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ROZDÍLOVÁ TABULKA 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých 

činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb. ODPOVÍDAJÍCÍ PŘEDPIS EU 

Ustano-
vení 

Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

§ 1 (1) Zájezdem se pro účely tohoto zákona rozumí 
soubor služeb cestovního ruchu prodávaný za 
souhrnnou cenu, pokud je uspořádán na dobu 
delší než 24 hodiny nebo zahrnuje-li přenocování a 
obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění: 
a) ubytování, 
b) dopravu,  
c) jinou službu cestovního ruchu, která není 
doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří 
významnou část souboru nabízených služeb.  

 
(2) Oddělené účtování za jednotlivá dílčí plnění 
téhož zájezdu nezprošťuje osobu, která je 
oprávněna organizovat, nabízet a prodávat 
zájezdy, povinností podle tohoto zákona. 

 
(3) Zájezdem podle tohoto zákona není soubor 
služeb cestovního ruchu 
a) prodávaný jinému podnikateli za účelem jeho 
dalšího podnikání, nebo 
b) jehož nabídka a prodej nesplňuje znaky 
živnostenského podnikání1). 
(4) Prodávat zájezd je oprávněna jen osoba 
uvedená v § 2 odst. 1 uzavřením smlouvy o 
zájezdu2). Zprostředkovávat prodej zájezdu je 

31990L0314 čl. 2 odst. 1 
Pro účely této směrnice se rozumí: 

1. "souborem služeb" předem stanovená 
kombinace alespoň dvou z následujících 
položek, je-li prodávána nebo nabízena k 
prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba 
poskytována po dobu přesahující 24 hodin 
nebo zahrnuje-li nocleh: 

a) doprava, 

b) ubytování, 

c) jiné služby cestovního ruchu, které 
nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování 
a tvoří významnou část souboru služeb. 

Oddělené účtování za jednotlivé položky 
téhož souboru služeb nezbavuje 
organizátora nebo prodejce podle této 
směrnice závazků; 
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oprávněna jen osoba uvedená v § 2 nebo 3.  
 

_______________________ 
1) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

2) § 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. 

 
§ 2 odst. 

1 
Provozovatel cestovní kanceláře (dále jen "cestovní 
kancelář") je podnikatel,3) který je na základě 
státního povolení k provozování živnosti (dále jen 
„koncese“)4)oprávněn organizovat, nabízet a 
prodávat zájezdy. Cestovní kanceláří je také osoba, 
která má v okamžiku uzavření smlouvy o zájezdu 
sídlo nebo místo podnikání v jiném členském státě 
Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský 
hospodářský prostor, než je Česká republika (dále jen 
"cestovní kancelář usazená na území jiného státu"). 
Cestovní kancelář usazená na území jiného státu musí 
podnikat na základě oprávnění tohoto státu k 
provozování cestovní kanceláře a musí mít sjednané 
pojištění záruky pro případ úpadku cestovní 
kanceláře, nebo být jinak pro tento případ zajištěna, 
alespoň v rozsahu stanoveném tímto zákonem. 

31990L0314 čl. 2 odst. 2 
"organizátorem" osoba, která jinak než 
příležitostně organizuje souborné služby a 
prodává je nebo je nabízí k prodeji, přímo 
nebo prostřednictvím prodejce; 

§ 4 Zákazníkem je osoba, která uzavře s cestovní 
kanceláří smlouvu o zájezdu, nebo osoba, v jejíž 
prospěch byla tato smlouva uzavřena. 

31990L0314 čl. 2 odst. 4 
Pro účely této směrnice se rozumí: 

4. "spotřebitelem" osoba, která si koupí 
nebo se zaváže, že si koupí, soubor služeb 
("hlavní smluvní strana") nebo jakákoli 
osoba, jejímž jménem se hlavní smluvní 
strana zavazuje ke koupi souboru služeb 
("ostatní příjemci") nebo jakákoli osoba, 
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na kterou hlavní smluvní strana nebo 
ostatní příjemci převedou soubor služeb 
("příjemce"); 

§ 6 (1) Cestovní kancelář je povinna sjednat pojištění 
záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, na 
základě něhož vzniká zákazníkovi cestovní 
kanceláře právo na plnění v případech, kdy cestovní 
kancelář z důvodu svého úpadku  
 
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v 
zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava 
součástí zájezdu,  
 
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu 
zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo  
 
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou 
zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v 
případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.  
 
