
V. 

Platné znění dotčených částí zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání 
a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, s vyznačením navrhovaných 
změn 

§ 9d 

Prohlášení cestovní kanceláře 

 Prohlášení cestovní kanceláře, že vystupuje výlučně jako poskytovatel služby 
cestovního ruchu, prostředník nebo jiná osoba nebo že zájezd nebo spojené cestovní služby 
nejsou zájezdem nebo spojenými cestovními službami, nezbavuje tuto cestovní kancelář 
povinností, které jí tento zákon nebo jiné právní předpisy ukládají. 

 

§ 10  
Online zprostředkování 

 
(1) Kdo zprostředkuje prostřednictvím prostředku komunikace na dálku kontakt 

poskytovatele služeb cestovního ruchu se zákazníkem za účelem uzavření smlouvy o 
službě cestovního ruchu podle § 1a, je povinen sdělit obecnímu živnostenskému úřadu do 
30 dnů od doručení jeho výzvy 

 
a) počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu za období uvedené ve výzvě,  
 
b) celkovou cenu za služby cestovního ruchu za období uvedené ve výzvě,   
 
c) adresu místa, na které jsou služby cestovního ruchu poskytovány, a  
 
d) označení poskytovatele služby, se kterým zákazníkovi zprostředkoval uzavření 

smlouvy související s poskytováním služeb cestovního ruchu, a to  
 

1. u fyzické osoby její jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého 
bydliště, 

 
2. u podnikající fyzické osoby její jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, 

adresu sídla a identifikační číslo osoby, 
 
3. u právnické osoby její obchodní firmu nebo název, adresu sídla a 

identifikační číslo osoby, a 
 
4. další kontaktní údaje osob uvedených v písmenu a) až c), pokud jsou 

zprostředkovateli známy. 
 
(2) Obecní živnostenský úřad může předat jinému orgánu vykonávajícímu veřejnou 

moc na základě jeho žádosti údaje získané podle odstavce 1. 
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§ 10b 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 

 (1) Podnikatel, který uzavře se zákazníkem smlouvu o poskytnutí služby cestovního 
ruchu, která je součástí spojených cestovních služeb, se dopustí přestupku tím, že neinformuje 
cestovní kancelář podle § 9c odst. 4. 

 (2) Cestovní agentura se dopustí přestupku tím, že 

a) neoznačí provozovnu nebo propagační a jiné materiály určené zákazníkovi podle § 
3 odst. 3, 

b) nesplní některou z povinností podle § 3 odst. 4, 

c) neinformuje zákazníka podle § 9a odst. 1 nebo 4, nebo 

d) nesplní některou z povinností stanovených pro prodejce zájezdu podle § 9b. 

 (3) Cestovní kancelář se dopustí přestupku tím, že 

a) poruší povinnost podle § 6 odst. 7 v části věty za středníkem, 

b) nevede evidenci podle § 7b odst. 4, 

c) neinformuje pojišťovnu podle § 8a odst. 1 písm. b) nebo podle § 8a odst. 5 nebo 
neinformuje banku nebo zahraniční banku podle § 8b odst. 1, 

d) nepředloží ministerstvu smlouvu o pojištění záruky pro případ úpadku nebo platnou 
pojistku podle § 8a odst. 2, nebo bankovní záruku pro případ úpadku podle § 8b, 

e) neinformuje ministerstvo podle § 8a odst. 4 nebo 5, 

f) nezaplatí příspěvek do garančního fondu podle § 9 odst. 1 písm. a) bodu 1, 

g) nesplní povinnost podle § 9 odst. 1 písm. b), 

h) neupraví v obchodních podmínkách vybírání záloh na zájezdy a termíny doplatků 
podle § 9 odst. 1 písm. d), 

i) neoznačí provozovnu nebo propagační a jiné materiály určené zákazníkovi podle § 
9 odst. 1 písm. e), 

j) před uzavřením smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o spojených cestovních službách 
na žádost zájemce nepředloží doklad o pojištění záruky pro případ úpadku nebo doklad o 
bankovní záruce pro případ úpadku podle § 9 odst. 2 písm. a), 

k) nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 2 písm. b), 

l) neinformuje zákazníka před uzavřením smlouvy o zájezdu podle § 9a, 

m) nesplní některou z povinností stanovených pro prodejce zájezdu podle § 9b, 

n) nesplní některou z povinností podle § 9c odst. 1 nebo 2, nebo 

o) v rozporu s rozhodnutím ministerstva podle § 10a odst. 2 uzavírá smlouvy o zájezdu 
nebo smlouvy o poskytnutí služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních 
služeb, nebo rozšiřuje předmět smluv již uzavřených. 
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(4) Cestovní kancelář se dále dopustí přestupku tím, že 

a) nevydá zákazníkovi bezprostředně po uzavření smlouvy o zájezdu potvrzení o 
zájezdu podle § 2525 odst. 1 nebo 2 občanského zákoníku, 

b) nedoručí zákazníkovi ve stanoveném termínu před zahájením zájezdu údaje o 
plánovaných časech odjezdu, popřípadě o lhůtách pro odbavení, plánovaných časech zastávek, 
dopravním spojení a příjezdu nebo mu nepředá nezbytné stvrzenky, poukázky a přepravní 
doklady podle § 2529 občanského zákoníku, nebo 

c) nevrátí zákazníkovi platby podle § 2536a občanského zákoníku. 

 (5) Cestovní kancelář podle § 2 odst. 2 se dopustí přestupku tím, že před zahájením 
prodeje zájezdů neinformuje ministerstvo podle § 9 odst. 3. 

(6) Právnická osoba se jako člen statutárního orgánu cestovní kanceláře dopustí přestupku 
tím, že v rozporu s § 9 odst. 5 nezajistí, aby cestovní kancelář splnila povinnost podle § 9 odst. 
1 písm. b). 

(7) Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku 
tím, že v rozporu s § 12 nezajistí, aby 

a) činnost průvodce cestovního ruchu (dále jen "průvodce") vykonávala pouze osoba, 
které byl vydán český národní průkaz průvodce (dále jen "průkaz"), nebo 

b) průvodce měl po celou dobu výkonu činnosti na území České republiky průkaz na 
viditelném místě svého oděvu. 

 (8) Osoba uvedená v § 12d odst. 1 nebo 2 se dopustí přestupku tím, že v rozporu s 

a) § 12d odst. 3 před prvním poskytnutím služby na území České republiky nesplní 
povinnost písemně oznámit tuto skutečnost ministerstvu, nebo 

b) § 12d odst. 4 nezajistí, aby osoba, která pro něj vykonává činnost průvodce, byla 
schopna se při kontrole prokázat dokladem osvědčujícím jejich smluvní vztah, nebo dokladem 
prokazujícím její oprávnění k výkonu činnosti průvodce v zemi svého usazení. 

 (9) Zprostředkovatel podle § 10 odst. 1 se dopustí přestupku tím, že živnostenskému 
úřadu na výzvu a ve stanovené lhůtě nesdělí údaje podle § 10 odst. 1.  

(9) (10) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo 2 nebo odstavce 3 písm. a), 
c), e), h), i), j), k) nebo m) nebo odstavce 5, odstavce 7 písm. a) nebo odstavce 8 písm. a), 

b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b), d), f), g), l), n) nebo o) 
nebo odstavce 4 nebo 6, 6 nebo 9, 

c) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7 písm. b) nebo odstavce 8 písm. b). 

 (11) Za přestupek podle odstavce 9 lze uložit též zveřejnění rozhodnutí o přestupku. 
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