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(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací návrhy Parlamentu předkládané ve dvousloupcové formě

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o souborných cestovních službách a 
cestách s asistovanou přípravou, kterou se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
2011/83/EU a kterou se zrušuje směrnice Rady 90/314/EHS
(COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2013)0512),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0215/2013),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Hospodářského a měnového výboru1,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne …2, 

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru 
pro dopravu a cestovní ruch a Výboru pro právní záležitosti (A7–0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

                                               
1 Úř. věst. 0, 0.0.0000, s. 0.
2 Úř. věst. 0, 0.0.0000, s. 0.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Hlava 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh (Netýká se českého znění.)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

o souborných cestovních službách a 
cestách s asistovanou přípravou, kterou se 
mění nařízení (ES) č. 2006/2004 a 
směrnice 2011/83/EU a kterou se zrušuje 
směrnice Rady 90/314/EHS

Or. de

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Podle ustanovení čl. 26 odst. 2 
Smlouvy zahrnuje vnitřní trh prostor bez 
vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný 
pohyb zboží a služeb a svoboda usazování. 
Harmonizace určitých aspektů smluv o 
souborných službách a cestách s 
asistovanou přípravou je nutná k tomu, aby 
byl pro spotřebitele v této oblasti vytvořen 
opravdu vnitřní trh se správně nastavenou 
rovnováhou mezi vysokou úrovní ochrany 
spotřebitele a konkurenceschopností 
podniků.

(5) Podle ustanovení čl. 26 odst. 2 
Smlouvy zahrnuje vnitřní trh prostor bez 
vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný 
pohyb zboží a služeb a svoboda usazování. 
Harmonizace práv a povinností, jež 
vyplývají ze smluv o souborných službách 
a cestách s asistovanou přípravou, je nutná 
k tomu, aby byl pro spotřebitele v této 
oblasti vytvořen opravdu vnitřní trh se 
správně nastavenou rovnováhou mezi 
vysokou úrovní ochrany spotřebitele a 
konkurenceschopností podniků.

Or. de
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Většina cestujících, kteří si pořizují 
souborné služby, jsou spotřebitelé ve 
smyslu práva Unie na ochranu spotřebitele. 
Není ovšem vždy snadné rozlišit mezi 
spotřebiteli a zástupci malých podniků 
nebo profesionály, kteří si cesty pro účely 
svého podnikání či profese rezervují 
pomocí týchž rezervačních prostředků jako
běžní spotřebitelé. Tito cestující mnohdy 
vyžadují podobný stupeň ochrany. Naopak 
větší společnosti nebo organizace často 
zařizují cesty svým zaměstnancům na 
základě rámcové smlouvy s podniky, které 
se specializují právě na pořádání 
služebních cest. U cest tohoto typu se 
nevyžaduje týž stupeň ochrany jako u 
spotřebitelů. Proto by se tato směrnice 
měla na služební cesty vztahovat pouze 
tehdy, neuskutečňuje-li se cesta na základě 
rámcové smlouvy. Aby nedošlo k záměně s 
definicí výrazu „spotřebitel“ v jiných 
směrnicích na ochranu spotřebitele, osoby 
chráněné podle této směrnice by se měly 
označovat jako „cestující“.

(7) Většina cestujících, kteří si pořizují 
souborné služby, jsou spotřebitelé ve 
smyslu práva Unie na ochranu spotřebitele. 
Není ovšem vždy snadné rozlišit mezi 
spotřebiteli a zástupci podniků nebo 
profesionály, kteří si cesty pro účely svého 
podnikání či profese rezervují pomocí 
týchž rezervačních prostředků jako běžní 
spotřebitelé. Tito cestující mnohdy 
vyžadují podobný stupeň ochrany. Naopak 
společnosti nebo organizace často zařizují 
cesty svým zaměstnancům, členům 
a zástupcům na základě rámcové smlouvy 
s podniky. U cest tohoto typu se 
nevyžaduje týž stupeň ochrany jako u 
spotřebitelů. Proto by se tato směrnice 
měla na služební cesty vztahovat pouze 
tehdy, neuskutečňuje-li se cesta na základě 
rámcové smlouvy. Aby nedošlo k záměně s 
definicí výrazu „spotřebitel“ v jiných 
směrnicích na ochranu spotřebitele, osoby 
chráněné podle této směrnice by se měly 
označovat jako „cestující“.

Or. de

Odůvodnění

Doplněním členů a zástupců se vyjasňuje, že „zaměstnavatelem“ se myslí právnická osoba. 
Kritérium „podniků, které se specializují právě na pořádání služebních cest“, by mělo být 
vypuštěno, protože by mohlo vést k nejasnostem. Jako podmínka musí stačit rámcová smlouva.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Při určování toho, zda se jedná o 
souborné služby nebo cestu s asistovanou 
přípravou, by se měla posuzovat pouze
kombinace různých cestovních služeb, 
například ubytování, přepravy cestujících 
autobusem, vlakem, lodí či letadlem, a 
pronájmu automobilů. Ubytovaní za 
rezidenčním účelem, i při dlouhodobých 
jazykových kurzech, by se nemělo 
považovat za ubytování ve smyslu této 
směrnice.

(16) Při určování toho, zda se jedná o 
souborné služby nebo cestu s asistovanou 
přípravou, by se měla posuzovat 
kombinace různých cestovních služeb, 
například ubytování, přepravy cestujících 
autobusem, vlakem, lodí či letadlem, a 
pronájmu automobilů. Z oblasti působnosti 
by mělo být vyňato pouhé ubytování 
v hotelu, k němuž je rezervována služba, 
např. vstupenky na hudební představení 
nebo wellness péče, jestliže tato služba 
netvoří podstatnou část souborných služeb 
ani jejich hlavní prvek jednoznačně 
nespočívá v doplňkové službě. Ubytovaní 
za rezidenčním účelem na více než jeden 
měsíc nebo ubytování, u něhož nelze 
jednoznačně rozeznat turistické cíle, 
například při dlouhodobých jazykových 
kurzech, by se nemělo považovat za 
ubytování ve smyslu této směrnice.

Or. de

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a ) Služby přepravy cestujících 
autobusem, vlakem, lodí či letadlem, 
jejichž součástí je ubytování, například 
cesty trajektem s ubytováním nebo 
jízdenky pro cestu vlakem v lůžkovém 
voze, by měly být považovány za jednotlivé 
cestovní služby, protože v tomto případě 
jednoznačně převažuje povaha přepravy.

Or. de
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Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Jiné služby cestovního ruchu, 
například prodej vstupenek na koncerty, 
sportovní události, výlety nebo akce 
zábavních parků, jsou službami, které by se 
v kombinaci s přepravou cestujících, 
ubytováním a/nebo pronájmem vozidel 
měly považovat za soubory služeb nebo 
cesty s asistovanou přípravou. Na tyto 
souborné služby by se ovšem směrnice 
měla vztahovat pouze tehdy, tvoří-li 
příslušná služba cestovního ruchu 
významnou část souboru. Obecně platí, že 
za významnou část souboru by se služba 
cestovního ruchu měla považovat tehdy, 
jestliže se na celkové ceně podílí více než 
20 % anebo jiným způsobem tvoří 
podstatnou část cesty nebo pobytu. 
Doplňkové služby typu cestovního 
pojištění, přepravy zavazadel, stravování a 
úklidu, poskytované jako součást 
ubytování, by se za samostatné služby 
cestovního ruchu považovat neměly.

(17) Jiné služby cestovního ruchu, 
například prodej vstupenek na koncerty, 
sportovní události, výlety nebo akce 
zábavních parků, jsou službami, které by se 
v kombinaci s přepravou cestujících, 
ubytováním a/nebo pronájmem vozidel 
měly považovat za soubory služeb nebo 
cesty s asistovanou přípravou. Na tyto 
souborné služby by se ovšem směrnice 
měla vztahovat pouze tehdy, tvoří-li 
příslušná služba cestovního ruchu 
významnou část souboru. Obecně platí, že 
za významnou část souboru by se služba 
cestovního ruchu měla považovat tehdy, 
jestliže je jako taková výslovně označena, 
jestliže se na celkové ceně podílí více než 
20 % anebo jiným způsobem tvoří 
podstatnou část cesty nebo pobytu. 
Doplňkové služby zejména typu 
cestovního pojištění, přepravy mezi 
nádražím a místem ubytování, dopravy na 
místo, kde začíná realizace služeb, a 
rovněž v rámci výletů, přepravy zavazadel, 
prodeje skipasů, půjčování jízdních kol, 
stravování a úklidu, poskytované jako 
součást ubytování, by se za samostatné 
služby cestovního ruchu považovat 
neměly.

