
VII 

N Á V R H (pracovní verze) 

VYHLÁŠKA 
ze dne … 2017, 

 
o stanovení výše příspěvku cestovní kanceláře do Garančního fondu cestovních 

kanceláří 
 

 
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 10i odst. 2 zákona č. 159/1999 Sb.,  
o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu: 

§ 1 
 

Roční příspěvek cestovní kanceláře 
 

Výše ročního příspěvku cestovní kanceláře činí 0,1 % z ročních plánovaných tržeb 
cestovní kanceláře pro rok 2018 z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které 
jsou součástí spojených cestovních služeb a které byly nahlášeny pojišťovně či bance pro 
sjednání výše pojistky či záruky pro rok 2018. 
 

§ 2 
 

Účinnost 
  

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.  



VII 
 

N Á V R H (pracovní verze) 

VYHLÁŠKA 
ze dne … 2017, 

 
o stanovení vzorů formulářů včetně povinných informací v nich uvedených podle 

jednotlivých typů zájezdu a spojených cestovních služeb 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 9a odst. 1 a § 9c odst. 2 zákona 
č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti 
cestovního ruchu (dále jen „zákon“): 

§ 1 
 

Vzor formuláře včetně povinných informací v něm uvedených 
a) pro zájezdy nabízené prostřednictvím hypertextového odkazu je uveden v příloze 

č. 1 k této vyhlášce,  
b) pro zájezdy nabízené jinak než prostřednictvím hypertextového odkazu je uveden 

v příloze č. 2 k této vyhlášce, 
c) pro zájezdy podle § 1b odst. 1 písm. b) bodu 5 zákona je uveden v příloze č. 3 

k této vyhlášce, 
d) pro spojené cestovní služby podle § 1c odst. 1 písm. a) zákona nabízené 

podnikatelem, který je dopravcem prodávajícím zpáteční přepravní doklad, je uveden 
v příloze č. 4 k této vyhlášce, 

e) pro spojené cestovní služby podle § 1c odst. 1 písm. a) zákona nabízené 
podnikatelem, který není dopravcem prodávajícím zpáteční přepravní doklad, je uveden 
v příloze č. 5 k této vyhlášce, 

f) pro spojené cestovní služby podle § 1c odst. 1 písm. a) zákona, kdy jsou smlouvy 
uzavřeny za současné fyzické přítomnosti jiného podnikatele, než je dopravce prodávající 
zpáteční přepravní doklad, a cestujícího, je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce, 

g) pro spojené cestovní služby podle § 1c odst. 1 písm. b) zákona v případě, že 
podnikatel zprostředkovávající online spojenou cestovní službu je dopravcem prodávajícím 
zpáteční přepravní doklad, je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce, 

h) pro spojené cestovní služby podle § 1c odst. 1 písm. b) zákona, v případě, že 
podnikatel zprostředkovávající online spojenou cestovní službu není dopravcem prodávajícím 
zpáteční přepravní doklad, je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce. 
 

§ 2 
 

Účinnost 
  

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.  



Příloha č. 1 k vyhlášce č. .../2017 Sb. 

Vzor formuláře pro zájezdy nabízené prostřednictvím hypertextového odkazu 

Kombinace cestovních služeb, které jsou Vám nabízeny, představují souborné služby ve 
smyslu směrnice (EU) 2015/2302. V českém právu je pojem „souborné služby“ nahrazen 
pojmem „zájezd“. 
Budou se na Vás proto vztahovat veškerá práva EU týkající se souborných služeb (zájezdů). 
Společnost (společnosti) XY*) ponese (ponesou) plnou odpovědnost za řádné poskytnutí 
zájezdu jako celku. 
Společnost (společnosti) XY má (mají) navíc ze zákona povinnost zajistit ochranu, aby Vám 
mohla (mohly) vrátit uskutečněné platby, a pokud je součástí zájezdu doprava, zajistit Vaši 
repatriaci v případě, že se ocitne (ocitnou) v platební neschopnosti. 

