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III. 

ODŮVODNĚNÍ 
k návrhu vyhlášky o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro 

rok 2021 

A. OBECNÁ ČÁST 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
Předkládaný materiál obsahuje návrh vyhlášky, kterou se stanoví výše ročního příspěvku 
cestovní kanceláře do garančního fondu cestovních kanceláří pro rok 2021. 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 
také jen „zákon“ nebo „zákon č. 159/1999 Sb.“).  
Návrh vyhlášky stanoví výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu 
cestovních kanceláří pro rok 2021. Garanční fond cestovních kanceláří (dále také jen 
„garanční fond“) jako účelové sdružení peněžních prostředků byl zřízen s účinností 
od 1. 7. 2018 novelou zákona č. 159/1999 Sb. provedenou zákonem č. 111/2018 Sb. Podle 
§ 10g odst. 1 zákona jsou základem pro výpočet ročního příspěvku cestovní kanceláře 
do garančního fondu roční plánované tržby cestovní kanceláře z prodeje zájezdů a z prodeje 
služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb; pokud tyto tržby 
mají být nižší než tržby dosažené cestovní kanceláří v předchozím roce, pak jsou základnou 
pro výpočet ročního příspěvku tržby z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, 
které jsou součástí spojených cestovních služeb v předchozím roce. Základem pro výpočet 
ročního příspěvku nově vzniklé cestovní kanceláře jsou pak podle § 10g odst. 2 zákona 
plánované tržby cestovní kanceláře z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, 
které jsou součástí spojených cestovních služeb, a to za období od jejího vzniku do konce 
kalendářního roku, ve kterém vznikla. Podle § 10g odst. 3 zákona činí výše ročního příspěvku 
cestovní kanceláře nejvýše 0,1 % ze základu pro výpočet ročního příspěvku do garančního 
fondu. Konkrétní výši ročního příspěvku cestovní kanceláře platnou od 1. ledna 2021 stanoví 
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou vydanou nejpozději do 30. září 2020. 
Výše ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu byla v letech 2018 až 2020 
stanovena takto:  
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Rok   2018 2019 2020 

Výše 
ročního 

příspěvku 

0,1 % ze základu pro 
výpočet ročního 
příspěvku1 

0,1 % ze základu pro 
výpočet ročního 
příspěvku 

0,05 % ze základu pro 
výpočet ročního 
příspěvku 

Právní 
úprava 

Přechodná ustanovení 
 k novele zákona 
č. 159/1999 Sb. 
provedené zákonem 
č. 111/2018 Sb. – bod 5. 

Vyhláška 
č. 188/2018 Sb., o výši 
ročního příspěvku 
cestovní kanceláře do 
garančního fondu pro 
rok 2019 

Vyhláška 
č. 246/2019 Sb., o výši 
ročního příspěvku 
cestovní kanceláře do 
garančního fondu pro 
rok 2020 

 
Hlavním cílem navrhované vyhlášky je tedy stanovení konkrétní výše ročního příspěvku 
cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021. Ustanovení § 10g odst. 3 zákona pak 
stanoví kritéria, ke kterým má Ministerstvo pro místní rozvoj při stanovení konkrétní výše 
ročního příspěvku přihlédnout - jsou jimi počet cestovních kanceláří, celková výše tržeb 
za zájezdy a za spojené cestovní služby, počet úpadků cestovních kanceláří, výše ročního 
plnění z garančního fondu a výše prostředků sdružených v garančním fondu.  
K jednotlivým kritériím se uvádí: 
Počet cestovních kanceláří 
Počet cestovních kanceláří, které jsou provozovány v České republice, byl po několik 
předcházejících let poměrně stabilní a pohyboval se okolo necelého jednoho tisíce. Ke dni 
25. 4. 2018 bylo v České republice provozováno 852 cestovních kanceláří. K 1. 7. 2019 bylo 
provozováno 851 cestovních kanceláří. V současné době (ke dni 2. 7. 2020) je v ČR 
provozováno celkem 782 cestovních kanceláří - 754 cestovních kanceláří je oprávněno 
pořádat zájezdy, 24 cestovních kanceláří pořádá zájezdy a zprostředkovává spojené cestovní 
služby a pouze 4 cestovní kanceláře se zabývají výhradně zprostředkováním spojených 
cestovních služeb. Meziročně tak poklesl počet provozovaných cestovních kanceláří o 67. 
Hlavním důvodem tohoto poklesu je současná situace na trhu zájezdů a spojených cestovních 
služeb způsobená celosvětovou pandemií koronaviru. Podle údajů, které má předkladatel 
k dispozici, však drtivá většina podnikatelů provozování živnosti „Provozování cestovní 
kanceláře“ dočasně přerušila2, a to často jen na několik měsíců (zpravidla do konce roku 
2020). Je tedy pravděpodobné, že se tito podnikatelé s návratem volného cestování znovu 
na trh vrátí. Ke zrušení živnostenského oprávnění k provozování předmětné živnosti došlo 
v jednotkách případů. 
Celková výše tržeb za zájezdy a za spojené cestovní služby 
Při určení celkového objemu tržeb za prodané zájezdy a za spojené cestovní služby bylo 
vycházeno z úhrady příspěvků cestovních kanceláří do garančního fondu, neboť právě tyto 
příspěvky vycházejí z tržeb za zájezdy a za spojené cestovní služby (v roce 2018 byly 
základnou pro výpočet plánované tržby cestovní kanceláře pro 2. pololetí 2018): 