Or. de

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Mělo by se též jasně stanovit, že (18) Mělo by se též jasně stanovit, že 
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smlouvy, jejichž sjednáním obchodník 
opravňuje cestujícího, aby si zvolil z 
nabídky různých typů cestovních služeb –
jak tomu bývá například u dárkových 
sestav souborných služeb – jsou 
soubornými službami. Dále by se 
kombinace cestovních služeb měla 
považovat za soubor v případě, že si 
obchodníci předávají jméno nebo údaje 
cestujícího nutné k uzavření rezervace 
nejpozději v okamžiku potvrzení rezervace 
první služby. Údaji nutnými k uzavření 
rezervace se myslí údaje z kreditní karty 
nebo jiné informace nezbytné k provedení 
platby. Pouhé předání cestovních časů, 
destinace nebo podobných údajů by 
naopak nemělo postačovat.

smlouvy, jejichž sjednáním obchodník 
opravňuje cestujícího, aby si zvolil z 
nabídky různých typů cestovních služeb –
jak tomu bývá například u dárkových 
sestav souborných služeb – jsou 
soubornými službami. Dále by se 
kombinace cestovních služeb měla 
považovat za soubor v případě, že si 
obchodníci předávají jméno nebo údaje 
cestujícího nutné k uzavření rezervace.
Dále by se měly za souborné služby 
považovat plavby lodí a vícedenní cesty 
vlakem spojené s ubytováním, protože 
kombinují přepravu, ubytování a 
stravování.

Or. de

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.) Omezení na proces rezervace nabízí nepřijatelné možnosti 
obcházení směrnice. Kromě toho je sporné, zda smějí být údaje z kreditních karet atd. dále 
předávány bez souhlasu cestujícího (ochrana údajů!). Dále by měla být za soubornou službu 
považována plavba lodí nebo vícedenní cesta vlakem spojená s ubytováním (např. v Orient 
Expressu).

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vzhledem k tomu, že u krátkodobých 
cest potřeba ochrany cestujících tolik 
nevyvstává a aby byli obchodníci ušetřeni 
zbytečné zátěže, neměla by se směrnice 
vztahovat na cesty trvající méně než 24 
hodin nezahrnující ubytování, ani na 
příležitostně pořádané souborné služby.

(19) Vzhledem k tomu, že u krátkodobých 
cest potřeba ochrany cestujících tolik 
nevyvstává a aby byli obchodníci ušetřeni 
zbytečné zátěže, neměla by se směrnice 
vztahovat na cesty trvající méně než 24 
hodin nezahrnující ubytování. Totéž by 
mělo platit pro souborné služby nebo cesty 
s asistovanou přípravou, které nabízí nebo 
seskupuje fyzická či právnická osoba, 
která z této činnosti nemá přímý ani 
nepřímý finanční zisk.
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Or. de

Odůvodnění

Činnost nemusí mít povahu podnikání ani u příležitostně pořádaných cest. Například 
přátelské cesty členů sdružení kuželkářů by neměly být do oblasti působnosti zahrnuty, 
protože nemají komerční povahu. Jinak je tomu ale v případě, že se jedná o příležitostně 
organizovanou cestu s komerčním účelem, například o jednou ročně pořádané pouť do Mekky.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Za poskytnutí informací o souborných 
službách ještě před uzavřením smlouvy by 
měli společně s pořadatelem odpovídat i 
obchodníci. Rovněž by se mělo jasně 
stanovit, že odpovídají za chyby při 
rezervaci. Pro usnadnění komunikace, 
zejména v případech s přeshraničním 
prvkem, by cestující měli mít možnost 
obrátit se na pořadatele i prostřednictvím 
obchodníka, u nějž souborné služby 
zakoupili.

(21) Za poskytnutí informací o souborných 
službách ještě před uzavřením smlouvy by 
měli společně s pořadatelem odpovídat i 
obchodníci. Rovněž by se mělo jasně 
stanovit, že odpovídají za chyby, kterých 
se dopustí při rezervaci. Pro usnadnění 
komunikace, zejména v případech s 
přeshraničním prvkem, by cestující měli 
mít možnost obrátit se na pořadatele i 
prostřednictvím obchodníka, u nějž 
souborné služby zakoupili.

Or. de

Odůvodnění

V souvislosti s 37. bodem odůvodnění, který zní stejně.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Klíčové informace, například o 
zásadních náležitostech cestovních služeb 
nebo cenách, uváděné v inzertních 
materiálech, na internetových stránkách 
pořadatele nebo v katalozích v rámci 
poskytování informací před uzavřením 

(23) Klíčové informace, například o 
zásadních náležitostech cestovních služeb 
nebo cenách, uváděné v inzertních 
materiálech, na internetových stránkách 
pořadatele nebo v katalozích v rámci 
poskytování informací před uzavřením 
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smlouvy by měly být závazné, pokud si 
pořadatel nevyhradí právo tyto prvky 
změnit a jasně a zřetelně je nesdělí 
cestujícímu ještě před uzavřením smlouvy. 
S novými komunikačními technologiemi 
již není nutné, aby byla konkrétní pravidla 
stanovena v katalozích, je však třeba 
zajistit, aby si za určitých okolností strany 
sdělily změny ovlivňující plnění smlouvy a 
zaznamenaly je na trvalém nosiči, do 
něhož lze později nahlédnout. Vždy by 
mělo být možné uvedené informace 
změnit, je-li k tomu výslovný souhlas obou 
stran.

smlouvy by měly být závazné, pokud si 
pořadatel nevyhradí právo tyto prvky 
změnit a jasně a zřetelně je nesdělí 
cestujícímu ještě před uzavřením smlouvy.

Or. de

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Časy letů by měly být nedílnou 
součástí smlouvy a měly by patřit 
k podstatným náležitostem souborných 
služeb. Nemělo by dojít k odchylce od 
plánovaného času letu o více než 3 
hodiny.

Or. de

Odůvodnění

Pořadatelé a letecké společnosti často zákazníky „lákají“ na příznivé časy letů, ale krátce 
před odletem pak lety překládají na levnější letištní časy uprostřed noci, především u 
souborných služeb. V zájmu zlepšení služeb by měli mít pořadatelé či letecké společnosti
povinnost dodržet sjednané časy letů a své letištní časy včas oznámit, aby se tomu cestující 
mohl přizpůsobit a rezervovat si cestu v té podobě, v jaké ji také nakonec uskuteční.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23b) S novými komunikačními 
technologiemi již není nutné, aby byla 
konkrétní pravidla stanovena v katalozích, 
je však třeba zajistit, aby si strany sdělily 
změny ovlivňující plnění smlouvy a 
zaznamenaly je na trvalém nosiči, do 
něhož lze později nahlédnout. Vždy by 
mělo být možné uvedené informace 
změnit, je-li k tomu výslovný souhlas obou 
stran.

Or. de

Odůvodnění

Jde o součást znění původního 23. bodu odůvodnění; bylo však vypuštěno omezení „za 
určitých okolností“.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Vzhledem k tomu, že se souborné 
služby nakupují často s velkým časovým 
předstihem, mohou nastat nepředvídané 
okolnosti. Cestující by proto měl mít právo 
převést za určitých podmínek své souborné 
služby na jinou osobu. V takových 
situacích by měl mít pořadatel možnost 
získat zpět své náklady, například 
požaduje-li subdodavatel poplatky za 
změnu jména cestujícího nebo za zrušení 
přepravního dokladu a vystavení nového. 
Cestující by měli mít možnost smlouvu 
zrušit kdykoli před zahájením realizace 
souborných služeb oproti uhrazení 
odpovídajícího poplatku a rovněž na 
bezplatné ukončení smlouvy, nastanou-li 
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti typu 
válečného konfliktu či přírodní katastrofy 
mající zásadní vliv na realizaci souborných 

(26) Vzhledem k tomu, že se souborné 
služby nakupují často s velkým časovým 
předstihem, mohou nastat nepředvídané 
okolnosti. Cestující by proto měl mít právo 
převést za určitých podmínek své souborné 
služby na jinou osobu. V takových 
situacích by měl mít pořadatel možnost 
získat zpět své náklady, například 
požaduje-li subdodavatel poplatky za 
změnu jména cestujícího nebo za zrušení 
přepravního dokladu a vystavení nového. 
Cestující by měli mít možnost smlouvu 
zrušit kdykoli před zahájením realizace 
souborných služeb oproti uhrazení 
odpovídajícího poplatku a rovněž na 
bezplatné ukončení smlouvy, nastanou-li 
po uzavření smlouvy o souborných 
službách nevyhnutelné a mimořádné 
okolnosti typu válečného konfliktu či 
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služeb. Mělo by se mít za to, že 
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti 
nastaly zejména tehdy, jsou-li k dispozici 
spolehlivé a veřejně dostupné zprávy, např. 
doporučení vydaná orgány členských států, 
zrazující od cest do dané destinace.

přírodní katastrofy mající zásadní vliv na 
realizaci těchto souborných služeb. Mělo 
by se mít za to, že nevyhnutelné a 
mimořádné okolnosti nastaly zejména 
tehdy, jsou-li k dispozici spolehlivé a 
veřejně dostupné zprávy, např. doporučení 
vydaná orgány členských států, zrazující 
od cest do dané destinace.