Další informace o základních právech podle směrnice (EU) 2015/2302 získá zákazník na 
[HYPERTEXTOVÝ ODKAZ] 

 
  Základní práva podle směrnice (EU) 2015/2302 
—  Před uzavřením smlouvy o zájezdu pro cesty obdrží zákazník všechny nezbytné informace 

o zájezdu. 
—  Vždy musí existovat alespoň jedna cestovní kancelář, která odpovídá za řádné poskytnutí 

všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě. 
—  Zákazník obdrží telefonní číslo pro naléhavé případy nebo údaje o kontaktním místu, kde 

se mohou spojit s pořadatelem (cestovní kanceláří) nebo cestovní agenturou, která 
zprostředkovala prodej zájezdu. 

—  Zákazníci mohou s přiměřeným předstihem a případně po uhrazení dodatečných nákladů 
převést zájezd na jinou osobu. 

—  Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě konkrétních zvýšení nákladů (například cen 
pohonných hmot), a pokud je to výslovně stanoveno ve smlouvě, a to nejpozději 20 dní 
před zahájením poskytování souborných služeb. Překročí-li cenové zvýšení 8 % ceny 
souborných služeb, může zákazník smlouvu ukončit. Vyhradí-li si pořadatel (cestovní 
kancelář) právo na zvýšení ceny, má zákazník v případě snížení příslušných nákladů právo 
na slevu. 

—  Zákazníci  mohou smlouvu ukončit bez zaplacení storno poplatku a získat zpět veškeré 
platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoli zásadního prvku zájezdu, s výjimkou 
ceny. Pokud před zahájením poskytování zájezdu cestovní kancelář  odpovědná  za zájezd  
tento zájezd zruší, mají zákazníci  nárok na vrácení peněz a případně na náhradu škody. 

—  Zákazníci mohou smlouvu ukončit bez zaplacení storno poplatku před zahájením 
poskytování souborných služeb za výjimečných okolností, například vyskytnou-li se 
v destinaci závažné bezpečnostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit. 

—  Zákazníci mohou navíc smlouvu před zahájením poskytování zájezdu  vždy ukončit za 
přiměřený a zdůvodnitelný storno poplatek. 

—  Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jejich podstatné prvky v souladu 
se smlouvou, je třeba zákazníkovi nabídnout vhodné náhradní řešení bez dalších nákladů. 



Zákazníci mohou ukončit smlouvu bez zaplacení storno poplatku, pokud nejsou služby 
poskytovány v souladu se smlouvou, přičemž tato skutečnost podstatně ovlivňuje plnění 
zájezdu  a pořadatel (cestovní kancelář)  neposkytla řešení. 

—  V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí cestovních služeb mají zákazníci 
právo na slevu, náhradu škody nebo obojí. 

—  Pořadatel (cestovní kancelář) má povinnost poskytnout pomoc, pokud se zákazník ocitne 
v obtížích. 

—  Ocitne-li se pořadatel (cestovní kancelář) v platební neschopnosti, budou zákazníkům  
vráceny peníze. Ocitne-li se pořadatel (cestovní kancelář) v platební neschopnosti po 
zahájení poskytování souborných služeb a je-li součástí souborných služeb přeprava, je 
zajištěna repatriace zákazníků. Společnost XY si opatřila ochranu pro případ platební 
neschopnosti u subjektu YZ. Na tento subjekt [kontaktní údaje včetně názvu, zeměpisné 
adresy, e-mailu a telefonního čísla] se zákazníci mohou obrátit v případě, že byly služby 
odepřeny z důvodu platební neschopnosti společnosti XY. 

 

  

Texty právních předpisů, kterými je směrnice (EU) 2015/2302 provedena v českém 
právu (§ 2521 až 2549a občanského zákoníku a zákon č. 159/1999 Sb.) 
[HYPERTEXTOVÝ ODKAZ] 



Příloha č. 2 k vyhlášce č. .../2017 Sb. 

