
VI

Č. Připomínkové místo K části
Zásadní/ 

doporučující
Text připomínky Vypořádání Odůvodnění vypořádání

1 ACK ČR

Obecná 

připomínka D 

Domníváme se, že předložený návrh obsahuje s ohledem na transpozici do české legislativy vágní formulace, které 

mohou ovlivnit rozdílné vnímání ze strany spotřebitele i podnikatele. Obecné formulace mohou v důsledku vést k 

sporům.

Neakceptováno
Navržený text odpovídá formulacím užívaným v českých právních 

předpisech a vychází rovněž ze směrnice.

2 ACK ČR Návrh vyhlášky - 

příloha č. 4 až 7

D Ve formulářích v přílohách 4 až 7 je v názvu použit termín „podnikatel“. Vzhledem k tomu, že podle novelizovaného 

zákona by zprostředkovávat spojené služby byla oprávněna pouze cestovní kancelář, doporučujeme změnit 

názvosloví – u podnikatele na cestovní kancelář a u dopravce na cestovní kancelář, která je zároveň dopravcem.

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

3 ACK ČR Návrh vyhlášky - 

příloha č. 1

Z V základních právech zákazníka bod: cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí všech cestovních 

služeb zahrnutých ve smlouvě o zájezdu navrhujeme doplnění: nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká 

republika vázána, jinak.

Odůvodnění:  V některých případech se řídí rozhodnutí i jinými smlouvami a nařízeními, které odpovídají za řádné 

poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o zájezdu, např. se jedná o odpovědnost leteckého 

dopravce.

Vysvětleno Text informačního formuláře musí odpovídat textu příslušné přílohy 

směrnice. Vzhledem k tomu, že jde o směrnici v maximální harmonizaci a 

směrnice neumožňuje se odchýlit.  Odpovědnost za zájezd má vždy jen 

cestovní kancelář.  Vždy musí existovat alespoň jeden obchodník, který 

odpovídá za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve 

smlouvě o zájezdu. Příloha bude odkazovat na plné znění zákona (viz 

poslední věta přílohy), tudíž i odkaz na ustanovení OZ, která se týkají 

odpovědni a náhrady škody v návaznosti na mezinárodní smlouvy a nařízení 

EU (např. § 2544, § 2544a).

4

ACK ČR Návrh vyhlášky - 

příloha č. 1

Z V základních právech zákazníka bod: zákazník může odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) před 

zahájením zájezdu za výjimečných okolností, například vyskytnou-li se v místě určení cesty nebo pobytu závažné 

bezpečnostní problémy, které by mohly zájezd zásadně ovlivnit a státní autorita České republiky ( např. MZV ČR) 

výslovně nedoporučuje cestovat do dané oblasti zájezdu.  Doporučujeme upřesnit tuto volnou formulaci jak výše 

uvedeno, a to na nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které se přímo vztahují k dané oblasti či destinaci zájezdu a 

mají významný dopad na poskytování zájezdu. 

Odůvodnění:  Není zde stanovena státní autorita, která vydává doporučení/nedoporučení pro cesty. Současná 

formulace je na tolik vágní, že spotřebitel může téměř kdykoliv odstoupit od zájezdu bez povinnosti hradit storno 

poplatek, k témuž však není oprávněna bez vyjádření státní autority cestovní kancelář, která je v takovém případě 

nucena hradit smluvní úhrady obchodnímu partnerovi – např. hotelu, dopravci, apod. 

Neakceptováno Text bude blíže upřesněn podle znění § 2535 OZ. Směrnice neváže možnost 

odstoupení na prohlášení autority. Směrnice uvádí 2 podmínky, za kterých 

právo na odstoupení zákazníka lze uplatnit. Za prvné, mimořádné okolnosti 

musejí nastat v destinaci, či jejím bezprostředním okolí. Za druhé, tyto 

okolnosti musejí mít vliv na poskytování služeb nebo dopravu. Tudíž obě 

podmínky musejí být splněny současně. Požadavku vázat možnost zákazníka 

odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení storno poplatku 

na doporučení na cesty vydávaná Ministerstvem zahraničních věcínelze 

vyhovět, neboť jde o transpozici směrnice v plné harmonizaci a směrnice 

odstoupení od smlouvy neváže na doporučení na cesty vydávaná orgány státu 

(v ČR – MZV). 

5

MZE

Návrh vyhlášky-

příloha č.1 až 3 D

Doporučujeme v příloze č. 1, 2 a 3 upravit větu „Budou se na Vás proto vztahovat veškerá práva EU týkající se 

zájezdů“, aby zněla např. „Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů EU 

týkajících se zájezdů“. Slovní spojení „veškerá práva EU“ považujeme za nevýstižné.

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

6

MZE Návrh vyhlášky D

S ohledem na projednávání 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 v PSP, 

doporučujeme tomu přizpůsobit účinnost vyhlášky.

Vysvětleno Předpokládané datum nabytí účinnosti zákona je1.7.2018.