(2) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, řídí se 
povinné pojištění záruky pro případ úpadku 
občanským zákoníkem.10a) 

 
(3) Smlouva o pojištění záruky pro případ úpadku 
musí být uzavřena v písemné formě.  

(4) Smlouva o pojištění záruky pro případ úpadku 
musí být sjednána tak, aby 

a) se pojištění vztahovalo na veškeré zájezdy 
prodané v době platnosti této smlouvy, ledaže 

31990L0314 Čl. 7  
 
 
 

Organizátor nebo prodejce, který je stranou 
smlouvy, předloží dostatečné záruky pro zajištění 
vrácení vložených prostředků a pro návrat 
spotřebitele v případě platební neschopnosti nebo 
úpadku 
. 
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cestovní kancelář uzavře novou smlouvu o 
pojištění záruky pro případ úpadku; prodejem 
zájezdu se rozumí okamžik uzavření smlouvy o 
zájezdu, a 

b) právo na pojistné plnění vzniklo i v případě, že 
úpadek cestovní kanceláře byl způsobem úmyslně.   

5) K opačným ujednáním smlouvy o pojištění 
záruky pro případ úpadku se nepřihlíží.  

6) Pojišťovna předá cestovní kanceláři kromě 
pojistky rovněž doklady určené zákazníkům, které 
musí obsahovat informace o uzavřeném pojištění, 
zejména označení pojišťovny, podmínky pojištění a 
způsob oznámení pojistné události; cestovní kancelář 
je povinna předat tento doklad zákazníkovi spolu 
s potvrzením o zájezdu nebo se stejnopisem 
smlouvy o zájezdu.  
 
 

§ 7 (1) V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta 
doprava z místa pobytu v zahraničí do České 
republiky, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením 
dopravy z místa pobytu do České republiky, včetně 
nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu i 
v případě, že se pojišťovně nepodaří do 12 hodin po 
oznámení škodné události průkazně ověřit u 
odpovědného zástupce cestovní kanceláře, že došlo 
k pojistné události podle § 6 odst. 1 písm. a)tohoto 
zákona.  
 
(2) Plnění podle odstavce 1 poskytne pojišťovna 

31990L0314 čl. 7 Organizátor nebo prodejce, který je stranou 
smlouvy, předloží dostatečné záruky pro zajištění 
vrácení vložených prostředků a pro návrat 
spotřebitele v případě platební neschopnosti nebo 
úpadku 
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okamžitě po ověření pravdivosti oznámení škodné 
události. Pro oznámení škodné události podle 
odstavce 1 se nevyžaduje písemná forma.  
 
(3) Pojišťovna není oprávněna odmítnout pojistné 
plnění nebo snížit jeho výši v případě, dozví-li se po 
pojistné události, že cestovní kancelář poskytla 
nepravdivé nebo neúplné podklady, které byly pro 
uzavření pojištění podstatné. Pojišťovna je však v 
tomto případě oprávněna domáhat se náhrady škody 
na cestovní kanceláři.  

 
§ 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) Pojištění podle § 6 lze sjednat pouze u 
pojišťovny, která je podle zákona upravujícího 
pojišťovnictví11) oprávněna provozovat na území 
České republiky pojišťovací činnost a provozovat 
pojištění záruky (kauce). Pojistné podmínky pro 
povinné pojištění záruky pro případ úpadku je 
pojišťovna povinna předložit České národní bance 
na její vyžádání ke kontrole. Česká národní banka 
spolupracuje při kontrole pojistných podmínek 
pro pojištění záruky pro případ úpadku s 
ministerstvem.  
 