Vzor formuláře pro zájezdy nabízené jinak než prostřednictvím hypertextového odkazu 

Kombinace cestovních služeb, které jsou Vám nabízeny, představují souborné služby ve 
smyslu směrnice (EU) 2015/2302. V českém právu je pojem „souborné služby“ nahrazen 
pojmem „zájezd“. 

Budou se na Vás proto vztahovat veškerá práva EU týkající se souborných služeb (zájezdů). 
Společnost (společnosti) XY ponese (ponesou) plnou odpovědnost za řádné poskytnutí 
zájezdu jako celku. 

Společnost (společnosti) XY má (mají) navíc ze zákona povinnost zajistit ochranu, aby Vám 
mohla (mohly) vrátit uskutečněné platby, a pokud je součástí zájezdu doprava, zajistit Vaši 
repatriaci v případě, že se ocitne (ocitnou) v platební neschopnosti. 

 Základní práva podle směrnice (EU) 2015/2302 

—   Před uzavřením smlouvy o zájezdu pro cesty obdrží zákazník všechny nezbytné 
informace o zájezdu. 

—  Vždy musí existovat alespoň jedna cestovní kancelář, která odpovídá za řádné 
poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě. 

—  Zákazník obdrží telefonní číslo pro naléhavé případy nebo údaje o kontaktním místu, 
kde se mohou spojit s pořadatelem (cestovní kanceláří) nebo cestovní agenturou, která 
zprostředkovala prodej zájezdu. 

—  Zákazníci mohou s přiměřeným předstihem a případně po uhrazení dodatečných 
nákladů převést zájezd na jinou osobu. 

—  Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě konkrétních zvýšení nákladů (například cen 
pohonných hmot), a pokud je to výslovně stanoveno ve smlouvě, a to nejpozději 20 dní před 
zahájením poskytování souborných služeb. Překročí-li cenové zvýšení 8 % ceny souborných 
služeb, může zákazník smlouvu ukončit. Vyhradí-li si pořadatel (cestovní kancelář) právo na 
zvýšení ceny, má zákazník v případě snížení příslušných nákladů právo na slevu. 

—  Zákazníci mohou smlouvu ukončit bez zaplacení storno poplatku a získat zpět veškeré 
platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoli zásadního prvku zájezdu, s výjimkou ceny. 
Pokud před zahájením poskytování zájezdu cestovní kancelář  odpovědná  za zájezd  tento 
zájezd zruší, mají zákazníci  nárok na vrácení peněz a případně na náhradu škody. 

—  Zákazníci mohou smlouvu ukončit bez zaplacení storno poplatku před zahájením 
poskytování souborných služeb za výjimečných okolností, například vyskytnou-li se v 
destinaci závažné bezpečnostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit. 

—  Zákazníci mohou navíc smlouvu před zahájením poskytování zájezdu  vždy ukončit 
za přiměřený a zdůvodnitelný storno poplatek. 

—  Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jejich podstatné prvky v 
souladu se smlouvou, je třeba zákazníkovi nabídnout vhodné náhradní řešení bez dalších 



nákladů. Zákazníci mohou ukončit smlouvu bez zaplacení storno poplatku, pokud nejsou 
služby poskytovány v souladu se smlouvou, přičemž tato skutečnost podstatně ovlivňuje 
plnění zájezdu a pořadatel (cestovní kancelář) neposkytla řešení. 

—  V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí cestovních služeb mají 
zákazníci právo na slevu, náhradu škody nebo obojí. 

—  Pořadatel (cestovní kancelář) má povinnost poskytnout pomoc, pokud se zákazník 
ocitne v obtížích. 