7 MF

Předkládací 

zpráva D

Doporučujeme v souladu s čl. IV bodem 7 Jednacího řádu vlády doplnit do předkládací zprávy, že návrh vyhlášky 

nepřináší dodatečné dopady na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty. 

Akceptováno

Text bude upraven ve smyslu připomínky.

8

MF Návrh vyhlášky D

Do úvodní věty je třeba doplnit, že se jedná o zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu 

některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve  znění zákona, který je nyní projednáván Parlamentem jako sněm. 

tisk č. 12. Pro úplnost upozorňujeme, že pokud by tento návrh nebyl schválen, není možné vydat ani navrhovanou 

vyhlášku s ohledem na absenci zákonného zmocnění (to je do zákona doplňováno právě zmiňovanou novelou). 

Akceptováno

Text bude upraven ve smyslu připomínky.

9

MF Návrh vyhlášky D

Považujeme z legislativního hlediska za vhodnější nezavádět legislativní zkratku „zákon“ v úvodní větě, nýbrž až při 

citaci tohoto zákona v textu vyhlášky, a to s ohledem na budoucí novelizace. 

Neakceptováno Domníváme se, že zavedení zkratky v úvodní větě nekomplikuje budoucí 

novelizace vyhlášky. 

Vypořádání připomínek k materiálu:

Návrh vyhlášky o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAYYJ5V69)



10

MV Návrh vyhlášky - 

k přílohám

Z Všechny přílohy jsou zakončeny neurčitým odkazem na veřejně dostupnou podobu zákona o cestovním ruchu a 

občanského zákoníku. Upozorňujeme, že podobu přístupu 

k platnému právu (či přesněji k celostátně závaznému platnému právu) upravuje zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce 

zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. Oficiální podoba přístupu k platnému právu a 

k informacím o právních předpisech je založena na právně závazné listinné podobě oficiálních sbírek. Právně 

závaznou listinnou podobu doplňuje informativní elektronické vyhotovení Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních 

smluv zpřístupňované na internetových stránkách Ministerstva vnitra, které však není považováno za Sbírku zákonů a 

Sbírku mezinárodních smluv. Veřejná správa dále publikuje na internetových stránkách jednotlivých úřadů metodická 

a výkladová stanoviska k právním předpisům. Odůvodnění právních předpisů je dostupné prostřednictvím 

informačních systémů Poslanecké sněmovny, Senátu a elektronické knihovny Úřadu vlády České republiky (eKLEP). 

Jednotlivé výše uvedené zdroje informací o právních předpisech nejsou navzájem propojeny a související 

odůvodňující dokumenty nejsou provázány s textem právních předpisů. Texty aktuálních úplných znění pocházejí z 

komerčních zdrojů a jejich správnost a úplnost není státem ověřována a garantována. 

 Právně závaznou elektronickou publikaci práva přinese až zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních 

smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných 

ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), který nabývá účinnosti dne 

1. 1. 2020. Závazná elektronická podoba právního předpisu, mezinárodní smlouvy a jiných aktů vyhlašovaných ve 

Sbírce zákonů a mezinárodních smluv bude adresátům práva dostupná prostřednictvím portálu elektronického 

systému Sbírky zákonů a mezinárodních smluv.

S ohledem na výše uvedené proto požadujeme předmětnou pasáž z návrhu vypustit, neboť v současné době neexistuje 

právně závazné vyhlašování právních předpisů 

v elektronické podobě a ani ověřená databáze ať již aktuálních, či minulých znění právních předpisů. Veřejnost by 

byla nucena pracovat se závaznou listinnou podobou právního předpisu, případně místo ní užívat veřejně dostupné 

zdroje úplných znění nebo komerční právní informační systémy, jejichž obsah není garantovaný státem.

Akceptováno jinak Jsme si vědomi aktuální neexistence právně závazného vyhlašování právních 

předpisů v elektronické podobě. S ohledem na požadavek transpozice 

(uvedení hyperlinku na příslušnou vnitrostátní úpravu v zájmu zákazníka), 

navrhujeme vypořádat připomínku tak, že věta bude znít: "Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém 

právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a 

o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 

.../2018 Sb. a § 2521 až 2549a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění zákona č. .../2018 Sb. dostupnými na webových stránkách Ministerstva 

pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz); tato forma zveřejnění má 

informativní charakter.". 

11 MV Návrh vyhlášky - 

k  § 2 odst. 2 

písm. a) a 

přílohám č. 2, 3 

a 5 až 8

D Podle našeho názoru se za hypertextový odkaz v kontextu navrhované vyhlášky považuje odkaz na internetové 

stránky, na nichž jsou poskytovány informace k zájezdu. Doporučujeme proto v dotčeném ustanovení a příslušných 

přílohách používat formulaci „hypertextový odkaz na internetové stránky“. Stejná formulace je používána například v 

zákoně č. 378/2007 Sb. či vyhlášce č. 442/2006 Sb.