 
1 Základem pro výpočet ročního příspěvku do garančního fondu pro rok 2018 byly plánované tržby cestovní 
kanceláře pro druhé pololetí roku 2018 ze zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí 
spojených cestovních služeb. Příspěvek byl splatný do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona č. 111/2018 Sb. 
2 § 31 odst. 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
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Rok Celková výše uhrazených 
příspěvků 

Celková výše tržeb za zájezdy a  
za spojené cestovní služby 

2018 13 121 091,41 Kč 26 242 182 820 Kč3 

2019 31 431 513,02 Kč 31 431 513 020 Kč 

2020 16 915 495,56 Kč 33 830 991 120 Kč 
Údaje k 1. 7. 2020 

Z úhrady příspěvků do garančního fondu lze dovodit, že cestovní kanceláře očekávaly pro 
letošní rok rekordní tržby z prodeje zájezdů a spojených cestovních služeb ve výši 
33,8 mld. Kč. Těchto tržeb však nebude v důsledku opatření přijatých v souvislosti 
s onemocněním COVID-19, které je způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, zcela jistě 
dosaženo. Vláda ČR přistoupila dne 12. března 2020 k vyhlášení nouzového stavu pro území 
celé České republiky a přijala radikální krizová opatření obsahující omezení podle § 5 a § 6 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. Obdobná opatření přijaly i další státy, které jsou cílovými 
turistickými destinacemi. K  oživování turistických cest sice postupně dochází, nicméně jejich 
plné obnovení do stavu před vypuknutím celosvětové pandemie nelze v dohledné době 
očekávat. Pro letošní rok jsou tržby z prodeje zájezdů a spojených cestovních služeb nově 
očekávány v rozpětí max. 7 až 10 mld. Kč. Jedná se tedy o propad tržeb z prodeje zájezdů 
a spojených cestovních služeb o 23,8 až 26,8 mld. Kč oproti plánům cestovních kanceláří, 
z nichž bylo vycházeno při úhradě příspěvku do garančního fondu pro rok 2020 (tento 
příspěvek byl splatný do 31. 12. 2019). Reálné tržby v roce 2020 budou závislé na vývoji 
šíření onemocnění COVID-19 jak v ČR, tak v turistických destinacích. 
V roce 2021 je pak očekáván nárůst tržeb za zájezdy a spojené cestovní služby oproti roku 
2020; nárůst tržeb ale v žádném případě nedosáhne jejich výše v letech 2018 nebo 2019. 
Po konzultaci s Českou asociací pojišťoven má ministerstvo za to, že tržby z prodeje zájezdů 
a spojených cestovních služeb dosáhnou v roce 2021 max. 15 mld. Kč. Výši tržeb lze ale jen 
stěží odhadovat s ohledem na často a rychle se měnící situaci v šíření onemocnění COVID-19, 
resp. přijímaná opatření. 
Počet úpadků cestovních kanceláří 
Zatímco v roce 2019 nebyl vyhlášen žádný úpadek cestovní kanceláře, v roce 2020 (ke dni 
1. 7. 2019) vyhlásily úpadek již čtyři cestovní kanceláře4.  
Úpadky cestovních kanceláří v letech 2014 až 2020 (podle stavu ke dni 1. 7. 2020): 

