláří, Ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo,
aby byla vyhláška vydána nejpozději do 30. června předchozího roku. Pokud v tomto termínu
ministerstvo novou vyhlášku nevydá, výše ročního příspěvku by se řídila původní platnou vyhláškou i
pro následný kalendářní rok. Výpočet stanovení výše ročního příspěvku bude stanovena v součinnosti
s Ministerstvem financí.
Zřízení Garančního fondu vyžaduje novelu zákona o Státním fondu rozvoje bydlení.
Finanční náročnost
Implementace varianty nepředpokládá přímý finanční dopad na státní rozpočet. Očekávaným
nákladem je personální zajištění přípravy a schválení návrhu novelizace příslušné legislativy, které
probíhá v rámci stávající agendy zaměstnanců, a zajištění dozoru. Úpravy představují preventivní
opatření pro zmírnění rizika, že garanční schéma proti úpadku CK bude nedostatečný.
Klienti jsou více chráněni před selháním nedostatečného schématu a s tím spojenými dodatečnými
náklady trhu.
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Kalkulace předpokládaných nákladů spojených se správou garančního fondu CK

pracovní pozice :

účetní

titul nákladu

Kč / měs

základní plat

30 000

odměny

4 000

SP+ZP+ZÚP 34,42%

11 703

FKSP 2%

680

stravné 40 Kč/1 strav.

750

mezisoučet I (osobní náklady)

47 133

kancelářské potřeby, ost. mater.

900

mezisoučet II.( materiál )

900

IT služby (HW,SW)

1 000

telefon, spoje, poštovné

1 150

nájem, služby, energie

3 200

vzdělávání/ školení

500

mezisoučet III (služby)

5 850

Správní režie 10%

5 388

Celkové měsíční výdaje

59 271 Kč

Celkové roční výdaje

711 253 Kč

Měsíční fond čisté pracovní doby

150 hodin

Měsíční sazba

59 271

Hodinová sazba

Kč/měs
Kč/hod

395
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Dle předpokládaného rozsahu činností SFRB spojených se správou garančního fondu CK lze
odhadnout, že pro jejich zajištění by měla postačovat jedna účetní, což znamená roční náklad 711 tis.
Kč.
Organizační náročnost
Není nutný vznik nové právnické osoby – Garančního fondu pro případ úpadku CK se všemi interními
orgány. Dále je posílen dozor nad činností CK, který provádí živnostenský úřad (v souladu se
zákonem o živnostenském podnikání) a Ministerstvo pro místní rozvoj (dle zákona č. 159/1999 Sb. a
nové právní úpravy), které bude mít k dispozici operativně veškeré informace k výkonu dozorové
činnosti v souvislosti s povinnostmi cestovní kanceláře a zajištění pro případ platební neschopnosti.
6. Přezkum účinnosti regulace
Účinnost regulace bude přezkoumávat ministerstvo při aplikaci zákona. Návrh reaguje především na
potřeby praxe, proto bude kontrola fungování nové právní úpravy prováděna pracovníky ministerstva
a bude se vycházet také z konzultací s dotčenými subjekty.
Předmětný přezkum je navrhován na 3 roky od předpokládaného nabytí účinnosti této novely, tedy
k 1. červenci 2020. Toto období je dostatečně dlouhé pro shromáždění dostatečného objemu dat
relevantních pro přezkum účinnosti a podnětů od dotčených subjektů a zároveň dostatečně krátká tak,
aby nedošlo k přehlcení velkým objemem podnětů a navrhovaných změn.
Pro přezkum účinnosti dopadu je doporučeno sledovat minimálně následující ukazatele:
•

počet cestovních kanceláří v platební neschopnosti, důvod platební neschopnosti;

•

počet odškodněných a repatriovaných klientů;

•

objem odškodnění a jeho poměr k částce zaplacené klientem;

•

dobu, za kterou byli klienti vyplaceni.