 (2) Cestovní kancelář a pojišťovna jsou povinny 
postupovat při sjednávání pojištění podle odstavce 
1 s odbornou péčí a sjednat pojištění v rozsahu § 6 
tak, aby v případě pojistné události, kterou je 
úpadek cestovní kanceláře, byly uspokojeny 
všechny oprávněné nároky zákazníků; ujednají-li 
v pojistné smlouvě limit pojistného plnění, musí 
tento limit činit minimálně 30 % ročních 

31990L0314 čl. 7 
 

Organizátor nebo prodejce, který je stranou 
smlouvy, předloží dostatečné záruky pro zajištění 
vrácení vložených prostředků a pro návrat 
spotřebitele v případě platební neschopnosti nebo 
úpadku 
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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. Ujednaný limit pojistného 
plnění však nesmí být nižší než 4 000 000 Kč 
v případě, že cestovní kancelář organizuje, nabízí 
a prodává zájezdy, jejichž součástí je letecká nebo 
námořní lodní doprava, a 1 000 000 Kč v případě, 
že cestovní kancelář organizuje, nabízí a prodává 
pouze zájezdy, jejichž součástí není letecká nebo 
námořní lodní doprava. Cestovní kancelář a 
pojišťovna jsou povinny zvýšit dohodnutý limit 
pojistného plnění, pokud okolnosti nasvědčují 
tomu, že ujednaný limit pojistného plnění by vedl 
k omezení rozsahu práva na pojistné plnění podle 
§ 6 odst. 1. Musela-li si být pojišťovna při 
uzavírání pojistné smlouvy nebo v průběhu trvání 
pojištění vědoma, že ujednaný limit pojistného 
plnění nezajišťuje rozsah pojistné ochrany podle 
věty první, nemůže v případě pojistné události 
omezit pojistné plnění ujednaným limitem. 

(3) Cestovní kancelář je povinna vést za každý 
kalendářní měsíc průkaznou evidenci o počtu 
prodaných zájezdů včetně výše tržeb za tyto 
zájezdy. 

 
(4) Nároky zákazníka, které mu vznikly proti 
cestovní kanceláři v důsledku nesplnění smlouvy o 
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zájezdu v případech uvedených v § 6 odst. 1, 
přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které 
mu pojišťovna poskytla. 
 
(5) Je-li v pojistné smlouvě ujednáno, že se 
cestovní kancelář podílí na pojistném plnění 
(spoluúčast), nesmí být tato ujednaná spoluúčast 
k tíži zákazníka. Plnění v rozsahu podle § 6 odst. 1 
poskytuje zákazníkům vždy pojišťovna.  
 

 
§ 8a § 8a 

Informační povinnosti cestovní kanceláře a 
pojišťovny 

 
(1) Cestovní kancelář je povinna  

a) před uzavřením smlouvy o pojištění záruky pro 
případ úpadku předložit pojišťovně údaje 
týkající se hospodaření cestovní kanceláře, 
druhů a počtu zájezdů a další údaje související 
s pojištěním zájezdů, které si pojišťovna 
vyžádá, a podat k nim na žádost pojišťovny 
vysvětlení,  

b) v průběhu trvání pojištění bez zbytečného 
odkladu oznámit pojišťovně změnu pojistného 
rizika, zejména zvýšení tržeb z prodeje zájezdů 
nad výši, kterou cestovní kancelář sdělila 
pojišťovně před uzavřením smlouvy o pojištění 
záruky pro případ úpadku. 

 
(2) Cestovní kancelář předloží ministerstvu do 

10 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o 
pojištění záruky pro případ úpadku stejnopis 

31990L0314 čl. 7 Organizátor nebo prodejce, který je stranou 
smlouvy, předloží dostatečné záruky pro zajištění 
vrácení vložených prostředků a pro návrat 
spotřebitele v případě platební neschopnosti nebo 
úpadku 
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nebo úředně ověřenou kopii této smlouvy a 
platnou pojistku. Obdobně cestovní kancelář 
postupuje při každé změně smlouvy o pojištění 
záruky pro případ úpadku, která má vliv na 
změnu limitu pojistného plnění. Ministerstvo bez 
zbytečného odkladu tuto pojistku uveřejní na 
svých internetových stránkách.   
 