Rok Počet cestovních kanceláří 

2014 5 

2015 2 

2016 4 

2017 2 

 
3 Celková výše tržeb za zájezdy a za spojené cestovní služby za rok 2018 tvoří dvojnásobek těchto tržeb 
za 2. pololetí roku 2018. 
4 Jedná se o cestovní kanceláře AEOLUS, řecká cestovní kancelář, s.r.o., se sídlem: Minoritská 469/1, 602 00, 
Brno - Brno-město, IČO: 26909341, CK SPECIAL s.r.o., se sídlem: Vaníčkova 922/7, 400 01, Ústí nad Labem - 
Ústí nad Labem-centrum, IČO: 25423657, PRAGOTOUR PLUS s.r.o., se sídlem: Jahodová 2707/117, 106 00, 
Praha 10 – Záběhlice, IČO: 01722395 a Thomas Cook s.r.o., se sídlem: Vinohradská 2828/151, 130 00, Praha 3 - 
Žižkov, IČO 25773283. 
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2018 3 

2019 0 

2020 (do 1. 7.) 4 

 
Tři vyhlášené úpadky souvisí s krizí vyvolanou šířením onemocnění COVID-19, resp. 
přijatými mitigačními opatřeními.  
V návaznosti na úpadek britské cestovní kanceláře Thomas Cook Group plc došlo v roce 2020 
také k úpadku společnosti Thomas Cook s.r.o., IČO: 25773283. Přestože společnost Thomas 
Cook s.r.o. v roce 2020 cestovní kancelář již neprovozovala (od 27. 11. 2019 má oznámeno 
přerušení provozování živnosti), byla do přehledu úpadků cestovních kanceláří v tomto roce 
zahrnuta, neboť v době podání insolvenčního návrhu (tj. dne 4. 3. 2020) měla také závazky 
z uzavřených smluv o zájezdu vůči svým zákazníkům (převážnou většinu svých závazků 
ze smluv o zájezdu společnost Thomas Cook s.r.o. postoupila na jiný subjekt). 
Ke zmírnění dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na sektor cestovního ruchu, resp. 
na provozovatele cestovních kanceláří, byl přijat zákon č. 185/2020 Sb., o některých 
opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 
na odvětví cestovního ruchu (dále jen „zákon č. 185/2020 Sb.“). Tento zákon umožňuje 
pořadatelům zájezdů s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020, které byly 
zrušeny z důvodu pandemie, odložit vrácení ceny zájezdu zákazníkovi do 31. srpna 2021, kdy 
skončí ochranná doba. Jedním z cílů tohoto zákona je odvrácení hrozících hromadných 
úpadků cestovních kanceláří, kterým v souvislosti s dopady pandemie chyběly likvidní 
finanční prostředky. 
 
Výše ročního plnění z garančního fondu 
K čerpání prostředků z garančního fondu doposud nedošlo.5 
 
Výše prostředků sdružených v garančním fondu 
V garančním fondu cestovních kanceláří bylo ke dni 1. 7. 2020 sdruženo celkem 
61  622 832,66 Kč. Celková výše uhrazených příspěvků za 2. pololetí 2018 činila 
13  099 683,41 Kč. V roce 2019 cestovní kanceláře uhradily příspěvky ve výši 
31  569 653,69 Kč. Výše příspěvků cestovních kanceláří do garančního fondu v roce 2020 
činila 16  915 495,56 Kč. Zbývajících 38 000 Kč tvoří pokuty vybrané za přestupky podle 
§ 10b odst. 3 písm. g) a § 10c odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb.6 
 
Shrnutím zákonných kritérií lze konstatovat: 

- Počet provozovaných cestovních kanceláří poklesl oproti stejnému období loňského 
roku o 67. Aktuálně je v ČR provozováno 782 cestovních kanceláří (stav 
ke 2. 7. 2020). 