7. Konzultace a zdroje dat
Řešená problematika byla projednávána na pracovních skupinách k novele zákona č. 159/1999 Sb., - tj.
meziresortní pracovní skupina a pracovní skupina složená ze zástupců zainteresovaných subjektů
(Česká asociace pojišťoven, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, Asociace cestovních
kanceláří ČR, Asociace hotelů a restaurací, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Sdružení obrany
spotřebitele, Dtest, Evropské spotřebitelské centrum).
V rámci samotného zpracování RIA byly využity komentáře a stanoviska dotčených stran k řešené
problematice, výstupy z konferencí či závěry teoretických studií.
V analýze byly využity statistiky cestovního ruchu, výroční zprávy a finanční statistiky pojišťoven a
cestovních kanceláří a komparativní studie o velikosti trhu cestovních kanceláří a agentur. Instituce
poskytující zdroje dat byly následující: Ministerstvo pro místní rozvoj, Český statistický úřad, Česká
národní banka, Česká asociace pojišťoven, Asociace cestovních kanceláří ČR, Eurostat – statistický
úřad EU.
Komparativní studie a vyhodnocení systému je založeno na údajích plynoucích z národních právních
předpisů a judikatury, zdroje jsou uvedeny u příslušné země.
Dále byly využity jako podklad:
•

Report on the Implementationof Directive 90/314/EEC on Package Travel andHoliday Tours in
the Domestic Legislation of ECMember States SEC(1999) 1800 final 19 November 1999,
http://aei.pitt.edu/36894/1/A2912.pdf
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•

ComparativeAnalysisofconsumerlaw in Memberstates; The EC Consumer Law Compendium,
2007;

•

Chargeback
in
the
EU/EEA;
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/docs/chargeback_report_en.pdf

•

Databáze Eurostat

•

Databáze Českého statistického úřadu

•

Databáze Evropské komise

•

Databáze orgánů veřejné správy

•

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých
(http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-159)

•

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89)

•

Zákon
o
cestovním
garančním
fondu
č.
365/1997
(https://www.rejsegarantifonden.dk/fileadmin/user_upload/Dokumenter_til_downloadsiden/Lovbe
k_1101.pdf)

•

Zákon o zájezdech č. 472/1993 (https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=59467)

•

Informace dánské asociace CK/CA DRF (http://www.travelassoc.dk/)

•

Informace zveřejněné CGF (https://www.rejsegarantifonden.dk/forside/)

•

Zákon o cestovním ruchu ke dni 1. 1. 2016(http://goo.gl/PvZJXP)

•

Informace francouzské asociace solidarity turismu APST (https://www.apst.travel/la-garantieclient/lengagement-coccinelle/)

•

Informace francouzské asociace CK/CA Atout France (https://goo.gl/0ytqa9)

•

Německý občanský zákoník ke dni 1. 1. 2016(https://goo.gl/IKcCc4)

•

Rozsudek stanovující 20% limit záloh č. X ZR 85/12 (https://openjur.de/u/752256.html)

•

Informace německé asociace CK (http://goo.gl/sVF4Ao)

•

Pojistné podmínky konkrétních pojišťoven (http://www.tourvers.de/insolvenzversicherung/)

•

Zákon o službách cestovního ruchu(http://goo.gl/c3k2v1)

•

Chystaný GF dle informací oborových
http://turystyka.rp.pl/artykul/1252002.html)

•

Zákon
o
ochraně
spotřebitele
(https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1979_140_0/1979_140_0.pdf) a s vyznačenými
úpravami (https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1979_140/ERV_1979_140.pdf)

•

Nařízení spolkového ministra hospodářství BGBl. II Nr. 316/1999 (https://goo.gl/lgkBcr)

•

Informace
rakouské
(https://goo.gl/QbRXig)

•

Zákon o cestovní záruce (http://goo.gl/xWWawC)

•

Zákon o balíčcích zájezdu (http://goo.gl/EhZ76g)

•

Informace poskytované Správní radou (http://www.kammarkollegiet.se/resegarantier/du-somarrangerar-resor

•

Zákon o cestovních balíčcích (http://www.legislation.gov.uk/uksi/1992/3288/made)

hospodářské

podmínkách

komory
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podnikání

organizací

ECC-Net,

v

cestovním

(http://goo.gl/KHhjkj,

WirtschaftskammernÖsterreichs,

ruchu

popř.

WKO
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•

Informace asociace civilního letectví CAA o licenci ATOL (http://www.caa.co.uk/ATOLprotection/)

•

Průvodce pro založení a provoz CK (https://goo.gl/NP1sNL

8. Kontakt na zpracovatele RIA
JUDr. Renata Králová
Ředitelka odboru cestovního ruchu
224 864 550
Renata.Kralova@mmr.cz
Ing. Daniela Trnková
Odbor cestovního ruchu
224 864 343
Daniela.Trnkova@mmr.cz
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