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

12 MV Přílohy obecně D Podle čl. 40 odst. 3 Legislativních pravidel platí, že zkratky slov lze použít jen, je-li jejich používání zavedeno 

zvláštním právním předpisem. Dále pak čl. 44 odst. 2 Legislativních pravidel vlády stanoví, že legislativní zkratka se 

nemůže se skládat z velkých písmen. V přílohách je opakovaně používáno zkratky „EU“, kterou navrhujeme nahradit 

slovy „Evropské unie“.

Akceptováno

Text bude upraven ve smyslu připomínky.

13

MV Přílohy obecně D V přílohách je opakovaně (v různých formách a kontextu) uvedeno, že zákon č. 159/1999 Sb. provádí směrnici 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302, což považujeme za nepřesné. Transpozice této směrnice je 

prováděna sněmovním tiskem č. 12, u nějž dosud nebyl dokončen legislativní proces. Považujeme tedy za žádoucí, 

aby předkladatel uváděl, že příslušná směrnice je provedena „zákonem č. 159/1999 Sb., ve znění zákona XY“. Tuto 

připomínku vztahujeme i k relevantním odkazům na občanský zákoník, přičemž současně doporučujeme, aby byl 

odkaz na občanský zákoník doplněn i číslem, pod nímž byl publikován ve Sbírce zákonů.

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

14 MV Přílohy obecně D Odkaz na směrnici Evropské unie doporučujeme uvést do souladu s čl. 45 odst. 7 Legislativních pravidel vlády. Neakceptováno Citace je podle našeho názoru v souladu s čl 45 odst. 7 LPV, kdy slovní nebo 

zkrácenou citaci lze použít, pakliže je úplná citace uvedena v poznámce pod 

čarou.

15 MV Přílohy obecně D Ve všech přílohách k navrhované vyhlášce se používá termínu „e-mail“. Doporučujeme nahrazení tohoto termínu 

termínem „adresa elektronické pošty“, který se s ohledem na terminologii používanou v českém právním řádu jeví 

vhodnější.

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

16

MV Příloha č. 2 a 3 D V přílohách je uvedeno, že prostřednictvím hypertextového odkazu získá zákazník další „informace o základních 

právech podle směrnice (EU) 2015/2302“. Navrhujeme, aby předkladatel do návrhu doplnil odkaz na závazné znění 

příslušného předpisu Evropské unie, tj. doplnil odkaz na EUR-Lex v souladu s pravidly publikovanými na internetové 

adrese http://eur-lex.europa.eu/content/help/faq/linking.html, a neponechával tuto iniciativu na soukromoprávních 

subjektech podnikajících v cestovním ruchu.

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAYYJ5V69)



17 ČNB Příloha č. 1, 2,

3 (třetímu

odstavci 

v rámečku)

Z Navrhujeme nahradit větu „Cestovní kancelář (uveďte prosím identifikační údaje) má ze zákona povinnost zajistit 

ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka), na základě které Vám budou vráceny 

uskutečněné platby, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude zajištěna Vaše repatriace v případě, že se cestovní 

kancelář ocitne v úpadku.“ větou „Cestovní kancelář (uveďte prosím identifikační údaje) má ze zákona povinnost 

zajistit ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka), na základě které Vám budou vráceny 

uskutečněné platby za služby, které Vám nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku, a pokud je součástí zájezdu 

doprava, bude zajištěna Vaše repatriace.“.

Odůvodnění:

Text „budou vráceny uskutečněné platby“ je nesprávný a zavádějící, protože pokud bude zájezd uskutečněn pouze 

zčásti, nebudou vráceny veškeré uskutečněné platby, ale jen příslušný rozdíl v ceně zájezdu a částečně poskytnutého 

zájezdu. Je proto třeba rozlišit situaci, kdy se cestovní kancelář dostane do úpadku před zahájením zájezdu a v 

průběhu zájezdu.

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

18 ČNB Příloha č. 1,2,3 

(poslední 

odrážka pod 

nadpisem 

„Základní práva 

zákazníka podle 

zákona č. 

159/1999 Sb. a 

občanského 

zákoníku“)

Z Navrhujeme nahradit větu první takto: „Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku, bude zákazníkovi vrácena zaplacená 

záloha nebo cena zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu, nebo rozdíl 

mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že k úpadku došlo po zahájení 

poskytování zájezdu.“.

Odůvodnění:

Text „budou zákazníkovi vráceny veškeré uhrazené platby“ je nesprávný a zavádějící, protože pokud bude zájezd 

uskutečněn pouze zčásti, nebudou vráceny veškeré uskutečněné platby, ale jen příslušný rozdíl v ceně zájezdu a 

částečně poskytnutého zájezdu. Je proto třeba rozlišit situaci, kdy se cestovní kancelář dostane do úpadku před 

zahájením zájezdu a v průběhu zájezdu.

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

19

MSP Obecně k návrhu 

vyhlášky

D

Konstatujeme, že předložený návrh vyhlášky se z neopodstatněných důvodů na vícero místech odchyluje od 

terminologie zaváděné jednak návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách 

podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, jež je v současné době projednáván Poslaneckou 

sněmovnou jako sněmovní tisk č. 12 (dále jen „návrh zákona“), jakož i od směrnice EP a Rady 2015/2302 ze dne 25. 

listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách (dále jen „směrnice“). 