(3) Pojišťovna je povinna  
a) informovat ministerstvo bez zbytečného 

odkladu o změně pojištění podle § 6, ke 
kterému došlo na základě nárůstu tržeb za 
zájezdy oproti plánovaným tržbám uváděným 
cestovní kanceláří při sjednání původního 
pojištění, 

b) informovat ministerstvo bez zbytečného 
odkladu o odmítnutí uzavřít s cestovní 
kanceláří smlouvu o pojištění záruky pro 
případ úpadku a o důvodech tohoto odmítnutí,  

c) informovat ministerstvo nejméně 5 pracovních 
dnů předem o okamžiku zániku pojištění podle 
§ 6 nebo o konci lhůty, kterou stanovila 
cestovní kanceláři v upomínce k zaplacení 
pojistného nebo jeho části, 

d) na výzvu ministerstva do 5 pracovních dnů 
předložit kopii smlouvy o pojištění záruky pro 
případ úpadku uzavřené s cestovní kanceláří, 

e) bez zbytečného odkladu informovat 
ministerstvo o vzniku pojistné události a o 
rozsahu poskytnutého pojistného plnění. 

 
(4) Cestovní kancelář i pojišťovna jsou povinny do 

5 pracovních dnů ode dne zániku pojištění 
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informovat o této skutečnosti ministerstvo. 
§ 9 odst. 
1 
 

1) Cestovní kancelář 
 
a) je povinna po celou dobu provozování živnosti 
provozování cestovní kanceláře mít uzavřenu 
smlouvu o pojištění záruky pro případ úpadku 
podle § 6 až 8, 
b) nesmí uzavřít smlouvu o zájezdu, pokud by 
jejím uzavřením došlo k překročení limitu 
pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě o 
pojištění záruky pro případ úpadku, 
c) nesmí zprostředkovat prodej zájezdu podle § 2 
odst. 2 písm. d) pro osobu, která není cestovní 
kanceláří ve smyslu § 2 odst. 1, 
 d)je povinna označit provozovnu a propagační a jiné 
materiály určené zákazníkovi slovy "cestovní 
kancelář", pokud toto označení neobsahuje již její 
obchodní firma; 
 

(2) Cestovní kancelář je dále povinna 
a) předložit před uzavřením cestovní smlouvy o 
zájezdu zájemci na jeho žádost k nahlédnutí doklad o 
pojištění záruky pro případ úpadku cestovní 
kanceláře, 
b) při zprostředkování prodeje zájezdu pro jinou 
cestovní kancelář dodržet povinnosti cestovní 
agentury uvedené v § 3 odst. 4. 
(3) Cestovní kancelář usazená na území jiného státu 
je povinna před zahájením prodeje zájezdů 
bezodkladně informovat o této skutečnosti 
ministerstvo, a to včetně údajů o rozsahu pojištění 
záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře nebo 
jiné formy zajištění těchto zájezdů. 

31990L0314 čl. 7 Organizátor nebo prodejce, který je stranou 
smlouvy, předloží dostatečné záruky pro zajištění 
vrácení vložených prostředků a pro návrat 
spotřebitele v případě platební neschopnosti nebo 
úpadku 
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4) Statutární orgán nebo člen statutárního 
orgánu cestovní kanceláře je povinen zajistit, aby 
cestovní kancelář neuzavřela smlouvu o zájezdu 
v rozporu s odstavcem 1 písm. b). 
 