Or. de

Odůvodnění

Pokud cestující učinil rezervaci s vědomím takových okolností, byla by možnost bezplatného 
odstoupení od smlouvy nepřiměřená.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) V určitých případech by mělo být 
umožněno, aby pořadatel provedl ve 
smlouvě o souborných službách pro cesty 
jednostranné změny. Cestující by ovšem 
měli mít právo smlouvu ukončit, jestliže 
navrhované změny výrazným způsobem 
mění některou z hlavních náležitostí 
příslušné služby. Zvýšení cen by mělo být 
možné pouze, došlo-li ke změně výše 
nákladů na pohonné hmoty k přepravě 
osob, daní nebo poplatků uložených třetí 
stranou, která se přímo nepodílí na 
realizaci cestovních služeb, nebo ke změně 
směnných kurzů souvisejících se 
soubornými službami a byla-li možnost 
úpravy cen oběma směry výslovně uvedena 
ve smlouvě. Cena by se neměla zvýšit o 
více než 10 % celkové ceny souborných 
služeb.

(28) V určitých případech by mělo být 
umožněno, aby pořadatel provedl ve 
smlouvě o souborných službách pro cesty 
jednostranné změny. Cestující by ovšem 
měli mít právo smlouvu ukončit, jestliže 
navrhované změny výrazným způsobem 
mění některou z hlavních náležitostí 
příslušné služby. Zvýšení cen by mělo být 
možné pouze, došlo-li ke změně výše 
nákladů na pohonné hmoty k přepravě 
osob, daní nebo poplatků uložených třetí 
stranou, která se přímo nepodílí na 
realizaci cestovních služeb, nebo ke změně 
směnných kurzů souvisejících se 
soubornými službami a byla-li možnost 
úpravy cen oběma směry výslovně uvedena 
ve smlouvě. Cestující by měli mít právo na 
bezplatné odstoupení od smlouvy nebo na 
přijetí náhradní rovnocenné cestovní 
nabídky pořadatele, pokud se cena zvýší o 
více než 10 % původní celkové ceny 
souborných služeb.

Or. de
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Odůvodnění

Podle stávající úpravy by nebylo možné ceny oprávněně navýšit o více než 10 %.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Zvýšení cen by mělo být vždy 
písemně odůvodněno. Pokud se cena 
zvyšuje o více než 10 %, měla by být 
cestujícímu písemně nabídnuta možnost 
odstoupení od smlouvy nebo realizace 
náhradních rovnocenných souborných 
služeb v ceně uskutečněné rezervace. 
Pokud cestující této nabídky nevyužije, 
mělo by se mít za to, že se zvýšením ceny 
souborných služeb souhlasí. Důkazní 
břemeno ohledně přijetí dopisu nese 
pořadatel.

Or. de

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Tato směrnice by se neměla dotknout 
práva cestujících na vznesení nároků podle 
této směrnice ani podle jiných příslušných 
právních předpisů Unie, cestující tudíž 
budou i nadále mít možnost vznést nárok 
vůči pořadateli, dopravci nebo jiné 
odpovědné straně či případně několika 
stranám. Je třeba upřesnit, že cestující 
nebudou moci kumulovat práva podle 
různých právních základů, pokud tato 
práva ochraňují stejný zájem nebo mají 
stejný cíl. Odpovědností pořadatele není 
dotčeno právo požadovat nápravu od 

(31) Tato směrnice by se neměla dotknout 
práva cestujících na vznesení nároků podle 
této směrnice ani podle jiných příslušných 
právních předpisů Unie, cestující tudíž 
budou i nadále mít možnost vznést nárok 
vůči pořadateli, dopravci nebo jiné 
odpovědné straně či případně několika 
stranám. Je třeba upřesnit, že nelze 
kumulovat nároky na náhradu škody 
vzniklé na základě různých právních 
úprav, které se vztahují ke stejné 
skutečnosti. Odpovědností pořadatele není 
dotčeno právo požadovat nápravu od 
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třetích stran, včetně poskytovatelů služeb. třetích stran, včetně poskytovatelů služeb.

Or. de

Odůvodnění

Viz také změnu čl. 12 odst. V.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Ocitne-li se cestující během cesty 
nebo pobytu v obtížích, pořadatel by měl 
být povinen poskytnout mu bezodkladnou 
pomoc. Takovou pomocí je podle dané 
situace myšleno hlavně poskytnutí 
informací například o zdravotní péči, 
místních orgánech a konzulární pomoci, 
jakož i praktická pomoc, například pokud 
jde o komunikaci na dálku a náhradní 
cestovní řešení.

(32) Ocitne-li se cestující během cesty 
nebo pobytu v obtížích, pořadatel by měl 
být povinen poskytnout mu bezodkladnou 
a přiměřenou pomoc. Takovou pomocí je 
podle dané situace myšleno hlavně 
poskytnutí informací například o zdravotní 
péči, místních orgánech a konzulární 
pomoci, jakož i praktická pomoc, například 
pokud jde o komunikaci na dálku a 
obstarání náhradního cestovního řešení.

Or. de

Odůvodnění

Mělo by být vyjasněno, že pořadateli se neukládá povinnost například převzít za cestujícího 
také náklady na potřebné náhradní cestovní řešení. Toto není odpovědností pořadatele, na 
kterého obrací cestující, který se dostal do obtíží nebo se nachází v problematické situaci.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Členské státy by se měly postarat o to, 
aby cestující, kteří si zakoupí souborné 
služby nebo cestu s asistovanou přípravou, 
byli plně chráněni proti platební 
neschopnosti pořadatele, obchodníka, který 
zprostředkoval cestu s asistovanou 

(34) Členské státy by se měly postarat o to, 
aby cestující, kteří si zakoupí souborné 
služby nebo cestu s asistovanou přípravou, 
byli plně chráněni proti platební 
neschopnosti pořadatele, obchodníka, který 
zprostředkoval cestu s asistovanou 
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přípravou, nebo kteréhokoli z 
poskytovatelů služeb. Členské státy, v 
nichž má sídlo pořadatel souborných 
služeb nebo obchodník, který 
zprostředkovává cesty s asistovanou 
přípravou, by měly zajistit, aby subjekty 
nabízející tyto kombinace cestovních 
služeb poskytly záruku, že v případě 
platební neschopnosti budou cestujícím 
vráceny veškeré již provedené platby a 
bude jim zajištěn návrat. Členské státy si 
mohou samy zvolit, jakým způsobem 
poskytnou ochranu pro případ platební
neschopnosti, měly by však zajistit, aby 
byla jejich vnitrostátní opatření účinná a 
dokázala cestujícím zabezpečit rychlé 
vrácení zaplacených prostředků a návrat 
všech cestujících, jichž se platební 
neschopnost dotkla. Požadovaná ochrana 
pro případ platební neschopnosti by měla 
brát v potaz skutečné finanční riziko 
spojené s činností pořadatele, příslušného 
obchodníka nebo poskytovatele služeb, 
včetně druhu kombinace prodávaných 
cestovních služeb, předvídatelných 
sezónních výkyvů i objemu zaplacených 
záloh a způsobu jejich zajištění. Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o 
službách na vnitřním trhu25 stanoví, že lze-
li ochranu pro případ platební neschopnosti 
poskytnout ve formě záruky nebo pojištění, 
nesmí se tato záruka omezovat na 
osvědčení vydaná finanční institucí 
usazenou v konkrétním členském státě.

přípravou, nebo podniku podílejícího se na 
realizaci cesty s asistovanou přípravou. 
Členské státy by měly zajistit, aby subjekty 
nabízející tyto kombinace cestovních 
služeb poskytly záruku, že v případě 
platební neschopnosti budou cestujícím 
vráceny veškeré již provedené platby a 
bude jim zajištěn návrat. Členské státy si 
mohou samy zvolit, jakým způsobem 
poskytnou ochranu pro případ platební 
neschopnosti, měly by však zajistit, aby 
byla jejich opatření účinná a dokázala 
cestujícím zabezpečit vrácení zaplacených 
prostředků a návrat všech cestujících, jichž 
se platební neschopnost dotkla. 
Požadovaná ochrana pro případ platební 
neschopnosti by měla brát v potaz skutečné 
finanční riziko spojené s činností 
pořadatele, příslušného obchodníka nebo 
podniku podílejícího se na realizaci cesty 
s asistovanou přípravou, včetně druhu 
kombinace prodávaných cestovních služeb, 
předvídatelných sezónních výkyvů i 
objemu zaplacených záloh a způsobu jejich 
zajištění. Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 
2006 o službách na vnitřním trhu25 stanoví, 
že lze-li ochranu pro případ platební 
neschopnosti poskytnout ve formě záruky 
nebo pojištění, nesmí se tato záruka 
omezovat na osvědčení vydaná finanční 
institucí usazenou v konkrétním členském 
státě.

__________________ __________________
25 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36. 25 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36.

Or. de

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) V důsledku přijetí této směrnice bude 
nutné přizpůsobit některé předpisy v 
oblasti ochrany spotřebitele. Vzhledem k 
tomu, že směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o 
právech spotřebitelů26 se ve své stávající 
podobě nevztahuje na smlouvy spadající do 
působnosti směrnice 90/314/EHS, je nutno 
směrnici 2011/83/EU změnit, aby se 
vztahovala na cesty s asistovanou 
přípravou a aby se některá práva 
spotřebitelů stanovená v uvedené směrnici 
vztahovala rovněž na souborné služby.