 
5 Není vyloučeno, že v souvislosti s letošními vyhlášenými úpadky cestovních kanceláří vyvstane potřeba využití 
prostředků sdružených v garančním fondu. Pojišťovny, které poskytly těmto cestovním kancelářím pojištění pro 
případ úpadku, prozatím neskončily šetření pojistné události. 
6 Podle § 10f odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb. jsou pokuty uložené za vybrané přestupky příjmem garančního 
fondu. 
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- Očekáváná výše tržeb z prodeje zájezdů a spojených cestovních služeb pro rok 2020 
je odhadována na max. 7 až 10 mld. Kč; předpokládané tržby pro rok 2020 ve výši 
33,8 mld. Kč nebudou zcela jistě naplněny. Cestovní kanceláře přitom své příspěvky 
do garančního fondu odvozovaly od tohoto plánu a do garančního fondu uhradily 
příspěvky ve výši 16,9 mil. Kč. 

- Pro rok 2021 jsou tržby z prodeje zájezdů a spojených cestovních služeb odhadovány 
na 15 mld. Kč. Jedná se o propad tržeb o více než 50 % oproti roku 2019. 

- V roce 2020 byly zaznamenány prozatím úpadky 2 malých cestovních kanceláří 
(s ročními tržbami z prodeje zájezdů do 4 mil. Kč) a 1 středně velké cestovní 
kanceláře (s ročními tržbami přesahujícími 50 mil. Kč). V souvislosti s pandemií 
onemocnění COVID-19 tak prozatím nedošlo k úpadkům většího počtu cestovních 
kanceláří. Příčinou úpadku cestovní kanceláře Thomas Cook s.r.o. pak byla především 
její těsná provázanost se skupinou Thomas Cook.  

- Nedošlo k čerpání prostředků z garančního fondu na uspokojení oprávněných zájmů 
zákazníků. V garančním fondu je sdruženo 61,6 mil. Kč. 

Současná situace na trhu zájezdů a spojených cestovních služeb se pomalu stabilizuje - je 
umožněno cestování alespoň do některých destinací a cestovní kanceláře po odeznění 
omezujících opatření započaly s prodejem zájezdů a spojených cestovních služeb. S ohledem 
na očekávaný výrazný pokles tržeb z prodeje zájezdů a spojených cestovních služeb na 
15 mld. Kč oproti roku 2019, ve kterém bylo dosaženo tržeb ve výši 31,4 mld. Kč, a dále 
skutečnosti, že pro rok 2020 byly cestovními kancelářemi uhrazeny příspěvky z plánovaných 
tržeb ve výši 33,8 mld. Kč, přičemž jejich reálná výše se bude pohybovat v rozmezí 7 až 10 
mld. Kč, navrhuje se stanovení výše příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro 
rok 2021 ve výši 0 %. V daném případě lze takto stanovenou výši příspěvku vnímat jako další 
formu pomoci cestovním kancelářím (vedle zákona č. 185/2020 Sb.), které tak dočasně 
nebudou povinny hradit předmětné příspěvky. Byť se situace na trhu zájezdů a spojených 
cestovních služeb stabilizuje, nelze v souvislosti s příštím možným šířením onemocnění 
COVID-19 vyloučit úpadky dalších cestovních kanceláří a možné čerpání prostředků 
sdružených v garančním fondu. Nicméně je také nutné vnímat pokles počtu aktivních 
cestovních kanceláří na trhu a z toho vyplývající snížení počtu škodných událostí. 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním 
Návrh vyhlášky je v souladu s § 10g odst. 3 zákona, který zmocňuje Ministerstvo pro místní 
rozvoj k vydání vyhlášky o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu 
cestovních kanceláří pro rok 2021. Zákonné zmocnění, na jehož základě bude vyhláška 
vydána, zmocňuje Ministerstvo pro místní rozvoj ke stanovení konkrétní výše ročního 
příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu. Vyhláška má být vydána do 30. září 2020. 
Jiné otázky pak nejsou vyhláškou řešeny. 
Navrhovaná právní úprava splňuje požadavky čl. 79 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., 
Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, podle kterého 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 
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Články 17 až 19 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 požadují, aby členské 
státy zajistily, že pořadatelé a zprostředkovatelé spojených cestovních služeb usazení na jejich 
území poskytnou záruky pro případ svého úpadku. ČR provádí uvedené články zákonem, 
který upravuje povinné smluvní pojištění záruky pro případ úpadku nebo bankovní záruku pro 
případ úpadku a garanční fond. Povinnost úhrady příspěvku je uložena zákonem. Stejně tak 
i maximální výše příspěvku do garančního fondu. Návrh vyhlášky pouze pro daný rok 
upřesňuje konkrétní výši příspěvku. 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 
Výše příspěvku do garančního fondu pro rok 2020 byla stanovena vyhláškou č. 246/2019 Sb., 
o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020, a to ve výši 
0,05 % ze základu pro výpočet ročního příspěvku. Podle § 10g odst. 3 zákona č. 159/1999 Sb. 
stanoví výši ročního příspěvku cestovní kanceláře platnou vždy od 1. ledna následujícího 
kalendářního roku ministerstvo vyhláškou, a to do 30. září běžného kalendářního roku. 
Nebude-li do tohoto data vyhláška pro následující kalendářní rok vydána, bude výše ročního 
příspěvku cestovní kanceláře na následující kalendářní rok shodná s jeho výší v předchozím 
roce. Nezbytnost vydání vyhlášky je spatřována především ve snížení ročního příspěvku 
cestovního kanceláře do garančního fondu, který bude nově činit 0 % ze základny pro 
výpočet. 
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, neboť 
vyhláškou je stanovena toliko výše ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního 
fondu. Vyhláška ale bude mít pozitivní dopad na podnikatelské prostředí v České republice, 
neboť stanovuje konkrétní výši uvedeného příspěvku, kterou budou cestovní kanceláře 
odvádět do garančního fondu. Oproti předchozímu období však dochází ke snížení ročního 
příspěvku do garančního fondu cestovních kanceláří. Vyhláškou č. 246/2019 Sb. byla 
stanovena výše příspěvku ve výši 0,05 % ze základu, nově je navrhováno snížení tohoto 
příspěvku na 0 % ze základu. Stanovenou výši lze tak hodnotit jako další pomoc cestovním 
kancelářím, jejichž podnikání bylo zasaženo pandemií onemocnění COVID-19. 
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 
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. Všechny cestovní kanceláře budou mít stanovenou stejnou výši ročního příspěvku. 
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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 § 10g odst. 3 a v žádném směru 
nepřesahuje kompetence Ministerstva pro místní rozvoj. Navrhovaná právní úprava stanoví 
výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021. 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 
Navrhuje se, aby výše ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu platná 
od 1. ledna 2021 činila 0 % ze základu pro výpočet ročního příspěvku do garančního fondu. 
Cestovní kanceláře, a to ani ty nově vznikající, nebudou povinny hradit příspěvek 
do garančního fondu.  
 