 
§ 10 (1) Cestovní kancelář je povinna před uzavřením 

smlouvy o zájezdu v katalogu, případně jinou 
prokazatelnou formou (dále jen "katalog") 
pravdivě, srozumitelně, úplně a řádně informovat 
o všech skutečnostech, které jsou jí známy a které 
mohou mít vliv na rozhodnutí zájemce o koupi 
zájezdu, zejména o 

 
a) termínu zahájení a ukončení zájezdu, 
b) ceně zájezdu, včetně časového rozvrhu plateb a 

výši zálohy, 
c) případech, kdy je zákazník povinen zaplatit 

cestovní kanceláři odstupné při odstoupení od 
smlouvy o zájezdu, a o výši tohoto odstupného, 

d) místě určení cesty nebo pobytu, 
e) druhu dopravního prostředku (hlavní 

charakteristické znaky nebo třídy), 
f) ubytování (poloha, kategorie, stupeň vybavenosti a 

hlavní charakteristické znaky), 
g) stravování, 
h) předpokládané trase cesty, včetně časů a míst 

zastávek, 
i) pasových a vízových požadavcích pro občany 

České republiky a zdravotních formalitách, které 
jsou nutné pro cestu a pobyt, a o obvyklých 
cenách a lhůtách pro jejich vyřízení, 

j) tom, zda je pro zájezd požadován minimální počet 
zákazníků včetně termínu, kdy nejpozději před 

31990L0314 čl. 3 
1. Jakýkoli popis souborných služeb 
poskytovaný organizátorem nebo 
prodejcem spotřebiteli, jeho cena a 
veškeré další podmínky smlouvy nesmějí 
obsahovat žádné klamavé údaje. 

2. Je-li spotřebiteli poskytován katalog, 
musí čitelně, srozumitelně a přesně uvádět 
cenu, jakož i odpovídající informace o 
těchto položkách: 

a) místo určení cesty, použitý dopravní 
prostředek, jeho vlastnosti a kategorie; 

b) druh ubytování, jeho poloha, kategorie 
nebo stupeň vybavenosti a hlavní 
charakteristické znaky, jeho schválení a 
turistická klasifikace podle předpisů 
daného hostitelského členského státu; 

c) stravování; 

d) plán cesty; 

e) obecné informace o pasových a 
vízových požadavcích pro příslušníky 
daného členského státu nebo států a 
zdravotních dokladech požadovaných pro 
cestu a pobyt; 
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odjezdem musí být zákazníku oznámeno, že 
nebylo tohoto minimálního počtu dosaženo a 
cestovní kancelář zájezd ruší, 

k) rozsahu a podmínkách pojištění zákazníka podle § 
6 až 8 (rozsah pojistného plnění, podmínky pro 
uplatnění nároku zákazníka, pojišťovna, s níž má 
uzavřeno pojištění), 

l) programu v místě pobytu, 
m) lhůtě, ve které může zákazník oznámit, že se 

zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba, pokud 
jsou důvody pro její stanovení, a o podmínkách, 
které musí účastník zájezdu splňovat, pokud jsou 
důvody pro jejich stanovení, 

n) možnosti uzavřít individuální pojištění zákazníka 
pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že 
zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho 
odstoupením od smlouvy o zájezdu, pokud toto 
pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. 

(2) Před uzavřením smlouvy o zájezdu mohou být 
údaje uvedené v odstavci 1 změněny jen v případě, že 
si cestovní kancelář v katalogu toto právo vyhradila 
nebo pokud se na nich dohodla se zájemcem o koupi 
zájezdu; v ostatních případech jsou pro cestovní 
kancelář závazné. 

f) výše nebo procento ceny, které mají být 
zaplaceny jako záloha, a časový rozvrh 
plateb; 

g) zda souborné služby vyžadují 
minimální počet účastníků, a pokud ano, 
mezní termín pro informování spotřebitele 
o zrušení cesty. 

Údaje obsažené v katalogu jsou pro 
organizátora nebo prodejce závazné, 
pokud 

- změny těchto údajů nebyly spotřebiteli 
jasně sděleny před uzavřením smlouvy; v 
katalogu to musí být výslovně uvedeno, 

- ke změnám nedojde na základě dohody 
mezi smluvními stranami. 
 

 
 
 
Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
31990L0314 Směrnice Rady ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro 

cesty, pobyty a zájezdy č. 90/314 
. 
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