—  Ocitne-li se pořadatel (cestovní kancelář) v platební neschopnosti, budou zákazníkům  
vráceny peníze. Ocitne-li se pořadatel (cestovní kancelář) v platební neschopnosti po zahájení 
poskytování souborných služeb a je-li součástí souborných služeb přeprava, je zajištěna 
repatriace zákazníků. Společnost XY si opatřila ochranu pro případ platební neschopnosti u 
subjektu YZ. Na tento subjekt [kontaktní údaje včetně názvu, zeměpisné adresy, e-mailu a 
telefonního čísla] se zákazníci mohou obrátit v případě, že byly služby odepřeny z důvodu 
platební neschopnosti společnosti XY. 

 

………………………………………………………………………………………………*) 

[Výše jsou uvedeny internetové stránky, na kterých naleznete texty právních předpisů, 
kterými je směrnice (EU) 2015/2302 provedena v českém právu (§ 2521 až 2549a 
občanského zákoníku a zákon č. 159/1999 Sb.)] 



Příloha č. 3 k vyhlášce č. .../2017 Sb. 

Vzor formuláře pro zájezdy podle § 1b odst. 1 písm. b) bodu 5 zákona 

Pokud uzavřete smlouvu se společností AB do 24 hodin od obdržení potvrzení rezervace ze 
společnosti XY, představuje služba cestovního ruchu poskytovaná společností XY a AB 
souborné služby ve smyslu směrnice (EU) 2015/2302. V českém právu je pojem „souborné 
služby“ nahrazen pojmem „zájezd“. 
Budou se na Vás proto vztahovat veškerá práva EU týkající se souborných služeb (zájezdu). 
Společnost XY ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí zájezdu jako celku. 
Společnost XY má navíc ze zákona povinnost zajistit ochranu, aby Vám mohla vrátit 
uskutečněné platby, a pokud je součástí zájezdu doprava, zajistit Vaši repatriaci v případě, že 
se ocitne v platební neschopnosti. 

Další informace o základních právech podle směrnice (EU) 2015/2302 získá zákazník na 
[HYPERTEXTOVÝ ODKAZ] 

Kliknutím na hypertextový odkaz získá zákazník tyto informace: 
  —  Před uzavřením smlouvy o zájezdu pro cesty obdrží zákazník všechny nezbytné 
informace o zájezdu. 
—  Vždy musí existovat alespoň jedna cestovní kancelář, která odpovídá za řádné 
poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě. 
—  Zákazník obdrží telefonní číslo pro naléhavé případy nebo údaje o kontaktním místu, 
kde se mohou spojit s pořadatelem (cestovní kanceláří) nebo cestovní agenturou, která 
zprostředkovala prodej zájezdu. 
—  Zákazníci mohou s přiměřeným předstihem a případně po uhrazení dodatečných 
nákladů převést zájezd na jinou osobu. 
—  Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě konkrétních zvýšení nákladů (například cen 
pohonných hmot), a pokud je to výslovně stanoveno ve smlouvě, a to nejpozději 20 dní před 
zahájením poskytování souborných služeb. Překročí-li cenové zvýšení 8 % ceny souborných 
služeb, může zákazník smlouvu ukončit. Vyhradí-li si pořadatel (cestovní kancelář) právo na 
zvýšení ceny, má zákazník v případě snížení příslušných nákladů právo na slevu. 
—  Zákazníci mohou smlouvu ukončit bez zaplacení storno poplatku a získat zpět 
veškeré platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoli zásadního prvku zájezdu, s 
výjimkou ceny. Pokud před zahájením poskytování zájezdu cestovní kancelář  odpovědná  za 
zájezd  tento zájezd zruší, mají zákazníci  nárok na vrácení peněz a případně na náhradu 
škody. 
—  Zákazníci mohou smlouvu ukončit bez zaplacení storno poplatku před zahájením 
poskytování souborných služeb za výjimečných okolností, například vyskytnou-li se v 
destinaci závažné bezpečnostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit. 
—  Zákazníci mohou navíc smlouvu před zahájením poskytování zájezdu  vždy ukončit 
za přiměřený a zdůvodnitelný storno poplatek. 
—  Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jejich podstatné prvky v 
souladu se smlouvou, je třeba zákazníkovi nabídnout vhodné náhradní řešení bez dalších 
nákladů. Zákazníci mohou ukončit smlouvu bez zaplacení storno poplatku, pokud nejsou 