K § 2 
Je navrhováno zrušení vyhlášky č. 246/2019 Sb., kterou se stanoví výše ročního příspěvku 
cestovních kanceláří pro rok 2020, s účinností od 1. ledna 2021, neboť pro rok 2021 je pro 
cestovní kanceláře stanovována nová výše ročního příspěvku, a to v § 1 navrhované vyhlášky. 
Vyhláška č. 246/2019 Sb., kterou se stanoví výše ročního příspěvku cestovních kanceláří pro 
rok 2020, však musí zůstat v platnosti a účinnosti po celý rok 2020, neboť nově vznikající 
cestovní kanceláře podle ní budou stále platit svůj první příspěvek do garančního fondu. 
 
K § 3 
Ustanovení upravuje nabytí účinnosti vyhlášky v souladu se zmocňovacím ustanovením 
prováděného zákona na 30. září 2020.  
V daném případě nelze postupovat podle § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů 
a o Sbírce mezinárodních smluv, tj. nelze stanovit účinnost k 1. lednu nebo k 1. červenci 
kalendářního roku, neboť roční příspěvek cestovní kanceláře je splatný do 31. 12. 2020 a je 
tak žádoucí, aby adresáti měli najisto postaveno, že pro rok 2021 jim povinnost hradit 
příspěvek nevznikne. Cestovní ruch byl v roce 2020 významně zasažen pandemií koranaviru. 
Nebude-li předmětná vyhláška vydána do 30. 9. 2020, bude podle § 10g odst. 3 zákona výše 
ročního příspěvku na následující kalendářní rok shodná s jeho výší na rok 2020, tj. 0,05 % 
ze základu.  
Vzhledem k tomu, že je třeba, aby rušená vyhláška upravující roční příspěvek na rok 2020 
byla v platnosti a účinnosti po celý rok 2020, je navržena odložená účinnost zrušovacího 
ustanovení tak, aby vyhláška č. 246/2019 Sb. byla zrušena až k 1. lednu 2021. 
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