Doporučujeme proto provést kompletní revizi navržené terminologie s ohledem na shora uvedené předpisy, přičemž 

níže upozorňujeme toliko na některé z těchto odchylek (viz připomínky č. 4 až 6).   

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

20

MSp Úvodní věta D

Upozorňujeme, že v úvodní větě vyhlášky je třeba doplnit odkaz na zákon, jímž dojde k doplnění zákona č. 159/1999 

Sb. o § 9a a 9b (tedy sněmovní tisk č. 12) Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

21 MSP K § 2 D Podle § 9a odst. 1 návrhu zákona se mají vyhláškou stanovit „vzory formulářů […] podle jednotlivých typů zájezdů“. 

Obdobný požadavek má podle § 9c odst. 2 platit rovněž pro spojené cestovní služby. Upozorňujeme, že z návrhu není 

zcela patrné, zda se formuláře vztahují na všechny typy zájezdů, resp. na všechny zákonem předvídané způsoby jejich 

uzavření. Doporučujeme proto v § 2 odst. 1 za slovo „zájezdu“ doplnit slova „podle § 1b odst. 1 písm. a) nebo 

písmena b) bodů 1 až 4 zákona“.

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAYYJ5V69)



22

MSP K přílohám č. 1 

až 3

D V návaznosti na připomínku č. 1 doporučujeme v přílohách č. 1 až 3 návrhu vyhlášky provést následující změny:

i. V první větě přílohy č. 1 nahradit slovo „Kombinace“ slovem „soubor“, jež používá návrh zákona (viz § 1b odst. 1 

návrhu zákona). Obdobnou změnu doporučujeme provést rovněž v příloze č. 2. 

ii. V odrážce 4 výčtu základních práv zákazníka nahradit s ohledem na znění § 2 532 občanského zákoníku slova 

„převést práva a povinnosti ze smlouvy o zájezdu“ slovy „postoupit smlouvu o zájezdu“.  

iii. Upozorňujeme, že textace odrážky 5 výčtu základních práv zákazníka neodpovídá příslušným částem příloh 

směrnice, jež podmínku zvýšení ceny zájezdu nevztahuje toliko k „doložitelným“ nákladům (viz příloha č. 1 části A a 

B směrnice). Doporučujeme proto slovo „doložitelného“ nahradit např. slovem „konkrétního“, popř. „určitého“.   

iv. V odrážce 9 výčtu základních práv zákazníka nahradit slova „je třeba poskytnout“ slovy „musí být poskytnuta“. 

v. V odrážce 11 výčtu základních práv zákazníka nahradit s ohledem na návrh nové textace § 2 528 občanského 

zákoníku (viz čl. VI novelizační bod 20 návrhu zákona) slovo „obtížích“ slovem „nesnázích“.  

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

23

MSP K příloze č. 5 D

Upozorňujeme, že ze slovního spojení „zprostředkuje online spojené cestovní služby“, jež je užito v nadpise shora 

uvedené přílohy, není zřejmé, zda se slovo „online“ vztahuje k druhu služeb či ke způsobu jejich zprostředkování. 

Doporučujeme proto slova „zprostředkuje online“ nahradit slovy „online zprostředkuje“. Neakceptováno

V daném případě nejde o způsob zprostředkování, ale jedná se o 

zprostředkování online spojených cestovních služeb. Uvedená formulace 

navíc odpovídá formulaci ve směrnici, a to v i v jiných jazykových mutacích 

(SK, DE, EN). 

24 MSP 6. K přílohám č. 

7 a 8

D Konstatujeme, že názvy formulářů neodpovídají českému znění směrnice (viz příloha č. II směrnice), přičemž 

označení „doprava zpět“ lze považovat za nepřesné rovněž z věcného hlediska. Doporučujeme proto upravit názvy 

formulářů způsobem odpovídajícím znění příslušné přílohy směrnice. 

Vysvětleno Názvy formulářů odpovídají systematice ve vyhlášce a obsahově plně 

promítají  přílohy směrnice. Směrnice používá pojem "dopravce prodávající 

zpáteční přepravní doklad", tento pojem ale nezná český právní řád na rozdíl 

od  použitého pojmu "doprava zpět" (např. občanský zákoník, zákon o 

veřejných službách v přepravě, zákon o silniční dopravě). Termín "zpáteční 

cesta" (používaný v zákoně o dani z přidané hodnoty) neodpovídá smyslu 

transponované směrnice, ve které jde o repatriaci zákazníka, která je právně 

nezávislá na tom, jakým způsobem byla uskutečněna cesta "tam".

25

MPO Odůvodnění Z Nesouhlasíme s tvrzením v bodu 5 Obecné části, že „Vyhláška nebude mít negativní vliv na podnikatelské prostředí v 

České republice“, zejména s ohledem na skutečnost, že hned v další větě informujete o nové povinnosti, kterou budou 

muset podnikatelé plnit. Jsme si však vědomi toho, že informujete o povinnosti, která je dána zákonem. 