(40) V důsledku přijetí této směrnice bude 
nutné přizpůsobit některé předpisy v 
oblasti ochrany spotřebitele. Vzhledem k 
tomu, že směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o 
právech spotřebitelů26 se ve své stávající 
podobě nevztahuje na smlouvy spadající do 
působnosti směrnice 90/314/EHS, je nutno 
směrnici 2011/83/EU změnit, aby se 
vztahovala také na jednotlivé služby, jež 
jsou součástí cesty s asistovanou 
přípravou, pokud tyto jednotlivé služby 
nejsou jinak vyňaty z oblasti působnosti 
směrnice 2011/83/EU, a aby se některá 
práva spotřebitelů stanovená v uvedené 
směrnici vztahovala rovněž na souborné 
služby.

__________________ __________________
26 Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64. 26 Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64.

Or. de

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Článek 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice má přispět k řádnému 
fungování vnitřního trhu a k dosažení 
vysoké úrovně ochrany spotřebitele 
sblížením určitých aspektů právních a 
správních předpisů členských států, pokud 
jde o smlouvy o souborných službách pro 
cesty a smlouvy o cestách s asistovanou 
přípravou sjednané mezi cestujícími a 
obchodníky.

Tato směrnice má přispět k řádnému 
fungování vnitřního trhu a k dosažení co 
nejjednotnější vysoké úrovně ochrany 
spotřebitele v souvislosti s právními a 
správními předpisy členských států, pokud 
jde o smlouvy o souborných službách pro 
cesty a smlouvy o cestách s asistovanou 
přípravou sjednané mezi cestujícími a 
obchodníky. 

Or. de
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Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Úroveň harmonizace

Členské státy nesmí v rámci svého 
vnitrostátního práva ponechat v platnosti 
ani zavádět ustanovení odchylná od 
ustanovení této směrnice, včetně více či 
méně přísných ustanovení za účelem 
zajištění odlišné úrovně ochrany 
spotřebitele, pokud není v této směrnici 
stanoveno jinak.

Or. de

Odůvodnění

Tento nový prvek textu je totožný s článkem 4 směrnice o právech spotřebitelů z roku 2011. 
Byl převzat v zájmu jednotnosti a má vyjasnit úroveň harmonizace, která je v návrhu Komise 
formulována nejednoznačně.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) souborné služby nebo cesty 
s asistovanou přípravou, které nabízí nebo 
seskupuje fyzická či právnická osoba, 
která z této činnosti nemá přímý ani 
nepřímý finanční zisk;

Or. de

Odůvodnění

Viz také 19. bod odůvodnění, který se v původním znění zmiňoval o příležitostně pořádaných 
cestách. Rozhodující zde však je kritérium získání zisku. Směrnice by se neměla vztahovat na 
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charitativní instituce, fotbalové svazy, školy atd. V opačném případě by musely také tyto 
subjekty uzavřít pojištění pro případ platební neschopnosti a nesli by odpovědnost.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) související smlouvy týkající se 
finančních služeb;

b) související smlouvy týkající se 
cestovních služeb, které jsou poskytovány 
jako doplňkové k souborným službám, 
nebo související smlouvy týkající se 
finančních služeb;

Or. de

Odůvodnění

Nebylo by přiměřené vystavovat obchodníka riziku, že se dostane do role pořadatele nebo 
bude považován za poskytovatele cesty s asistovanou přípravou i tehdy, jestliže zprostředkuje 
službu související s rezervovanými soubornými službami, např. vlakovou jízdenku na letiště. 
Obchodník by tak musel nést odpovědnost nejenom na doplňkově rezervovanou službu, ale i 
za celý soubor služeb, i když za něj již odpovědnost nese pořadatel.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) souborné služby a cesty s asistovanou 
přípravou zakoupené na základě rámcové 
smlouvy mezi zaměstnavatelem 
cestujícího a obchodníkem specializujícím 
se na pořádání služebních cest;

c) souborné služby a cesty s asistovanou 
přípravou zakoupené na základě rámcové 
smlouvy o pořádání služebních cest;

Or. de

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) souborné služby sestávající z kombinace 
nejvýše jedné z cestovních služeb 
uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a), b), a c) s 
cestovní službou uvedenou v čl. 3 odst. 1 
písm. d), netvoří-li tato služba významnou 
část souboru služeb; nebo

d) souborné služby sestávající z kombinace 
nejvýše jedné z cestovních služeb 
uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a), b), a c) s 
cestovní službou uvedenou v čl. 3 odst. 1 
písm. d), netvoří-li tato služba významnou 
část souboru služeb nebo lze rozeznat, že 
hlavní prvek souborných služeb 
jednoznačně nespočívá v doplňkové 
službě; a

Or. de

Odůvodnění

Jestliže hlavní prvek souborných služeb jednoznačně spočívá v doplňkové službě, např. hotel 
byl rezervován pouze kvůli hudebnímu představení, směrnice se použije. Pokud se však jedná 
o doplňkovou záležitost, která není hlavním prvkem (např. host zůstává ve městě 5 nocí a na 
jeden večer si rezervuje vstupenky na hudební představení), neměla by tato rezervace spadat 
do oblasti působnosti směrnice.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) služby přepravy cestujících 
autobusem, vlakem, lodí či letadlem, 
jejichž součástí je ubytování, jestliže 
jednoznačně převažuje povaha přepravy.

Or. de

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou zavést nebo 
ponechat v platnosti právní předpisy, 
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jejichž oblast působnosti je širší a vztahuje 
se nejen na smlouvy uvedené v tomto 
článku.

Or. de

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ubytování k jiným než obytným účelům, b) ubytování k obytným účelům, pokud 
doba ubytování není delší než jeden měsíc 
nebo ubytování jednoznačně nemá 
turistický účel; 

Or. de

Odůvodnění

Formulace „ubytování k jiným než obytným účelům“ je zavádějící. Ubytování vždycky slouží 
mimo jiné k obytným účelům. Zde je možné pouze zohlednit ještě další kritérium, například 
dlouhodobost nebo turistický účel. Přizpůsobení je uskutečněno v souvislosti se změnou 16. 
bodu odůvodnění, v němž jsou uvedeny například dlouhodobé jazykové kurzy.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) bez ohledu na to, zda jsou uzavřeny 
samostatné smlouvy s jednotlivými 
poskytovateli cestovních služeb, tyto 
služby jsou:

b) bez ohledu na to, zda jsou uzavřeny 
samostatné smlouvy s jednotlivými 
poskytovateli cestovních služeb, tyto 
služby jsou zejména:

Or. de

Odůvodnění

Aby byly zahrnuty i budoucí tržní strategie, neměl by být výčet rozhodně vyčerpávající.
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Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zakoupeny na jediném prodejním místě v 
rámci téhož rezervačního procesu,

i) zakoupeny na jediném prodejním místě v 
rámci téhož rezervačního procesu, kromě 
případů, kdy jsou služby prokazatelně 
zkombinovány na výlučné přání 
cestujícího a je mu poskytnuta jasná a 
jednoznačná informace, že se na něj 
nebude vztahovat žádné z práv, která tato 
směrnice přiznává výhradně cestujícím, 
kteří si pořídili souborné služby,

Or. de

Odůvodnění

I nadále by mělo být za určitých podmínek možné, aby klasické cestovní kanceláře pouze 
zprostředkovaly více jednotlivých služeb podle zvláštních přání zákazníka a nebyly později 
považovány za pořadatele.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) zakoupeny od samostatných obchodníků 
prostřednictvím propojených on-line 
rezervačních procesů, při nichž se jméno 
nebo údaje, které cestující musel k 
dokončení rezervace uvést, předávají mezi 
obchodníky nejpozději v okamžiku, kdy je 
potvrzena rezervace první služby;

v) zakoupeny od samostatných obchodníků 
prostřednictvím propojených on-line 
rezervačních procesů, při nichž se jméno 
nebo údaje, které cestující musel k 
dokončení rezervace uvést, předávají mezi 
obchodníky;

Or. de

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.) Omezení na dobu, kdy probíhá rezervace, nabízí nepřijatelné 
možnosti obcházení této směrnice.
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Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) „cestou s asistovanou přípravou“ se 
rozumí kombinace alespoň dvou různých 
typů cestovních služeb pro účely téže cesty 
nebo pobytu, které netvoří soubor a jejichž 
vyústěním je uzavření samostatných smluv 
s jednotlivými poskytovateli cestovních 
služeb, jestliže obchodník kombinaci 
usnadňuje:

(5) „cestou s asistovanou přípravou“ se 
rozumí kombinace alespoň dvou různých 
typů cestovních služeb pro účely téže cesty 
nebo pobytu, které netvoří soubor a jejichž 
vyústěním je uzavření samostatných smluv 
s jednotlivými poskytovateli cestovních 
služeb, jestliže zúčastněný poskytovatel 
nebo obchodník kombinaci usnadňuje:

Or. de

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.) Druhá změna má zajistit, aby do této definice spadaly takové 
nabídky, kdy poskytovatel sám poskytuje, a nejen zprostředkovává první službu, a poté 
cestujícímu umožní rezervaci další služby prostřednictvím jiného poskytovatele.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) na základě samostatných rezervací při 
jedné návštěvě či kontaktu s prodejním 
místem, nebo

a) tak, že si cestující služby jednotlivě 
vybere a jednotlivě je zaplatí na při jedné 
návštěvě či kontaktu s prodejním místem, 
nebo

Or. de

Odůvodnění

Podle 10. bodu odůvodnění se označením „pomocí téhož rezervačního procesu“ rozumí, že 
cestující si cestovní služby vybere, dříve než dá souhlas k platbě. Z důvodů srozumitelnosti se 
mění struktura a toto rozlišení je z bodu odůvodnění přesunuto do tohoto článku.
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Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 9 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prodává nebo k prodeji nabízí souborné 
služby nebo

a) prodává nebo k prodeji nabízí souborné 
služby sestavené pořadatelem nebo

Or. de

Odůvodnění

Znění je z původní směrnice a mělo by zůstat zachováno, aby bylo zaručeno jednoznačnější 
rozlišení obou zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 9 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) usnadňuje pořízení cestovních služeb, 
které jsou součástí cesty s asistovanou 
přípravou tím, že je cestujícím nápomocen 
s uzavíráním samostatných smluv o 
cestovních službách s jednotlivými 
poskytovateli služeb;

b) usnadňuje pořízení cestovních služeb, 
které jsou součástí cesty s asistovanou 
přípravou tím, že je cestujícím nápomocen 
s uzavíráním samostatných smluv o 
cestovních službách s jednotlivými 
poskytovateli služeb, přičemž jedním 
z nich může být i samotný obchodník;

Or. de

Odůvodnění

Navržená formulace je nejasná ve vztahu k případu, kdy poskytovatel nejprve vlastním 
jménem prodá službu a v návaznosti na to spotřebiteli umožní rezervaci dalších služeb jiného 
poskytovatele. Navržená změna vyjasňuje, že obchodník, který prodá vlastní službu (např. 
letecká společnost) a následně umožní rezervaci dalších cestovních služeb jiného 
poskytovatele, spadá do oblasti působnosti směrnice.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 12 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) „doplňkovými službami“ se rozumí 
nesamostatné služby v oblasti cestovního 
ruchu, poskytované jako součást 
ubytování v rámci poskytování cestovních 
služeb nebo k jejich doplnění, jako 
zejména cestovní pojištění, doprava mezi 
nádražím a místem ubytování, doprava na 
letiště odletu a doprava v rámci výletů,
přeprava zavazadel, prodej skipasů, 
půjčování jízdních kol, stravování a úklid;

Or. de

Odůvodnění

Pojem „doplňkových služeb“ se objevuje v celém legislativním textu, a proto je užitečné, aby 
se definice nacházela nejen v 17. bodě odůvodnění.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. 12 b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) „dopravcem“ se rozumí fyzická 
nebo právnická osoba, která není 
pořadatelem ani obchodníkem a nabízí 
služby přepravy cestujících.

Or. de

Odůvodnění

Viz také doplnění k odpovědnosti ve vnitřním vztahu a možnosti požadovat náhradu škody od 
dopravce ve vnitřním vztahu v čl. 11 odst. 8. 

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod i i i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) umístění, hlavní rysy a turistická 
kategorie, do níž je ubytování zařazeno;

iii) umístění, hlavní rysy a oficiální 
kategorie, do níž je ubytování zařazeno;

Or. de

Odůvodnění

Toto je podstatný rys, a proto by měl být jednoznačný a závazný.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod v i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) jazyk(y), v němž (v nichž) se služby 
budou poskytovat a

vi) jazyk(y), v němž (v nichž) se podstatné 
služby budou poskytovat a

Or. de

Odůvodnění

Neměly by být zahrnuty úplně všechny služby. Cestující například nepotřebuje předem vědět, 
jakou řečí hovoří řidič autobusu, masér nebo kuchař. Naproti tomu by mohlo být podstatné 
vědět, v jakém jazyce se poskytuje animace pro děti.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod v i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vii) zda je po dobu cesty nebo pobytu 
zajištěn přístup pro osoby s omezenou 
schopností pohybu;

vii) na požádání informace, zda je po 
dobu cesty nebo pobytu zajištěn přístup pro 
osoby s určitou omezenou schopností 
pohybu;

Or. de

Odůvodnění

Osoby s omezenou schopností pohybu mohou být například i osoby se zrakovým postižením 
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nebo těhotné ženy. Poskytovat plošně informace týkající se každé možné skupiny osob by 
zacházelo příliš daleko. Nicméně na základě konkrétního dotazu musí být tyto informace vždy 
poskytnuty.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) právo na odstoupení od smlouvy a 
jeho podmínky;

Or. de

Odůvodnění

Zpráva stanoví právo na odstoupení od smluv uzavřených na dálku nebo mimo obchodní 
prostory.

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) minimální počet osob nutný k 
uskutečnění souborných služeb a lhůta na 
případné zrušení v délce nejméně 20 dnů 
před zahájením realizace, nedosáhlo-li se 
požadovaného počtu;

e) případně minimální počet osob nutný k 
uskutečnění souborných služeb a lhůta na 
případné zrušení před zahájením realizace, 
nedosáhlo-li se požadovaného počtu, 
uvedená v čl. 10 odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

Plošná lhůta pro odstoupení od smlouvy v délce 20 dní u všech druhů souborných služeb je 
příliš nepružná, proto se doporučuje odstupňování. Viz pozměňovací návrh k čl. 10 odst. 3.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f



PR\1011179CS.doc 29/53 PE524.596v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) obecné informace o pasových a vízových 
požadavcích, včetně přibližné délky lhůt k 
vyřízení víz pro státní příslušníky 
dotčeného členského státu (dotčených
členských států) a informace o zdravotních 
náležitostech;

f) obecné informace o pasových a vízových 
požadavcích pro státní příslušníky 
členských států a rovněž informace o 
zdravotních náležitostech pro rezervované 
souborné služby a pobyt;

Or. de

Odůvodnění

Protože se směrnice zaměřuje na cestující z členských států EU, měly by být poskytnuty 
informace platné pro členské státy EU. Není jasné, co znamená „dotčený“. Kromě toho není 
povinností pořadatele, aby uváděl lhůty, které se případně podle pracovního vytížení mění, 
a/nebo aby informace o nich aktualizoval.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) informace o možném uzavření pojistné 
smlouvy pro případ, že spotřebiteli 
vzniknou náklady v souvislosti se 
zrušením cesty ze strany spotřebitele nebo 
náklady v souvislosti s návratem domů v 
případě nehody či nemoci.

Or. de

Odůvodnění

Toto ustanovení z původní směrnice 90/314 by mělo být zachováno, protože zákonné 
nemocenské pojištění není za takovéto pojištění vhodnou náhradou.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace uvedené v odstavci 1 musí 
být poskytnuty srozumitelným a zřetelným 
způsobem.

2. Informace uvedené v odstavci 1 musí 
být poskytnuty srozumitelným a zřetelným 
způsobem. Důkazní břemeno toho, že tyto 
informace byly cestujícímu poskytnuty, 
nese pořadatel, a jestliže dané souborné 
služby prodává obchodník, nese důkazní 
břemeno také tento obchodník.

Or. de

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby pořadatel 
nemohl měnit informace, které cestujícímu 
podal podle čl. 4 písm. a), c), d), e) a g), 
ledaže si právo na změnu těchto informací 
vyhradil a veškeré změny cestujícímu 
srozumitelným a zřetelným způsobem 
sdělil ještě před uzavřením smlouvy.

1. Členské státy zajistí, aby pořadatel 
nemohl měnit informace, které cestujícímu 
podal podle čl. 4 písm. a), c), d), e), f) a g), 
ledaže si právo na změnu těchto informací 
vyhradil. Veškeré změny v informacích 
poskytovaných před uzavřením smlouvy 
jsou cestujícímu srozumitelným a 
zřetelným způsobem písemně sděleny ještě 
před uzavřením smlouvy.

Or. de

Odůvodnění

Mohou se změnit také požadavky zemí, do kterých zákazník cestuje, ohledně pasů a víz. V 
takovém případě je třeba, aby pořadatel změnil i tyto informace a především aby změny také 
sdělil.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže informace o dalších poplatcích 2. Jestliže informace o dalších poplatcích 
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nebo jiných nákladech podle čl. 4 odst. 1 
písm. c) nebyly poskytnuty před uzavřením 
smlouvy, cestující tyto poplatky nebo další 
náklady nehradí.

nebo jiných nákladech podle čl. 4 odst. 1 
písm. c) nebyly písemně poskytnuty před 
uzavřením smlouvy, cestující tyto poplatky 
nebo další náklady nehradí.

Or. de

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podrobnosti o kontaktním místu, na něž 
se cestující může obrátit se stížností na 
neplnění smluvních podmínek, které při 
realizaci služeb zjistí;

c) příslušné kontaktní údaje pro případ, že 
cestující zjistí, že nejsou plněny smluvní 
podmínky, a rovněž informace, jak by měl 
v tomto případě postupovat;

Or. de

Odůvodnění

Čl. 12 odst. 3 písm. b) ukládá cestujícímu povinnost neprodleně informovat pořadatele o 
neplnění smluvních podmínek, k němuž podle něj dochází. V souladu s touto povinností 
cestujícího by měla být stanovena povinnost pořadatele informovat zákazníka o postupu 
podávání stížnosti. Zajistí to, že spotřebitel bude přesně vědět, jaké kroky musí učinit.

