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III. 

ODŮVODNĚNÍ 
k návrhu vyhlášky o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených 

cestovních služeb 

A. OBECNÁ ČÁST 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
Předkládaný materiál obsahuje návrh vyhlášky o vzorech formulářů a obsahu informací v nich 
uvedených podle jednotlivých typů zájezdů a spojených cestovních služeb. Návrh vyhlášky je 
prováděcím právním předpisem k zákonu č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání 
a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“).   
Návrh vyhlášky má výlučně transpoziční charakter. Vyhláška se vydává  k provedení 
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“). Jedná se 
o směrnici v plné harmonizaci. 
Vyhláška upravuje v návaznosti na směrnici předsmluvní informační povinnosti pro cestovní 
kanceláře a má celkem osm příloh. Jedná se o vzorové formuláře, které obsahují souhrn 
povinných informací, které musí cestovní kancelář sdělit zákazníkovi před tím, než zájezd 
nebo spojené cestovní služby zakoupí.   
Hlavním cílem vydání vyhlášky je splnění transpoziční povinnosti, a tím i zvýšení ochrany 
spotřebitele. Subjekty dotčenými vyhláškou budou především cestovní kanceláře prodávající 
zájezdy a zprostředkující spojené cestovní služby, kterým zákon ukládá povinnost informaci 
na vzorovém (standardizovaném) formuláři předložit zákazníkovi před tím, než je zákazník 
vázán jakýmkoliv smluvním závazkem. Na druhé straně dotčenými subjekty budou 
spotřebitelé, kterým je informace ve formuláři obsažená určena.  
Jednotlivé formuláře se liší podle způsobu zveřejnění nabídky (online nabídka, jiný způsob 
nabídky), podle toho, o jaký typ zájezdu se jedná (specificky pro zájezd podle § 1b odst. 1 
písm. b) bod 5 zákona), nebo zda se jedná o jednotlivé typy spojených cestovních služeb (zda 
spojené cestovní služby nabízí dopravce, nebo podnikatel, který není dopravcem, zda spojené 
cestovní služby nabízí dopravce prodávající obousměrný jízdní doklad, či nikoliv).     
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním 
Návrh vyhlášky je v souladu s § 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, ve znění 
pozdějších předpisů, který zmocňuje Ministerstvo pro místní rozvoj k vydání vyhlášky 
upravující vzory formulářů a obsah informací v nich uvedených podle jednotlivých typů 
zájezdů a spojených cestovních služeb.  
Navrhovaná právní úprava splňuje požadavky ustanovení čl. 79 odst. 3 ústavního zákona  
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, podle kterého 
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ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích 
zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. Navrhovaná vyhláška je 
v souladu se zákonem, k jehož provedení je navržena, a v souladu se zákonným zmocněním 
k jejímu vydání. 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 
Návrh vyhlášky má transpoziční charakter. K provedení čl. 5 odst. 1 a 2 a čl. 19 odst. 2 
směrnice a jejích příloh I a II, které upravují vzory standardizovaných formulářů, se navrhuje 
vydat vzorové formuláře obsažené v návrhu vyhlášky. Návrh je plně v souladu s předpisy 
Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie.  
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
Zákon1, kterým je transponována směrnice, obsahuje zmocňovací ustanovení k vydání 
prováděcího předpisu, který stanoví vzory formulářů a povinný obsah informací v nich 
uvedených podle jednotlivých typů zájezdů a vzory formulářů a povinný obsah informací v 
nich uvedených podle jednotlivých typů spojených cestovních služeb a způsobu jejich 
nabízení. Nevydání vyhlášky by znemožnilo úplné splnění transpoziční povinnosti a jeden z 
cílů směrnice – tj. ochranu zákazníků při nákupu zájezdů a spojených cestovních služeb. 
Informace poskytnuté prostřednictvím formuláře zákazníkovi umožní učinit kvalifikované 
rozhodnutí o nákupu zájezdu nebo spojených cestovních služeb. Bude si tak lépe vědom i 
právní odpovědnosti a ochrany, která je spojena s nákupem té které služby. Což je podstatné i 
pro následné řešení případných sporů o plnění smluv. Nevydáním vyhlášky by se Česká 
republika vystavila možnosti zahájení řízení o porušení práva EU ze strany EK.  
