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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Kodex chování pro používání počítačových rezervačních systémů (stručný název CRS) se 
týká rezervace letenek a jízdenek pro letecké společnosti a železniční podniky prováděné přes 
CRS prostřednictvím cestovních kanceláří a agentur. Od svého vstupu v platnost v roce 1989 
bylo toto nařízení dvakrát přepracováno (v roce 1993 a 1999). Nynější třetí revizí má být díky 
částečné liberalizaci kodexu chování posílena hospodářská soutěž mezi CRS.

Navrhovatel uznává, že přepracování současného kodexu chování CRS by mohlo vést k větší 
flexibilitě a ke zlepšení nabídky. Přetrvávají však také obavy, že na základě současné 
struktury evropského leteckého trhu, na němž mají vnitrostátní letecké linky silné postavení 
díky dominanci na domácích trzích, by mohlo docházet k dalšímu posilování jejich postavení 
na trhu.

Vzhledem k propojení leteckých linek, CRS a cestovních kanceláří v případě dominujících 
účastníků na trhu budou nezávislé cestovní kanceláře a agentury v budoucnu nuceni k účasti 
v určitém CRS, aby získali informace o celkové cenové nabídce a o dostupnosti určitých 
leteckých linek. 

Liberalizace kodexu chování znamená nejen zvýšenou konkurenci, ale také zvýšenou 
fragmentaci, resp. roztříštěnost informací o cenách či dostupnosti, která již dnes nastává 
prostřednictvím alternativních distribučních prostředků leteckých linek. 

Navrhovatel má především obavy ze zhoršení konkurenčního postavení pro malé a střední 
cestovní kanceláře a agentury, neboť tyto subjekty nemají dostatek prostředků na to, aby 
uzavíraly smlouvy s několika CRS, případně pokud by musely využívat přímé distribuční 
prostředky leteckých linek, aby mohly disponovat veškerými nabídkami. Tak může nastat 
tendence ke zvyšování cen pro konečného uživatele.

Navrhovatel podporuje opatření stanovená v článku 10 s cílem přimět mateřského dopravce, 
aby všem poskytovatelům počítačových rezervačních systémů poskytoval stejné informace 
o cenách a dostupnosti („full content“), a to i těm, s nimiž nemají uzavřenu žádnou smlouvu. 

Navrhovatel plně podporuje návrh Komise, aby byla vymazána identifikace cestovních 
agentur a kanceláří prostřednictvím jejich agenturního čísla IATA v datových páskách 
s marketingovými informacemi.

Dále požaduje co největší transparentnost ve struktuře cen určitého leteckého segmentu 
nabízeného v CRS, přičemž musí být uvedeny veškeré vznikající daně, poplatky a odměny, 
které mají být vyplaceny poskytovateli dopravních služeb. Dodatečně vypočítané příplatky za 
rezervaci v systému CRS jsou nepřípustné.

V otázce takzvaných „mateřských leteckých dopravců“ požaduje, aby každá přímá nebo 
nepřímá účast určité letecké společnosti nebo železničního podniku v CRS vedla k jeho 
klasifikaci jakožto „mateřského dopravce“. Navrhovatel se domnívá, že každý druh 
vlastnictví v CRS zahrnuje určitý vliv. Aby byly vytvořeny spravedlivé podmínky 
hospodářské soutěže, měli by všichni letečtí dopravci svou účast v CRS zrušit. 
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Ti letečtí dopravci nebo drážní podniky, kteří dávají přednost zachování své účasti v CRS, 
jsou vázáni opatřeními, která jsou stanovena v čl. 3 písm. a).

Navrhovatel na základě článku 17 návrhu Komise navrhuje, aby bylo uplatňování nařízení 
pravidelně přezkoumáváno, k čemuž má dojít 3krát v průběhu 5 let po jeho vstupu v platnost. 
Přezkoumána bude především účinnost nařízení při zajišťování nediskriminace a spravedlivé 
soutěže na trhu služeb CRS a jeho dopad na zájmy spotřebitelů. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Čl. 2 písm. g)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „mateřským dopravcem“ jakýkoli 
letecký dopravce nebo provozovatel 
železniční dopravy, který přímo či 
nepřímo, sám nebo společně s dalšími 
subjekty vlastní nebo účinně kontroluje 
prodejce systému, jakož i jakýkoli letecký 
dopravce nebo provozovatel železniční 
dopravy, kterého vlastní nebo účinně 
kontroluje;

g) „mateřským dopravcem“ jakýkoli 
letecký dopravce nebo provozovatel 
železniční dopravy, který přímo či 
nepřímo, sám nebo společně s dalšími 
subjekty má v podniku určitý podíl,  
účinně kontroluje nebo má zákonné právo 
jmenovat člena vedení nebo člena správní 
rady, dozorčí rady nebo jiného správního 
orgánu, prodejce systému, jakož i jakýkoli 
letecký dopravce nebo provozovatel 
železniční dopravy, kterého vlastní nebo 
účinně kontroluje;

Or. en

Odůvodnění

Definice by měla být objasněna a rozšířena, aby bylo zajištěno, že je náležitě brán v úvahu 
vliv dopravců v důsledku kapitálových podílů v prodejcích systému. Oprávněně lze usuzovat, 
že výhody, které letecké společnosti očekávají od vlastnictví počítačových rezervačních 
systémů, souvisejí více s výhodami v rámci „hospodářské soutěže“ než se zisky. Riziko 
zneužití je vysoké zejména tehdy, když se dominantní letecká společnost účastní na 
dominantním počítačovém rezervačním systému. Stanovit hranici, po jejímž překročení je 
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možné předpokládat riziko diskriminace, by bylo obtížné. Definice by proto měla být 
rozšířena tak, aby zahrnovala letecké společnosti, které vlastní jakýkoli kapitálový podíl 
v počítačovém rezervačním systému.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Při poskytování informací z CRS 
spotřebiteli předplatitel informuje 
spotřebitele o konečné ceně, již je třeba za 
dopravní služby uhradit, a to včetně všech 
účtovaných dodatečných nákladů 
a poplatků za služby.

Or. en

Odůvodnění

Toto opatření zvyšuje cenovou transparentnost pro spotřebitele. To se týká cestovních 
kanceláří, které provozují činnost na internetu nebo mimo něj. Doplňují se tak závazky cenové 
transparentnosti vyplývající z nedávno přijatého nařízení o poskytování služeb letecké 
dopravy (revidovaný třetí balíček), které totéž požaduje od leteckých společností.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise vypracuje každé dva roky zprávu 
o účinnosti tohoto nařízení, pokud jde 
o zajištění nediskriminace a spravedlivé 
hospodářské soutěže na trhu služeb CRS, 
a o jeho dopadu na spotřebitele.

Or. en

Odůvodnění
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Opatření zajišťuje pravidelné posuzování podmínek na trhu a zejména dopadu na 
spotřebitele.
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