Jedná se však o zcela novou vyhlášku. Už jenom povinnost podnikatele seznámit se se zcela novým právním 

předpisem představuje pro podnikatele časovou ale 

i finanční zátěž.  Požadujeme tedy upravit výše uvedené tvrzení např. následovně: „Vyhláška bude mít dopad na 

podnikatelské prostředí v České republice spočívající v povinnosti seznámit se s tímto novým právním předpisem“. 

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

26 MPO Odůvodnění D Doporučujeme na str. 5 v části nazvané 

„K příloze č. 6“ doplnit do druhé věty slovo „se“ za slovo „Jedná“.

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

27 MPO Odůvodnění D Doporučujeme na str. 5 v části nazvané 

„K příloze č. 7“ doplnit do druhé věty čárku a slovo „kdy“ před sousloví „cestovní kancelář“.

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

28

ÚV ČR - KOM Rozdílová 

tabulka

Z Je nutné u § 1 kromě čl. 1 vykázat i čl. 28 odst. 3 směrnice 2015/2302. Akceptováno Rozdílová tabulka bude doplněna. 

29

ÚV ČR - KOM

Rozdílová 

tabulka Z

U § 2 odst. 1 požadujeme v RT vykázat pouze čl. 5 odst. 1 první pododstavec směrnice 2015/2302, a to bez jeho písm. 

a) až h). Podobně vyžadujeme čl. 5 odst. 1 první pododstavec směrnice 2015/2302, a to bez jeho písm. a) až h), 

vykázat i u § 2 odst. 2; vůči tomuto ustanovení navíc požadujeme vykázat i čl. 5 odst. 2 směrnice 2015/2302. Viz také 

připomínku níže.

Akceptováno Rozdílová tabulka bude doplněna.

30

ÚV ČR - KOM

Rozdílová 

tabulka Z

V RT je dále nutné vůči § 2 odst. 1, § 2 odst. 2, § 3 odst.1, § 3 odst. 2 a § 3 odst. 3 vykázat i nadpis příslušné části 

přílohy I resp. II směrnice 2015/2302 (podle toho, kterou část jaké přílohy transponuje příloha k vyhlášce, na kterou 

příslušné ustanovení návrhu odkazuje).

Akceptováno

Rozdílová tabulka bude doplněna.
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31 ÚV ČR - KOM

Rozdílová 

tabulka Z

U § 3 odst. 2 chybí v RT v sloupci „Ustanovení…“ v pravé části tabulky (týkající se předpisu EU) označení

příslušného ustanovení směrnice 2015/2302.

Akceptováno

Rozdílová tabulka bude doplněna.

32

ÚV ČR - KOM

Srovnávací 

tabulka D K návrhu dále nebyla předložena srovnávací tabulka ke směrnici 2015/2302.

Akceptováno

Srovnávací tabulka bude předložena.

33

ÚV ČR - KOM

Návrh - k § 3 

odst. 3 písm. a) a 

příloze č. 7 

návrhu Z

S ohledem na nadpis části A přílohy II směrnice 2015/2302 (viz konkrétně slova „obchodník zprostředkovávající 

online spojené cestovní služby“) je nutné doplnit do § 3 odst. 3 písm. a) a nadpisu přílohy č. 7 požadavek 

zprostředkování online spojených cestovních služeb. Proto je nutné v § 3 odst. 3 písm. a) doplnit za slova „písm. a) 

zákona“ slova „,v případě, že zprostředkuje online spojené cestovní služby,“. Rovněž je třeba v příloze č. 7 přesunout 

slova „podle § 1c odst. 1 písm. a) zákona“ za slova „informace ke spojeným cestovním službám“ a za slova „dopravu 

zpět“ doplnit slova „v případě, že zprostředkuje online spojené cestovní služby“.

Akceptováno Doplněn § 3 odst. 3 písm. a) takto:  § 1c odst. 1 písm. a) v případě, že 

zprostředkuje online spojené cestovní služby, zákona je uveden v příloze č. 7 

k této vyhlášce. Změněn nadpis přílohy č. 7:  Vzor formuláře pro informace 

ke spojeným cestovním službám podle § 1c odst. 1 písm. a) zákona, jež 

nabízí podnikatel, který je dopravcem prodávajícím dopravu zpět v případě, 

že zprostředkuje online spojené cestovní služby

34

ÚV ČR - KOM K přílohám č. 1 

až 8 návrhu

D Pokud jde o promítnutí požadavku na uvedení hyperlinku na vnitrostátní úpravu transponující směrnici 2015/2302 

resp. odkazu na webové stránky, kde lze tuto úpravu najít (jak to směrnice 2015/2302 požaduje u jednotlivých 

formulářů v svých přílohách), je žádoucí v přílohách č. 1 až 8 návrhu místo slov „dostupnými na“ a teček uvést slova 

„dostupnými na (uveďte prosím hypertextový odkaz)“ resp. slova „dostupnými na (uveďte prosím odkaz na webové 

stránky, kde je tato právní úprava dostupná)“.