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) cestuje-li v rámci souborných služeb 
zahrnujících ubytování nezletilá osoba, 
informace umožňující přímý kontakt s ní 
nebo s osobou, která za ni v místě pobytu 
odpovídá;

f) cestuje-li v rámci souborných služeb 
zahrnujících ubytování nezletilá osoba bez 
doprovodu svých rodičů nebo zákonných 
zástupců, informace umožňující přímý 
kontakt s ní prostřednictvím rodiče nebo 
zákonného zástupce nebo s osobou, která 
za ni v místě pobytu odpovídá;

Or. de
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Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) informace o prostředcích alternativního 
řešení sporů a řešení sporů on-line.

g) informace o prostředcích alternativního 
řešení sporů podle směrnice 2013/11/EU a 
řešení sporů on-line podle nařízení 
2013/524/EU.

Or. de

Odůvodnění

Obě uvedená místa v textu jsou schválena, a proto je třeba je v této formě použít, namísto 
vytváření nejasností nedefinovanými odkazy.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby cestující poté, 
co pořadateli s přiměřeným časovým 
předstihem a na trvalém nosiči předal 
oznámení, mohl svou smlouvu převést na 
jinou osobu, která splňuje všechny 
podmínky, jež se na danou smlouvu 
vztahují.

1. Členské státy zajistí, aby cestující poté, 
co pořadateli v předstihu až 7 dnů a na 
trvalém nosiči předal oznámení, mohl svou 
smlouvu převést na jinou osobu, která 
splňuje všechny podmínky, jež se na danou 
smlouvu vztahují.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba se vyhnout neurčitým lhůtám.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výše nákladů na pohonné hmoty k 
přepravě osob,

a) výše nákladů na přepravu, mimo jiné 
včetně nákladů na pohonné hmoty,

Or. de

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Ke snížení ceny podle odstavce 1 musí 
dojít, pokud se cena změní alespoň o 3 %, 
a zvýšení ceny je možné uskutečnit 
v případě změny alespoň o 3 %. Zvýšení 
ceny musí být cestujícímu písemně 
oznámeno a odůvodněno. V případě 
snížení ceny může pořadatel plošně 
započítat 10 EUR na cestujícího na 
správní náklady.

Or. de

Odůvodnění

Aby se zabránilo nepřiměřené zátěži a nákladům, měl by být zaveden minimální práh.

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zvýšení ceny podle odstavce 1 nesmí 
překročit 10 % celkové ceny souborných
služeb.

2. Jestliže zvýšení ceny podle odstavce 1 
překročí 10 % ceny souborných služeb, 
má pořadatel informační povinnosti a 
cestující práva podle čl. 9 odst. 2.

Or. de
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Odůvodnění

Jinak by bylo v zásadě možné zvýšení ceny celého souboru služeb a bylo by možné jej 
uskutečnit bez uvedení důvodů.

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li před zahájením realizace souboru 
služeb pořadatel nucen podstatným 
způsobem změnit některou z hlavních 
náležitostí cestovních služeb ve smyslu čl. 
4 odst. 1 písm. a) nebo zvláštní požadavky 
uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a), neprodleně 
a srozumitelným a zřetelným způsobem 
zaznamenaným na trvalém nosiči uvědomí 
cestujícího o:

2. Je-li před zahájením realizace souboru 
služeb pořadatel nucen podstatným 
způsobem změnit některou z hlavních 
náležitostí cestovních služeb ve smyslu čl. 
4 odst. 1 písm. a) nebo zvláštní požadavky 
uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a), nebo je-li 
nucen zvýšit cenu souboru služeb o více 
než 10 % smluvně sjednané ceny,
neprodleně a srozumitelným a zřetelným 
způsobem zaznamenaným na trvalém 
nosiči uvědomí cestujícího o:

Or. de

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) navrhovaných změnách a a) navrhovaných změnách a jejich 
dopadech na cenu souboru služeb a

Or. de

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) skutečnosti, že cestující může v 
přiměřeně stanovené lhůtě smlouvu bez 
postihu zrušit, a že pokud tak neučiní, 
bude se navržená změna považovat za 
přijatou.

b) v případě, že má zamýšlená změna 
podstatný vliv na realizaci souborných 
služeb, o skutečnosti, že cestující může v 
přiměřeně stanovené lhůtě smlouvu bez 
postihu zrušit nebo alternativně přijmout 
jinou rovnocennou nabídku pořadatele.

Or. de

Odůvodnění

Podstatné je, o jak významnou změnu jde. Samotné právo na odstoupení od smlouvy 
cestujícím neposkytuje v krátkodobém výhledu alternativu, protože se krátce před zahájením 
realizace souboru služeb nemusí vyskytovat žádná přiměřená náhrada rovněž z cenového 
hlediska. Pořadatelé proto musí nabídnout náhradu.

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) skutečnosti, že navrhovaná změna 
smlouvy se bude považovat za přijatou, 
pokud cestující neuplatní své právo na 
odstoupení od smlouvy ani nevyužije 
náhradní cestovní nabídku.

Or. de

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže se v důsledku změn smlouvy 
podle odstavce 2 sníží náklady na souborné 
služby nebo jejich kvalita, má cestující 
nárok na odpovídající slevu.

3. Jestliže se v důsledku změn smlouvy 
nebo náhradní nabídky podle odstavce 2 
sníží náklady na souborné služby nebo 
jejich kvalita, má cestující nárok na 
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odpovídající slevu.

Or. de

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Je-li smlouva zrušena podle odst. 2 
písm. b), vrátí pořadatel do čtrnácti dnů od 
skončení smlouvy veškeré platby, které od 
cestujícího obdržel. V náležitých případech 
má cestující nárok na náhradu škody podle 
článku 12.

4. Je-li smlouva zrušena podle odst. 2 
písm. b), vrátí pořadatel do čtrnácti dnů od 
skončení smlouvy veškeré platby, které od 
cestujícího obdržel, včetně plateb za 
doplňkové služby zakoupené jeho 
prostřednictvím, jako například za 
cestovní pojištění nebo pojištění pro 
případ, že spotřebiteli vzniknou náklady v 
souvislosti se zrušením cesty ze strany 
spotřebitele, či za rezervované doplňkové 
služby na místě. V náležitých případech 
má cestující nárok na náhradu škody podle 
článku 12.

Or. de

Odůvodnění

Musí být zajištěna plná náhrada veškerých nákladů vzniklých v souvislosti s rezervací.

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. V případě uzavření smlouvy mimo 
obchodní prostory nebo uzavření smlouvy 
na dálku má cestující právo odstoupit od 
smlouvy do 24 hodin od doručení 
potvrzení o rezervaci. Toto neplatí pro 
smlouvy uzavřené na dálku méně než 14 
dní před zahájením realizace.
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Or. de

Odůvodnění

Delší lhůta pro odstoupení od smlouvy by byla problematická, protože se odstoupení týká 
mnoha jednotlivých poskytovatelů služeb. Nicméně 24hodinovou lhůtu pro uplatnění práva na 
odstoupení od smlouvy je rozhodně možné zavést.

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby cestující mohl 
smlouvu zrušit před zahájením realizace 
souborných služeb, jestliže pořadateli 
zaplatí odpovídající náhradu. Smlouva 
může stanovit přiměřené standardní storno 
poplatky odvíjející se od okamžiku 
výpovědi a obvyklých úspor nákladů a od 
příjmů z realizace alternativních cestovních 
služeb. Nejsou-li stanoveny standardní 
storno poplatky, odpovídá výše náhrady 
ceně za souborné služby snížené o částku, 
kterou pořadatel ušetřil na nákladech.

1. Členské státy zajistí, aby cestující mohl 
smlouvu zrušit před zahájením realizace 
souborných služeb, jestliže pořadateli 
zaplatí odpovídající náhradu. Smlouva 
může stanovit přiměřené standardní storno 
poplatky odvíjející se od okamžiku 
výpovědi a obvyklých úspor nákladů a od 
příjmů z realizace alternativních cestovních 
služeb. Nejsou-li stanoveny standardní 
storno poplatky, odpovídá výše náhrady 
ceně za souborné služby snížené o částku, 
kterou pořadatel ušetřil na nákladech. 
Důkazní břemeno ohledně přiměřenosti 
náhrady nese pořadatel.

Or. de

Odůvodnění

Pouze pořadatel může doložit, které náklady ušetří. Pouze on zná možnosti jiného upotřebení.