5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a na specifické skupiny obyvatel, zejména 
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 
na životní prostředí 
Navrhovaná úprava nebude mít dopad na státní rozpočet, ani ostatní veřejné rozpočty, protože 
upravuje poskytování informací o zájezdech a spojených cestovních službách cestovními 
kancelářemi spotřebitelům. Vyhláška nebude mít negativní vliv na podnikatelské prostředí  
v České republice. Všichni dotčení podnikatelé budou muset zákazníkovi poskytovat 
standardizované informace o právní povaze služeb, které jsou zákazníkovi nabízeny (zda si 
kupuje zájezd nebo spojené cestovní služby a způsobu právní ochrany). Případné 
administrativní náklady vyplývají již přímo ze zákona. 
Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní sociální dopady, ani nemá žádné dopady 
na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, ani na osoby se zdravotním 
postižením a národnostní menšiny, protože jejich práva a povinnosti neupravuje.   
Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. 
6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

                                                 
1 Návrh zákona je ke dni 12. 3. 2018 projednáván ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně – viz 
http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=132897  
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Navrhovaná právní úprava nemá negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve 
vztahu k rovnosti žen a mužů, resp. nijak zákaz diskriminace či rovnost mužů a žen 
nenarušuje. 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
Předkládaná úprava nezasahuje do oblasti ochrany soukromí a osobních údajů a nepřináší 
oproti stávajícímu právnímu stavu žádná nová rizika pro ochranu soukromí a osobních údajů.  
8. Zhodnocení korupčních rizik 
Návrh vyhlášky je v souladu s rozsahem zmocnění podle § 9a odst. 1 a § 9c odst. 2 a v 
žádném směru nepřesahuje kompetence Ministerstva pro místní rozvoj. Navrhovaná právní 
úprava stanoví vzory formulářů a obsah v nich uvedený. U navrhované vyhlášky nebyla po 
jejím vyhodnocení zjištěna korupční rizika. 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná právní úprava nemá dopady z hlediska bezpečnosti nebo obrany státu. 
 
B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
K § 1 
Ustanovení upravuje na základě zmocnění obsaženého v § 9a odst. 1 a § 9c odst. 2 zákona 
vzory formulářů a povinný obsah informací v nich uvedených podle jednotlivých typů 
zájezdů a spojených cestovních služeb.  
K § 2 
Ustanovení upravuje vzory formulářů a povinný obsah informací v nich uvedených podle 
jednotlivých typů zájezdů a způsobů jejich nabízení zákazníkovi, které jsou podrobněji 
popsány u odůvodnění jednotlivých příloh k vyhlášce (přílohy č. 1 až 3). V prvním odstavci je 
upraven obecný vzor formuláře, který se použije vždy, pokud pro užší skupinu zájezdů není 
zvláštní úprava.  
K § 3  
Ustanovení upravuje vzory formulářů a povinný obsah informací v nich uvedených podle 
jednotlivých typů spojených cestovních služeb, způsobu jejich nabízení zákazníkovi 
a skutečnosti, zda jsou tyto nabízeny dopravcem, který je zároveň cestovní kanceláří. Vzory 
formulářů jsou podrobněji popsány u odůvodnění jednotlivých příloh k vyhlášce (přílohy č. 4 
až 8). V prvním odstavci je upraven obecný vzor formuláře, který se použije vždy, pokud pro 
užší skupinu spojených cestovních služeb není zvláštní úprava.  
K § 4 
Účinnost vyhlášky je stanovena shodně s navrhovanou účinností vládního návrhu 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 (sněmovní tisk č. 12), tj. dnem 1. července 2018. 
K přílohám obecně: 
Formuláře uvedené v přílohách č. 1 až 8 vycházejí z přílohy I a II směrnice. Oproti 
formulářům, které tvoří přílohu směrnice, došlo k drobným formulačním změnám tak, aby 
odpovídaly, popř. odkazovaly na terminologii zákona - např. pojem „souborné služby“ byl 
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nahrazen pojmem „zájezd“. Přizpůsobeny obsahu směrnice (resp. čl. 19) musely být vybrané 
formuláře (formuláře v příloze č. 4 až 6) týkající se spojených cestovních služeb, u kterých 
pokud cestovní kancelář nepřijímá platby za služby od zákazníků, nemusí mít sjednánu 
záruku pro případ svého úpadku. Proto v textu formulářů jsou uvedeny dvě varianty – první 
pro případ, že CK platby přijímá a druhá pro případ, že CK platby od zákazníků nepřijímá. 