Akceptováno jinak Navrhujeme vypořádat tak, že věta bude znít: "Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním řádu 

zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu 

některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů a 

§ 2521 až 2549a občanského zákoníku dostupnými na webových stránkách 

Ministerstva pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz) ; tato forma zveřejnění 

má informativní charakter.". 

35 ÚV ČR - KOM K přílohám č. 4 

až 6 návrhu

Z Pasáže v přílohách č. 4 až 6 začínající slovy „(Uveďte v případě, že nemá cestovní kancelář zajištěnu ochranu …)“ a 

končící slovy „… v případě jeho úpadku.“ jdou nad rámec požadavků jak směrnice 2015/2302, tak zákona č. 

159/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů včetně ještě nepublikované, ale již Poslaneckou sněmovnou schválené, 

novely (sněmovní tisk 12). 

Těmito pasážemi se nad rámec směrnice 2015/2302 (v příloze II směrnice 2015/2302 nelze najít odpovídající úpravu) 

vyžaduje uvedení informace, která má v podstatě sdělit, že s ohledem na skutečnost, že cestovní kancelář (dále jen 

„CK“) nepřijala žádné platby, nemá CK zajištěnou ochranu za účelem vrácení ceny, kterou zákazník zaplatil (ne však 

CK) za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku (úpadku CK).

Nutno předeslat, že pokud jde o formulaci „nemá zajištěnou ochranu“, je tato podle našeho názoru poněkud 

zavádějící, protože v případě zprostředkovávání spojených cestovních služeb si musí každá CK sjednat pojištění 

záruky či bankovní záruku pro případ úpadku.

Především je ale nutno konstatovat, že vzhledem k tomu, že směrnice 2015/2302 zavádí plnou harmonizaci, není 

možné doplňovat do formulářů informace, se kterými směrnice 2015/2302 nepočítá. Do doby, než bude upraven text 

samotné směrnice 2015/2302, tak nezbývá, než aby si zákazníci skutečnost, že v případě, že nezaplatili CK 

zprostředkující spojené cestovní služby žádné platby, a následně nemají žádnou možnost dovolávat se jejího pojištění 

záruky pro případ úpadku, dovodili z informace, kterou směrnice 2015/2302 uvádí ve formulářích, jenž odpovídají 

formulářům uvedeným v přílohách č. 4 až 6 návrhu: „(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“.

S ohledem na výše uvedené požadujeme shora uvedené pasáže v přílohách č. 4 až 6 návrhu vypustit (a spolu s nimi v 

každé ze zmiňovaných příloh i slova „(Uveďte v případě, že má cestovní kancelář zajištěnu ochranu za účelem 

vrácení ceny.)“), nebo je vysvětlit.

Vysvětleno Podle čl. 19 odst. 1 zajistí členské státy, 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. Tomu odpovídá také znění § 6 

odst. 2 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o 

výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona, který 

je v současné době projednáván Parlamentem České republiky jako sněmovní 

tisk č. 12, podle kterého cestovní kancelář, která spojené cestovní služby 

zprostředkovává, je povinna sjednat pojištění záruky pro případ úpadku nebo 

bankovní záruku na veškeré platby, které obdržela od zákazníka. Repatriaci 

zákazníka je cestovní kancelář povinna pojistit jen v případě, že je 

odpovědná za přepravu. CK, která platby nepřijímá a není ani odpovědná za 

přepravu, tak nemá povinnost pojištění záruky či bankovní záruku sjednat 

(není "co pojišťovat"). Podle názoru předkladatele a odpovídá tomu také 

jeden z cílů směrnice, jímž je vysoká ochrana spotřebitele (vyjádřená např. v 

R 16), by měl zákazník obdržet informace o odpovídajícím stupni ochrany. 

Domníváme se, že v daném případě převažuje požadavek jasného a 

srozumitelného sdělení pro spotřebitele nad požadavkem metody transpozice 

směrnice v plné harmonizaci. 

36 HK ČR K příloze č. 1 Z Navrhujeme dotčenou přílohu doplnit následovně:

„- Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o 

zájezdu, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázáná, jinak.“.

Odůvodnění: 

V některých případech se řídí rozhodnutí i jinými smlouvami a nařízeními, které odpovídají za řádné poskytnutí všech 

cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o zájezdu, např. se jedná o odpovědnost leteckého dopravce.