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Cestující mají právo bez náhrady 
smlouvu zrušit ještě před zahájením 
realizace souborných služeb, jestliže v 
destinaci nebo jejím bezprostředním okolí 

2. Cestující mají právo bez náhrady 
smlouvu zrušit ještě před zahájením 
realizace souborných služeb, jestliže v 
destinaci nebo jejím bezprostředním okolí 
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nastaly nevyhnutelné a mimořádné 
okolnosti s výrazným dopadem na 
souborné služby.

nastaly po uzavření smlouvy o souborných 
službách nevyhnutelné a mimořádné 
okolnosti s výrazným dopadem na tyto 
souborné služby. Takové okolnosti 
nastanou například tehdy, když mají na 
realizaci souborných služeb zásadní vliv 
válečné události nebo přírodní katastrofa. 
Mělo by se mít za to, že nevyhnutelné a 
mimořádné okolnosti nastaly zejména 
tehdy, jsou-li k dispozici spolehlivé a 
veřejně dostupné zprávy, např. 
doporučení vydaná orgány členských 
států, zrazující od cest do dané destinace.

Or. de

Odůvodnění

Toto doplnění odpovídá 26. bodu odůvodnění. Tento text by měl být citován i v legislativním 
textu, aby byl dán spotřebitelům na vědomí. Právo na odstoupení od smlouvy se nemůže 
uplatnit, jestliže si cestující souborné služby rezervuje již s vědomím, že na místě panují 
mimořádné okolnosti.

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) počet osob přihlášených k souborným 
službám je nižší než minimální počet 
stanovený ve smlouvě a pořadatel oznámí 
zrušení smlouvy cestujícímu ve smluvně 
stanovené lhůtě a nejpozději 20 dnů před 
zahájením realizace souborných služeb; 
nebo

a) počet osob přihlášených k souborným 
službám je nižší než minimální počet 
stanovený ve smlouvě a pořadatel oznámí 
zrušení smlouvy cestujícímu ve smluvně 
stanovené lhůtě, ale nejpozději 

i) 20. den před zahájením realizace 
souborných služeb, pokud má trvat déle 
než 6 dní,
ii) sedm dní před zahájením realizace 
souborných služeb, pokud má trvat 2 až 6 
dní,
iii) 48 hodin před zahájením realizace 
souborných služeb, pokud má trvat jeden 
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den;
nebo

Or. de

Odůvodnění

Jednotná lhůta 20 dní u všech druhů souborných služeb je příliš nepružná; zde má smysl 
zavést odstupňování, jež vychází z osvědčeného rakouského systému. Je to výhodné pro obě 
strany: jak pro podniky, ale především také pro spotřebitele. Spotřebiteli nepomůže zrušení 
jednodenního výletu z důvodů lhůty 20 dní před zahájením realizace, protože pořadatel má 
zákonnou povinnost znát již 20 dní předem definitivní počet účastníků.

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Je-li smlouva zrušena podle odstavců 1, 
2 a 3, vrátí pořadatel cestujícímu do 
čtrnácti dnů veškeré platby, jež mu 
nenáleží.

4. Je-li smlouva zrušena podle odstavců 1, 
2 a 3, vrátí pořadatel cestujícímu do 
čtrnácti dnů veškeré platby, jež obdržel.

Or. de

Odůvodnění

Mohlo by být obtížně prokazovat, které částky byly zaplaceny neprávem a co se tím konkrétně 
myslí. Kdo by v tomto případě nesl důkazní břemeno?

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Není-li služba poskytována v souladu se 
smlouvou, zjedná pořadatel nápravu, 
ledaže by to nebylo přiměřené.

2. Není-li služba poskytována v souladu se 
smlouvou, zjedná pořadatel nápravu, 
ledaže by to nebylo přiměřené nebo je 
třeba neplnění smluvních podmínek 
přičíst cestujícímu. Totéž platí pro případ 
nesplnění podmínky uvedené v čl. 12 
odst. 3 písm. b).



PE524.596v01-00 40/53 PR\1011179CS.doc

CS

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí sjednocení s pravidly o slevě a náhradě škody, aby byly 
předpisy soudržné.

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V případě uvedeném v odstavci 4 může 
cestující odstoupit od smlouvy za 
předpokladu, že je neplnění smluvních 
podmínek závažné a náprava není možná 
nebo nebyla úspěšná.

Or. de

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nelze-li zajistit včasný návrat 
cestujícího v důsledku nevyhnutelných a 
mimořádných okolností, nese pořadatel 
náklady na pokračování pobytu jednoho 
cestujícího do výše 100 EUR za noc a
nejvýše za tři noci.

5. Nelze-li zajistit včasný návrat 
cestujícího v důsledku nevyhnutelných a 
mimořádných okolností, nese pořadatel 
náklady na pokračování pobytu jednoho 
cestujícího nejvýše za pět nocí. Ubytování 
musí zajistit pořadatel a při výběru 
kategorie hotelu se musí řídit podle 
rezervované kategorie. Pouze pokud 
ubytování sám zajistit jednoznačně 
nemůže nebo nechce, může si jej 
rezervovat sám cestující. Poté může od 
pořadatele požadovat náhradu až za tři 
noci jednoho cestujícího bez horní cenové 
hranice nebo až za pět nocí jednoho 
cestujícího až do výše 100 EUR za noc.
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Or. de

Odůvodnění

Na tomto místě je třeba nalézt vyvážený kompromis pro všechny zúčastněné. Jestliže 
pořadatel zajišťuje ubytování sám, měl by nést náklady nejvýše za pět nocí, aniž by byla 
stanovena horní cenová hranice. Pokud si však cestující musí nocleh zajistit sám, měl by mít 
nahrazeny náklady buď ve výši až za tři noci bez horní cenové hranice, nebo až za pět nocí, 
ovšem v ceně nanejvýš 100 EUR za noc.

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Omezení výše nákladů podle odstavce 5 
se nevztahuje na osoby s omezenou 
schopností pohybu ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2006 ze dne 5. července 2006 o 
právech osob se zdravotním postižením a 
osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace v letecké dopravě28, a na 
všechny osoby, které je doprovázejí, 
těhotné ženy a děti bez doprovodu, jakož i 
osoby, které potřebují zvláštní lékařskou 
pomoc, za předpokladu, že byl pořadatel o 
jejich zvláštních potřebách informován 
alespoň 48 hodin před zahájením 
realizace souborných služeb. Pořadatel se 
nemůže odvolat na nevyhnutelné a 
mimořádné okolnosti ve snaze omezit 
náklady uvedené v odstavci 5, jestliže se 
na takové okolnosti nemůže podle 
příslušných právních předpisů Unie 
odvolat příslušný dopravce.

6. Osobám s omezenou schopností pohybu 
je v případě nevyhnutelných a 
mimořádných okolností třeba věnovat 
zvláštní pozornost. Pořadatel v rámci 
svých možností zohledňuje příslušné 
potřeby osob s omezenou schopností 
pohybu.

__________________
28 Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 1.

Or. de

Odůvodnění

Osoby s omezenou schopností pohybu by neměly být zvýhodňovány vůči svým spolucestujícím. 
Zákaz omezit dodatečné náklady na pokračování pobytu představuje pro pořadatele 
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neodhadnutelné riziko. Tato zátěž by měla značný a znevýhodňující dopad zejména na 
pořadatele, kteří se zaměřují na souborné služby, které využívá velký podíl cestujících 
s omezenou schopností pohybu, a tato oblast podnikání by tak ztratila na přitažlivosti.

Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže podmínky smlouvy nebyly splněny 
v důsledku nevyhnutelných nebo 
mimořádných okolností, cestující má 
nárok na 50% slevu.

Or. de

Odůvodnění

Poměrné snížení ceny patří na toto místo do druhého odstavce namísto do odstavce třetího.

Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nárok na slevu nebo odškodné 
cestujícímu nevznikne v těchto případech:

3. Nárok na odškodné cestujícímu 
nevznikne v těchto případech:

Or. de

Odůvodnění

Nárok na slevu by měl vznikat nezávisle na důvodech nesplnění smluvních podmínek. Tato 
sleva je věcně oprávněná, protože cestující za zaplacenou cenu neobdržel službu v plném 
rozsahu podle smlouvy.

Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – písm. a – bod i i i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) vzniklo v důsledku nevyhnutelných a 
mimořádných okolností nebo

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Toto ustanovení by spotřebitele nepřiměřeně zatížilo. Rizika musí být rozdělena 50:50.

Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Právem na odškodnění nebo slevu podle 
této směrnice nejsou dotčena práva 
cestujících podle nařízení (ES) č. 
261/200429, nařízení (ES) č. 1371/200730, 
nařízení (EU) č. 1177/201031 a nařízení 
(EU) č. 181/201132. Cestující mají právo 
uplatňovat nároky podle této směrnice a 
podle uvedených nařízení, avšak v 
souvislosti se stejnými skutečnostmi 
nesmějí kumulovat práva podle různých 
právních základů, jestliže tato práva 
ochraňují stejný zájem nebo mají stejný 
cíl.

5. Právem na odškodnění nebo slevu podle 
této směrnice nejsou dotčena práva 
cestujících podle nařízení (ES) č. 
261/200429, nařízení (ES) č. 1371/200730, 
nařízení (EU) č. 1177/201031 a nařízení 
(EU) č. 181/201132. Cestující mají právo 
uplatňovat nároky podle této směrnice a 
podle uvedených nařízení, zejména další 
nároky na náhradu škody. Nároky na 
náhradu škody v souvislosti se stejnými 
skutečnostmi však nesmí být kumulovány 
podle různých právních základů.