V textu formuláře jsou varianty zdůrazněny nadpisem a označeny hvězdičkou tak, aby CK 
škrtla tu variantu, která neplatí. Zákazník tak vždy před nákupem služby bude jasně, přesně a 
srozumitelně informován o ochraně pro případ úpadku CK a to i za situace, kdy CK ochranu 
neposkytuje, protože platby zákazníka jdou na účet poskytovatele služby.  
Pokud je CK zároveň dopravcem, repatriace musí být vždy zajištěna.  
V přílohách č. 1 až 3 jsou obsaženy vzory formulářů vztahující se k nabídce zájezdů. Přílohy 
č. 4 až 8 se vztahují ke zprostředkování spojených cestovních služeb. Do všech příloh budou 
doplněny hypertextové odkazy na zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání 
a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a občanský zákoník poté, co bude 
vládní 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 (sněmovní tisk č. 12), publikován ve Sbírce zákonů.  
K příloze č. 1: 
Upravuje vzor formuláře pro informace k nabízenému zájezdu. Jedná se o základní obecný 
formulář, který se použije vždy, pokud pro užší skupinu zájezdů není upraven speciální 
formulář. Formulář obsahuje především informace o tom, že je zákazníkovi nabízen zájezd a 
jakým způsobem má cestovní kancelář zajištěnu právní ochranu zákazníka. Nezbytné 
informace o zájezdu jsou zejména údaje uvedené v zákoně upravujícím některé podmínky 
podnikání v oblasti cestovního ruchu – tj. např. místo určení cesty nebo pobytu, dopravní 
prostředky, ubytování a další základní podstatné informace týkající se zájezdu. Formulář bude 
užíván především za fyzické přítomnosti zákazníka a podnikatele (ale např. i při prodeji po 
telefonu), tj. typicky v provozovnách cestovních kanceláří či cestovních agentur. 
K příloze č. 2: 
Formulář se vztahuje k prodeji zájezdů prostřednictvím internetových stránek (online prodej). 
Prodejce v tomto případě poskytne prostřednictvím hypertextového odkazu k nabízenému 
zájezdu informace o tom, že se jedná o zájezd, a dále informace o právní ochraně zákazníka.  
Nezbytné informace o zájezdu jsou zejména údaje uvedené v zákoně upravujícím některé 
podmínky podnikání v oblasti cestovního ruchu – tj. např. místo určení cesty nebo pobytu, 
dopravní prostředky, ubytování a další základní podstatné informace týkající se zájezdu. 
K příloze č. 3: 
Stejně jako v předcházejících případech vzor formuláře obsahuje informace, že je zákazníkovi 
nabízen zájezd a informace o jeho právní ochraně. Tyto informace budou zákazníkovi 
předány prostřednictvím hypertextového odkazu. Služby cestovního ruchu zákazník zakoupí 
od jednotlivých poskytovatelů prostřednictvím online rezervace. Formulář bude použit 
v případě, že si jednotliví obchodníci předávají údaje o zákazníkovi, přičemž první z nich tyto 
údaje předá druhému do 24 hodin po potvrzení rezervace první služby (formulář se bude 
vztahovat na nabídky realizované prostřednictvím propojených internetových stránek či 
rezervačních systémů). Nezbytné informace o zájezdu jsou zejména údaje uvedené v zákoně 
upravujícím některé podmínky podnikání v oblasti cestovního ruchu – tj. např. místo určení 
cesty nebo pobytu, dopravní prostředky, ubytování a další základní podstatné informace 
týkající se zájezdu. 