Vysvětleno Text informačního formuláře musí odpovídat textu příslušné přílohy 

směrnice. Vzhledem k tomu, že jde o směrnici v maximální harmonizaci a 

směrnice neumožňuje se odchýlit.  Odpovědnost za zájezd má vždy jen 

cestovní kancelář.  Vždy musí existovat alespoň jeden obchodník, který 

odpovídá za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve 

smlouvě o zájezdu. Příloha bude odkazovat na plné znění zákona (viz 

poslední věta přílohy), tudíž i odkaz na ustanovení OZ, která se týkají 

odpovědni a náhrady škody v návaznosti na mezinárodní smlouvy a nařízení 

EU (např. § 2544, § 2544a).
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37

HK ČR K příloze č. 1 Z Navrhujeme dotčenou přílohu doplnit následovně:

„- Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) před zahájením zájezdu za 

výjimečných okolností, například vyskytnou-li se v místě určení cesty nebo pobytu závažné bezpečnostní problémy, 

které by mohly zájezd ovlivnit a státní autorita České republiky (např. Ministerstvo zahraničních věcí České 

republiky) výslovně nedoporučuje cestovat do dané oblasti zájezdu.“.  

Odůvodnění :

Doporučujeme formulaci upřesnit, a to na nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které se přímo vztahují k dané oblasti 

či destinaci zájezdu a mají významný dopad na poskytování zájezdu. V návrhu není uvedena státní autorita, která 

vydává doporučení/nedoporučení pro cesty. Navrhovaná formulace je velmi neurčitá a spotřebitel by mohl téměř 

kdykoliv odstoupit od zájezdu bez povinnosti hradit storno poplatek, k čemuž však není oprávněn bez vyjádření státní 

autority. 

Neakceptováno Text bude blíže upřesněn podle znění § 2535 Občanského zákoníku. 

Směrnice neváže možnost odstoupení na prohlášení autority. Směrnice uvádí 

2 podmínky, za kterých právo na odstoupení zákazníka lze uplatnit. Za prvné, 

mimořádné okolnosti musejí nastat v destinaci, či jejím bezprostředním okolí. 

Za druhé, tyto okolnosti musejí mít vliv na poskytování služeb nebo dopravu. 

Tudíž obě podmínky musejí být splněny současně. Požadavku vázat možnost 

zákazníka odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení storno 

poplatku na doporučení na cesty vydávaná Ministerstvem zahraničních 

věcínelze vyhovět, neboť jde o transpozici směrnice v plné harmonizaci a 

směrnice odstoupení od smlouvy neváže na doporučení na cesty vydávaná 

orgány státu (v ČR – MZV). 

38 HK ČR K přílohám č. 4 

až 7

Z Doporučujeme v názvosloví příloh změnit termín „podnikatel“ za „cestovní kancelář“ a dále termín „dopravce“ na 

„cestovní kancelář, která je zároveň dopravcem“.

Odůvodnění :Ve formulářích v přílohách 4 až 7 je v názvu použit termín „podnikatel“. Vzhledem k tomu, že podle 

novelizovaného zákona by zprostředkovávat spojené služby byla oprávněna pouze cestovní kancelář, doporučujeme 

změnit názvosloví.

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

39 HK ČR K příloze č. 3 D Domníváme se, že srozumitelnější název formuláře je uveden ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/2302 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 20006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice 

Rady 90/314/EHS (dále jen „směrnice (EU) 2015/2302“).

Vysvětleno Názvy formulářů odpovídají systematice ve vyhlášce a obsahově plně 

promítají  přílohy směrnice.  Vyhláška uvádí nejdříve formuláře pro obecné 

případy (širší okruh) a poté speciální (užší okruh –např. dopravci). 

40 HK ČR K příloze č. 4 D Domníváme se, že zpřesňující informace v názvu směrnice i její řazení je výstižnější ve směrnici (EU) 2015/2302.

Vysvětleno Názvy formulářů odpovídají systematice ve vyhlášce a obsahově plně 

promítají  přílohy směrnice. 

41 HK ČR K příloze č. 5 až 

8

D Doporučujeme upravit název formuláře i řazení přílohy v souladu se směrnicí (EU) 2015/2302. Vysvětleno Názvy formulářů odpovídají systematice ve vyhlášce a obsahově plně 

promítají  přílohy směrnice. 

42

AČCKA Návrh D

Návrh formulářů nesouhlasí s řazením příloh podle směrnice 2015/2302. Vzhledem k harmonizaci EU navrhuje 

AČCKA stejné řazení, a dále úpravu nadpisů, též podle směrnice (viz. níže), které jsou výstižné a doplňující. 

Vysvětleno Došlo k formální úpravě rozdělením textu do paragrafů a úpravě struktury 

jednotlivých formulářů tak, aby vyhláška uváděla nejdříve formuláře pro 

obecné případy (širší okruh) a poté speciální (užší okruh –např. dopravci). 

43 AČCKA Příloha č. 1 D

Vzor formuláře pro informace k zájezdu (směrnice PŘÍLOHA 1, část B)

Návrh AČCKA: upravit název formuláře v souladu se směrnicí „Standardní formulář pro informace ke smlouvě o 

zájezdech (v situacích jiných než uvedených v příloze č. 2).“

Vysvětleno Názvy formulářů odpovídají systematice ve vyhlášce a obsahově plně 

promítají  přílohy směrnice. 