služby poskytovány v souladu se smlouvou, přičemž tato skutečnost podstatně ovlivňuje 
plnění zájezdu  a pořadatel (cestovní kancelář)  neposkytla řešení. 
—  V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí cestovních služeb mají 
zákazníci právo na slevu, náhradu škody nebo obojí. 
—  Pořadatel (cestovní kancelář) má povinnost poskytnout pomoc, pokud se zákazník 
ocitne v obtížích. 
—  Ocitne-li se pořadatel (cestovní kancelář) v platební neschopnosti, budou zákazníkům  
vráceny peníze. Ocitne-li se pořadatel (cestovní kancelář) v platební neschopnosti po zahájení 
poskytování souborných služeb a je-li součástí souborných služeb přeprava, je zajištěna 
repatriace zákazníků. Společnost XY si opatřila ochranu pro případ platební neschopnosti u 
subjektu YZ. Na tento subjekt [kontaktní údaje včetně názvu, zeměpisné adresy, e-mailu a 
telefonního čísla] se zákazníci mohou obrátit v případě, že byly služby odepřeny z důvodu 
platební neschopnosti společnosti XY. 
 
  Texty právních předpisů, kterými je směrnice (EU) 2015/2302 provedena v českém 
právu (§ 2521 až 2549a občanského zákoníku a zákon č. 159/1999 Sb.) 
[HYPERTEXTOVÝ ODKAZ] 

 



Příloha č. 4 k vyhlášce č. .../2017 Sb.  

Vzor formuláře pro spojené cestovní služby podle § 1c odst. 1 písm. a) zákona nabízené 
podnikatelem, který je dopravcem prodávajícím zpáteční přepravní doklad 

Pokud si po výběru a zaplacení jedné služby cestovního ruchu zarezervujete další služby 
cestovního ruchu související s Vaší cestou či pobytem prostřednictvím naší 
společnosti/společnosti XY, NEbudou se na Vás vztahovat práva přiznávaná cestujícím, kteří 
si pořídili souborné služby, podle směrnice (EU) 2015/2302. V českém právu je pojem 
„cestující“ nahrazen pojmem „zákazník“ a pojem „souborné služby“ nahrazen pojmem 
„zájezd“. 
Naše společnost/společnost XY proto neponese odpovědnost za řádné poskytnutí těchto 
dalších služeb cestovního ruchu. V případě problémů se obraťte na příslušného poskytovatele 
služby. 
Při rezervaci jakýchkoli dalších služeb cestovního ruchu během stejné návštěvy naší 
rezervační stránky/rezervační stránky společnosti XY se tyto služby cestovního ruchu stanou 
součástí spojených cestovních služeb. V takovém případě má společnost XY, jak vyžaduje 
právo EU, k dispozici ochranu za účelem vrácení peněz, které jste zaplatil(a) společnosti XY 
za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu její platební neschopnosti, a případně za Vaši 
repatriaci. Upozorňujeme, že z tohoto ustanovení nevyplývá náhrada v případě platební 
neschopnosti příslušného poskytovatele služby. 

Další informace o ochraně pro případ platební neschopnosti [HYPERTEXTOVÝ 
ODKAZ] 

Kliknutím na hypertextový odkaz získá zákazník tyto informace: 

Společnost XY si opatřila ochranu pro případ platební neschopnosti u YZ [subjekt poskytující 
ochranu pro případ platební neschopnosti, např. záruční fond nebo pojišťovna]. 
Na tento subjekt nebo tam, kde to je relevantní, na příslušný orgán (kontaktní údaje včetně 
názvu, zeměpisné adresy, e-mailu a telefonního čísla) se zákazníci mohou obrátit v případě, 
že byly služby cestovního ruchu odepřeny z důvodu platební neschopnosti společnosti XY. 