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K příloze č. 4:  
Obsahuje vzor formuláře pro informace ke spojeným cestovním službám v případě, kdy jsou 
smlouvy uzavřeny za současné fyzické přítomnosti podnikatele a zákazníka. Cestovní 
kancelář zákazníkovi při jediné návštěvě či kontaktu se svým prodejním místem zprostředkuje 
samostatný výběr a samostatnou platbu každé jednotlivé služby cestovního ruchu. Cestovní 
kancelář není v tomto případě dopravcem. Zákazník obdrží informace o tom, že nebude 
požívat právní ochrany, kterou zákon spojuje s nákupem a poskytováním zájezdu. Dále obdrží 
informace o zajištění pro případ úpadku. Pokud cestovní kancelář přijímá platby, musí mít 
zajištěnu ochranu pro případ úpadku na veškeré platby, které obdržela od zákazníka. 
V opačném případě, tj. pokud platby nepřijímá, bude informovat, že nemá zajištěnu ochranu. 
Jde o obecný vzor, který se použije vždy, pokud pro užší skupinu spojených cestovních služeb 
není zvláštní formulář. 
K příloze č. 5:  
Obsahuje vzor formuláře pro informace ke spojeným cestovním službám podle § 1c odst. 1 
písm. a) zákona zprostředkovaným online. Vztahuje se na případy, kdy cestovní kancelář 
zákazníkovi při jediné návštěvě či kontaktu se svým prodejním místem zprostředkuje 
samostatný výběr a samostatnou platbu každé jednotlivé služby cestovního ruchu. Služby 
cestovního ruchu jsou nabízeny prostřednictvím rezervační stránky. Cestovní kancelář není 
v tomto případě dopravcem. Zákazník prostřednictvím hypertextového odkazu obdrží 
informace o tom, že nebude požívat právní ochrany, kterou zákon spojuje s nákupem a 
poskytováním zájezdu. Dále obdrží informace o zajištění pro případ úpadku. Pokud cestovní 
kancelář přijímá platby, musí mít zajištěnu ochranu pro případ úpadku na veškeré platby, 
které obdržela od zákazníka. V opačném případě, tj. pokud platby nepřijímá, bude informovat, 
že nemá zajištěnu ochranu. Další informace získá zákazník prostřednictvím hypertextového 
odkazu.  
K příloze č. 6: 
Obsahuje vzor formuláře pro informace ke spojeným cestovním službám v případě, kdy jsou 
smlouvy uzavřeny online. Jedná o situace, kdy po potvrzení rezervace první služby je 
zákazníkovi cíleným způsobem nabízeno pořízení další služby cestovního ruchu od jiného 
poskytovatele a smlouva s tímto poskytovatelem je uzavřena do 24 hodin po potvrzení 
rezervace první služby cestovního ruchu. Zákazník může být k pořízení další služby 
motivován např. nabídkou slevy na další službu, může být vybídnut slovně, např. „přidejte si 
k vaší cestě pronájem auta“ či jinak přesměrován a motivován k nákupu). Pořízení další 
služby je zákazníkovi nabízeno prostřednictvím konkrétních hypertextových odkazů.  
K příloze č. 7 
Obsahuje vzor formuláře pro informace ke spojeným cestovním službám v případě, kdy jsou 
smlouvy uzavřeny online a jsou nabízeny dopravcem, který je zároveň cestovní kanceláří. Jde 
o vzor formuláře, který je zákazníkovi předložen v souvislosti s nabídkou, která je v zákoně 
upravena v § 1c odst. 1 písm. a)Cestovní kancelář zprostředkuje zákazníkovi samostatný 
výběr a samostatnou platbu každé jednotlivé služby cestovního ruchu při jediné návštěvě či 
kontaktu se svým prodejním místem.   
K příloze č. 8 
Obsahuje vzor formuláře pro informace ke spojeným cestovním službám v případě, kdy jsou 
smlouvy uzavřeny online a jsou nabízeny dopravcem, který je zároveň cestovní kanceláří. Jde 
o vzor formuláře, který je zákazníkovi předložen v souvislosti s nabídkou, která je v zákoně 
upravena v § 1c odst. 1 písm. b). Jde o případ, kdy cestovní kancelář cíleně zprostředkuje 
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zákazníkovi pořízení další služby cestovního ruchu jiným poskytovatelem a tato další 
smlouva je uzavřena do 24 hodin po potvrzení rezervace první služby.  
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