44

AČCKA Příloha č. 2 D

Vzor formuláře pro informace k zájezdu v případě, kdy informace jsou poskytnuty prostřednictvím hypertextového 

odkazu (směrnice PŘÍLOHA I, Část A)

Návrh AČCKA: upravit název formuláře v souladu se směrnicí „Standardní formulář pro informace ke smlouvě o 

zájezdech s možností hypertextového odkazu „

Vysvětleno Názvy formulářů odpovídají systematice ve vyhlášce a obsahově plně 

promítají  přílohy směrnice. 

45

AČCKA Příloha č. 3 D

Vzor formuláře pro informace k zájezdu podle § 1b odst. 1 písm. b) bodu 5 zákona (směrnice PŘÍLOHA I, Část C)

Návrh AČCKA: upravit název formuláře v souladu se směrnicí- název je pro zákazníka nesrozumitelný

„Standardní formulář pro informace pro případ, že cestovní kancelář předává údaje jinému

podnikateli podle zákona § 1b odst. 1 písm. b) bodu 5“

Vysvětleno Názvy formulářů odpovídají systematice ve vyhlášce a obsahově plně 

promítají  přílohy směrnice. 

46 AČCKA

Příloha č. 4

podnikatele a 

zákazníka 

(směrnice 

PŘÍLOHA II, 

Část C) D

Vzor formuláře pro informace ke spojeným cestovním službám podle § 1c odst. 1 písm. a) zákona v případě, kdy jsou 

smlouvy uzavřeny za současné fyzické přítomnosti

podnikatele a zákazníka (směrnice PŘÍLOHA II, Část C)

Návrh AČCKA: upravit název formuláře v souladu se směrnicí

„Standardní formulář pro informace v případě spojených cestovních služeb podle zákona § 1c odst. 1

písm. a) v případě, kdy jsou smlouvy uzavřeny za současné fyzické přítomnosti podnikatele (jiného, než

je dopravce prodávající zpáteční přepravní doklad) a zákazníka“

Vysvětleno Názvy formulářů odpovídají systematice ve vyhlášce a obsahově plně 

promítají  přílohy směrnice. 
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47

AČCKA Příloha č. 5 D

Vzor formuláře pro informace ke spojeným cestovním službám v případě, že podnikatel zprostředkuje online spojené 

cestovní služby podle § 1c odst. 1 písm. a) zákona

(směrnice PŘÍLOHA II, Část B)

Návrh AČCKA: upravit název formuláře v souladu se směrnicí

„Standardní formulář pro informace v případě, že podnikatel zprostředkovávající online spojené

cestovní služby podle zákona § 1c odst. 1 písm. a) není dopravcem prodávajícím zpáteční přepravní

doklad“

Vysvětleno Názvy formulářů odpovídají systematice ve vyhlášce a obsahově plně 

promítají  přílohy směrnice. 

48

AČCKA Příloha č. 6 D

Vzor formuláře pro informace ke spojeným cestovním službám v případě, že podnikatel zprostředkuje online spojené 

cestovní služby podle § 1c odst. 1 písm. b) zákona

(směrnice PŘÍLOHA II, Část E)

Návrh AČCKA: upravit název formuláře v souladu se směrnicí

„Standardní formulář pro informace v případě, že podnikatel zprostředkovávající online spojenou

cestovní službu podle zákona § 1c odst. 1 písm. b) není dopravcem prodávajícím zpáteční přepravní

doklad“

Vysvětleno Názvy formulářů odpovídají systematice ve vyhlášce a obsahově plně 

promítají  přílohy směrnice. 

49 AČCKA Příloha č. 7 D

Vzor formuláře pro informace ke spojeným cestovním službám, jež nabízí podnikatel, který je dopravcem 

prodávajícím dopravu zpět, podle § 1c odst. 1 písm. a) zákona

(směrnice PŘÍLOHA II, Část A)

Návrh AČCKA: upravit název formuláře v souladu se směrnicí

„Standardní formulář pro informace v případě, že podnikatel zprostředkovávající online spojené

cestovní služby podle zákona § 1c odst. 1 písm. a) je dopravcem prodávajícím zpáteční přepravní

doklad“

Vysvětleno Názvy formulářů odpovídají systematice ve vyhlášce a obsahově plně 

promítají  přílohy směrnice. 

50

AČCKA Příloha č. 8 D

Vzor formuláře pro informace ke spojeným cestovním službám, jež nabízí podnikatel, který je dopravcem 

prodávajícím dopravu zpět, podle § 1c odst. 1 písm. b) zákona v případě, že zprostředkuje online spojené cestovní 

služby (směrnice PŘÍLOHA II, Část D)

Návrh AČCKA: upravit název formuláře v souladu se směrnicí

„Standardní formulář pro informace v případě, že podnikatel zprostředkovávající online spojené

cestovní služby podle zákona § 1c odst. 1 písm. b) je dopravcem prodávajícím zpáteční přepravní

doklad“

 Vysvětleno Názvy formulářů odpovídají systematice ve vyhlášce a obsahově plně 

promítají  přílohy směrnice. 
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