Poznámka: Tato ochrana pro případ platební neschopnosti nezahrnuje smlouvy s jinými 
stranami než XY, které mohou být prováděny navzdory platební neschopnosti společnosti XY. 

Texty právních předpisů, kterými je směrnice (EU) 2015/2302 provedena v českém 
právu (§ 2521 až 2549a občanského zákoníku a zákon č. 159/1999 Sb.) 
[HYPERTEXTOVÝ ODKAZ]  

 



 

Příloha č. 5 k vyhlášce č. .../2017 Sb. 

Vzor formuláře pro spojené cestovní služby podle § 1c odst. 1 písm. a) zákona nabízené 
podnikatelem, který není dopravcem prodávajícím zpáteční přepravní doklad 

Pokud si po výběru a zaplacení jedné služby cestovního ruchu zarezervujete další služby 
cestovního ruchu související s Vaší cestou či pobytem prostřednictvím naší 
společnosti/společnosti XY, NEbudou se na Vás vztahovat práva přiznávaná cestujícím, kteří 
si pořídili souborné služby, podle směrnice (EU) 2015/2302. Pojem „cestující“ je v českém 
právu nahrazen pojmem „zákazník“ a pojem „souborné služby“ je v českém právu nahrazen 
pojmem „zájezd“. 
Naše společnost/společnost XY proto neponese odpovědnost za řádné poskytnutí těchto 
jednotlivých služeb cestovního ruchu. V případě problémů se obraťte na příslušného 
poskytovatele služby. 
Při rezervaci jakýchkoli dalších služeb cestovního ruchu během stejné návštěvy naší 
rezervační stránky/rezervační stránky společnosti XY se však tyto služby cestovního ruchu 
stanou součástí spojených cestovních služeb. V takovém případě má společnost XY, jak 
vyžaduje právo EU, zajištěnu ochranu za účelem vrácení peněz, které jste zaplatil(a) 
společnosti XY za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu její platební neschopnosti. 
Upozorňujeme, že z tohoto ustanovení nevyplývá náhrada v případě platební neschopnosti 
příslušného poskytovatele služby. 

Další informace o ochraně pro případ platební neschopnosti [HYPERTEXTOVÝ 
ODKAZ] 

Kliknutím na hypertextový odkaz získá zákazník tyto informace: 

Společnost XY si opatřila ochranu pro případ platební neschopnosti u YZ [subjekt poskytující 
ochranu pro případ platební neschopnosti, např. záruční fond nebo pojišťovna]. 
Na tento subjekt nebo tam, kde to je relevantní, na příslušný orgán (kontaktní údaje včetně 
názvu, zeměpisné adresy, e-mailu a telefonního čísla) se zákazníci mohou obrátit v případě, 
že byly služby cestovního ruchu odepřeny z důvodu platební neschopnosti společnosti XY. 
Poznámka: Tato ochrana pro případ platební neschopnosti nezahrnuje smlouvy s jinými 
společnostmi než společnost XY, které mohou být prováděny navzdory platební neschopnosti 
společnosti XY. 

Texty právních předpisů, kterými je směrnice (EU) 2015/2302 provedena v českém 
právu (§ 2521 až 2549a občanského zákoníku a zákon č. 159/1999 Sb.) 
[HYPERTEXTOVÝ ODKAZ]   

 



Příloha č. 6 k vyhlášce č. .../2017 Sb. 

Vzor formuláře pro spojené cestovní služby podle § 1c odst. 1 písm. a) zákona, kdy jsou 
smlouvy uzavřeny za současné fyzické přítomnosti jiného podnikatele, než je dopravce 

prodávající zpáteční přepravní doklad, a cestujícího 

Pokud si po výběru a zaplacení jedné služby cestovního ruchu zarezervujete další služby 
cestovního ruchu související s Vaší cestou či pobytem prostřednictvím naší 
společnost/společnosti XY, NEbudou se na Vás vztahovat práva přiznávaná cestujícím, kteří 
si pořídili souborné služby, podle směrnice (EU) 2015/2302. V českém právu je pojem 
„cestující“ nahrazen pojmem „zákazník“ a pojem „souborné služby pojmem „zájezd“.  
Naše společnost/společnost XY proto neponese odpovědnost za řádné poskytnutí těchto 
jednotlivých služeb cestovního ruchu. V případě problémů se obraťte na příslušného 
poskytovatele služby. 
Při rezervaci jakýchkoli dalších služeb cestovního ruchu během stejné návštěvy naší 
společnosti/společnosti XY nebo kontaktu s ní se však tyto služby cestovního ruchu stanou 
součástí spojených cestovních služeb. V takovém případě má společnost XY, jak vyžaduje 
právo EU, zajištěnu ochranu za účelem vrácení peněz, které jste zaplatil(a) společnosti XY za 
služby, které nebyly poskytnuty z důvodu její platební neschopnosti. Upozorňujeme, že 
z tohoto ustanovení nevyplývá náhrada v případě platební neschopnosti příslušného 
poskytovatele služby. 

Společnost XY si opatřila ochranu pro případ platební neschopnosti u YZ [subjekt poskytující 
ochranu pro případ platební neschopnosti, např. záruční fond nebo pojišťovna]. 
Na tento subjekt nebo tam, kde to je relevantní, na příslušný orgán (kontaktní údaje včetně 
názvu, zeměpisné adresy, e-mailu a telefonního čísla 
………………………………………………………………………………………………….) 
se zákazníci mohou obrátit v případě, že byly služby cestovního ruchu odepřeny z důvodu 
platební neschopnosti společnosti XY. 
Poznámka: Tato ochrana pro případ platební neschopnosti nezahrnuje smlouvy s jinými 
společnostmi než společnost XY, které mohou být prováděny navzdory platební neschopnosti 
společnosti XY. 
Texty právních předpisů, kterými je směrnice (EU) 2015/2302 provedena v českém 
právu (§ 2521 až 2549a občanského zákoníku a zákon č. 159/1999 Sb.) najdete na 
webové stránce:  
………………………………………………………………………………………………….. 

 



Příloha č. 7 k vyhlášce č. .../2017 Sb. 

Vzor formuláře pro spojené cestovní služby podle § 1c odst. 1 písm. b) zákona v případě, 
že podnikatel zprostředkovávající online spojenou cestovní službu je dopravcem 

prodávajícím zpáteční přepravní doklad 

Při rezervaci dalších služeb cestovního ruchu pro vaší cestu nebo pobyt prostřednictvím 
tohoto odkazu/těchto odkazů se na Vás NEbudou vztahovat práva přiznávaná cestujícím, 
kteří si pořídili souborné služby, podle směrnice (EU) 2015/2302. Pojem „cestující“ je 
v českém právu nahrazen pojmem „zákazník“ a pojem „souborné cestovní služby“ je 
v českém právu nahrazen pojmem „zájezd“. 
Naše společnost XY proto neponese odpovědnost za řádné poskytnutí těchto dalších služeb 
cestovního ruchu. V případě problémů se obraťte na příslušného poskytovatele služby. 
Pokud si však rezervujete další služby cestovního ruchu prostřednictvím tohoto odkazu/těchto 
odkazů do 24 hodin po obdržení potvrzení rezervace od naší společnosti XY, uvedené služby 
cestovního ruchu se stanou součástí spojených cestovních služeb. V takovém případě má 
společnost XY, jak to vyžaduje právo EU, zajištěnu ochranu za účelem vrácení peněz, které 
jste zaplatil(a) společnosti XY za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu její platební 
neschopnosti, a v případě nutnosti za účelem Vaší repatriace. Upozorňujeme, že z tohoto 
ustanovení nevyplývá náhrada v případě platební neschopnosti příslušného poskytovatele 
služby. 

Další informace o ochraně pro případ platební neschopnosti [HYPERTEXTOVÝ 
ODKAZ] 

Kliknutím na hypertextový odkaz získá zákazník tyto informace: 

Společnost XY si opatřila ochranu pro případ platební neschopnosti u YZ [subjekt poskytující 
ochranu pro případ platební neschopnosti, např. záruční fond nebo pojišťovna]. 
Na tento subjekt nebo tam, kde to je relevantní, na příslušný orgán (kontaktní údaje včetně 
názvu, zeměpisné adresy, e-mailu a telefonního čísla 
……………………………………………………………………………………………......) 
se zákazníci mohou obrátit v případě, že byly služby cestovního ruchu odepřeny z důvodu 
platební neschopnosti společnosti XY. 

Poznámka: Tato ochrana pro případ platební neschopnosti nezahrnuje smlouvy s jinými 
společnostmi než společnost XY, které mohou být prováděny navzdory platební neschopnosti 
společnosti XY. 

Texty právních předpisů, kterými je směrnice (EU) 2015/2302 provedena v českém 
právu (§ 2521 až 2549a občanského zákoníku a zákon č. 159/1999 Sb.) 
[HYPERTEXTOVÝ ODKAZ]    

 



Příloha č. 8 k vyhlášce č. .../2017 Sb. 

Vzor formuláře pro spojené cestovní služby podle § 1c odst. 1 písm. b) zákona, v 
případě, že podnikatel zprostředkovávající online spojenou cestovní službu není 

dopravcem prodávajícím zpáteční přepravní doklad 

Při rezervaci dalších cestovních služeb pro vaší cestu nebo pobyt prostřednictvím tohoto 
odkazu se na Vás NEbudou vztahovat práva přiznávaná cestujícím, kteří si pořídili souborné 
služby podle směrnice (EU) 2015. Pojem „cestující“ je v českém právu nahrazen pojmem 
„zákazník“ a pojem „souborné služby“ je v českém právu nahrazen pojmem „zájezd“. 
Naše společnost XY proto neponese odpovědnost za řádné poskytnutí těchto dalších služeb 
cestovního ruchu. V případě problémů se obraťte na příslušného poskytovatele služby. 
Pokud si však rezervujete další služby cestovního ruchu prostřednictvím tohoto odkazu/těchto 
odkazů do 24 hodin po obdržení potvrzení rezervace od naší společnosti XY, uvedené služby 
cestovního ruchu se stanou součástí spojených cestovních služeb. V takovém případě má 
společnost XY, jak vyžaduje právo EU, zajištěnu ochranu za účelem vrácení peněz, které jste 
zaplatil(a) společnosti XY za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu její platební 
neschopnosti. Upozorňujeme, že z tohoto ustanovení nevyplývá náhrada v případě platební 
neschopnosti příslušného poskytovatele služby. 

Další informace [HYPERTEXTOVÝ ODKAZ] 

Kliknutím na hypertextový odkaz získá zákazník tyto informace: 

Společnost XY si opatřila ochranu pro případ platební neschopnosti u YZ [subjekt poskytující 
ochranu pro případ platební neschopnosti, např. záruční fond nebo pojišťovna]. 
Na tento subjekt nebo tam, kde to je relevantní, na příslušný orgán (kontaktní údaje včetně 
názvu, zeměpisné adresy, e-mailu a telefonního čísla) se zákazníci mohou obrátit v případě, 
že byly služby cestovního ruchu odepřeny z důvodu platební neschopnosti společnosti XY. 
Poznámka: Tato ochrana pro případ platební neschopnosti nezahrnuje smlouvy s jinými 
společnostmi než společnost XY, které mohou být prováděny navzdory platební neschopnosti 
společnosti XY. 

Texty právních předpisů, kterými je směrnice (EU) 2015/2302 provedena v českém 
právu (§ 2521 až 2549a občanského zákoníku a zákon č. 159/1999 Sb.) 
[HYPERTEXTOVÝ ODKAZ]     

 

*) Vyplnit konkrétními údaji. 

 