__________________ __________________
29 Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1. 29 Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1.
30 Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 14. 30 Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 14.
31 Úř. věst. L 334, 17.2.2010, s. 1. 31 Úř. věst. L 334, 17.2.2010, s. 1.
32 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 1. 32 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 1.

Or. de

Odůvodnění

Tato změna odpovídá změnám v nařízení o právech cestujících v letecké dopravě a zohledňuje 
zahájené řízení před Soudním dvorem EU (č. dokumentu: XZR/111/12).
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Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Promlčecí doba k uplatnění nároků podle 
tohoto článku nesmí být kratší než jeden 
rok.

6. Promlčecí doba k uplatnění nároků podle 
tohoto článku činí dva roky od vzniku 
nároku.

Or. de

Odůvodnění

Tato dvouletá lhůta je totožná s lhůtou přijatou v souvislosti se směrnicí o právech cestujících 
v letecké dopravě výborem IMCO dne 5. 11. 2013.

Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby pořadatel poskytl 
bezodkladně pomoc cestujícímu v obtížích, 
zejména tím, že:

Členské státy zajistí, aby pořadatel poskytl 
neprodleně přiměřenou pomoc 
cestujícímu v obtížích, zejména tím, že:

Or. de

Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pomůže cestujícímu s komunikací na 
dálku a hledáním náhradního cestovního 
řešení.

b) pomůže cestujícímu s komunikací na 
dálku a obstaráním náhradního cestovního 
řešení.

Or. de
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Pozměňovací návrh 77

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Způsobil-li cestující situaci z nedbalosti 
nebo úmyslně, může si pořadatel za svou 
pomoc účtovat přiměřený poplatek.

Pořadatel si může za svou pomoc účtovat 
přiměřený poplatek.

Or. de

Odůvodnění

Toto znění umožňuje vyúčtování nákladů za poskytnutí pomoci jenom v případě, že si cestující 
potíže sám zavinil. Z toho pro pořadatele vyplývá značné riziko.

Pozměňovací návrh 78

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby si pořadatelé i 
obchodníci zprostředkovávající cesty s 
asistovanou přípravou usazení na jejich 
území zajistili, že v případě platební 
neschopnosti budou cestujícím efektivně a 
rychle vráceny veškeré platby, a je-li 
součástí i přeprava cestujících, bude rovněž 
zajištěn efektivní a rychlý návrat 
cestujících.

1. Členské státy zajistí, aby si pořadatelé i 
obchodníci zprostředkovávající souborné 
služby a cesty s asistovanou přípravou 
zajistili, že v případě vlastní platební 
neschopnosti nebo platební neschopnosti 
některého podniku podílejícího se na 
realizaci cesty s asistovanou přípravou 
budou cestujícím efektivně a neprodleně
vráceny veškeré platby, a je-li součástí i 
přeprava cestujících, bude rovněž zajištěn 
návrat cestujících. Pokud to bude možné, 
bude nabídnuto pokračování realizace 
služeb.

Or. de

Odůvodnění

Tato ustanovení týkající se účinnosti a rozsahu ochrany v případě platební neschopnosti by 
měla platit jak pro souborné služby, tak pro cesty s asistovanou přípravou. Rychlý návrat 
cestujících by se např. neměl uskutečnit, pokud je cestující teprve na začátku realizace služeb. 
Pokud je ještě možné pokračovat podle plánu, mělo by být pokračování co nejdéle 
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umožňováno.

Pozměňovací návrh 79

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Má-li členský stát pochybnosti ohledně 
ochrany pro případ platební neschopnosti u 
pořadatele nebo obchodníka 
zprostředkovávajícího cesty s asistovanou 
přípravou, který působí na jeho území a je 
usazen v jiném členském státě, požádá o 
objasnění členský stát, v němž je subjekt 
usazen. Členské státy reagují na žádosti z 
jiných členských států do 15 pracovních 
dnů od obdržení.

4. Má-li členský stát pochybnosti ohledně 
ochrany pro případ platební neschopnosti u 
pořadatele nebo obchodníka 
zprostředkovávajícího cesty s asistovanou 
přípravou, který je usazen v jiném 
členském státě, požádá o objasnění členský 
stát, v němž je subjekt usazen. Členské 
státy reagují na žádosti z jiných členských 
států do 15 pracovních dnů od obdržení.

Or. de

Odůvodnění

V opačném případě by vznikla možnost obcházení odpovědnosti. Změna má souvislost s čl. 15 
odst. 1.

Pozměňovací návrh 80

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) že se na cestujícího nebude vztahovat 
žádné z práv, která tato směrnice přiznává 
výhradně cestujícím, kteří si pořídili 
souborné služby, avšak bude mít nárok na 
vrácení zaplacených záloh a, je-li součástí i 
přeprava cestujících, rovněž na návrat v 
případě, že se obchodník nebo kterýkoli z 
poskytovatelů služeb dostane do platební 
neschopnosti.

b) že se na cestujícího nebude vztahovat 
žádné z práv, která tato směrnice přiznává 
výhradně cestujícím, kteří si pořídili 
souborné služby, avšak bude mít nárok na 
vrácení zaplacených záloh a, je-li součástí i 
přeprava cestujících, rovněž na návrat v 
případě, že se obchodník nebo kterýkoli z 
poskytovatelů služeb dostane do platební 
neschopnosti a

Or. de
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Pozměňovací návrh 81

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) a případně informace o existujícím 
právu na odstoupení od smlouvy a jeho 
podmínkách.

Or. de

Pozměňovací návrh 82

Návrh směrnice
Článek -18 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -18
Neposkytnutí informace

1. Jestliže existuje právo na odstoupení od 
smlouvy, ale cestující o něm není 
informován, smí od smlouvy odstoupit bez 
jakýchkoli nákladů.
2. Jestliže cestující není informován o 
zvýšení ceny nebo jiných dodatečných 
nákladech, nemusí tyto náklady uhradit.

Or. de

Pozměňovací návrh 83

Návrh směrnice
Článek 18 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li pořadatel usazen mimo EHP, podléhá 
obchodník usazený v členském státě 

Je-li pořadatel usazen mimo EHP, podléhá 
obchodník usazený v členském státě 
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povinnostem stanoveným pro pořadatele v 
kapitolách IV a V, ledaže obchodník 
prokáže, že je pořadatel v souladu s 
ustanoveními kapitol IV a V.

povinnostem stanoveným pro pořadatele v 
kapitolách IV a V, ledaže obchodník 
prokáže, že je pořadatel v souladu s 
ustanoveními kapitol IV a V. Při 
zprostředkování takového pořadatele 
nezaniká existující odpovědnost za 
náhradu škody při porušení jiných 
smluvních povinností péče. Těmito 
předpisy není dotčena jiná odpovědnost 
obchodníka existující podle vnitrostátních 
předpisů.

Or. de

Pozměňovací návrh 84

Návrh směrnice
Článek 19 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby obchodník, který 
souhlasil, že provede rezervaci souborných 
služeb nebo cesty s asistovanou přípravou 
nebo který rezervaci těchto služeb 
zprostředkovává, nesl odpovědnost za 
případné chyby v rezervaci, ledaže lze tyto 
chyby přičíst cestujícímu nebo 
nevyhnutelným a mimořádným 
okolnostem.

Členské státy zajistí, aby obchodník, který 
souhlasil, že provede rezervaci souborných 
služeb nebo cesty s asistovanou přípravou 
nebo který rezervaci těchto služeb 
zprostředkovává, nesl odpovědnost za 
případné chyby, kterých se při rezervaci 
dopustí. Obchodník nenese odpovědnost 
v případě, že lze tyto chyby přičíst 
cestujícímu nebo nevyhnutelným a 
mimořádným okolnostem.

Or. de

Odůvodnění

Z původního 37. bodu odůvodnění vyplývá, že obchodník odpovídá pouze za takovou chybu 
při rezervaci, které se sám dopustil. Nebylo by přiměřené rozšířit odpovědnost obchodníka 
mimo oblast jeho vlastního vlivu. Proto by mělo být toto vyjasnění uvedeno také v příslušném 
článku.

Pozměňovací návrh 85

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 90/314/ES se zrušuje od [18
měsíců po vstupu této směrnice v platnost].

Směrnice 90/314/ES se zrušuje od [24 
měsíců po vstupu této směrnice v platnost].

Or. de

Pozměňovací návrh 86

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do [18 měsíců po 
vstupu této směrnice v platnost]. 
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Pozměňovací návrh 87

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Použijí tyto předpisy ode dne [18 měsíců 
po vstupu této směrnice v platnost].

2. Použijí tyto předpisy ode dne [24 měsíců 
po vstupu této směrnice v platnost].

Or. de
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Všeobecné souvislosti
Zpravodaj vítá přepracování směrnice o souborných službách pro cesty 90/314/EHS, zvláště 
protože je třeba zahrnout do oblasti působnosti obchod online. Nicméně by nemělo být 
opomíjeno, že struktura trhu v oblasti cestovního ruchu, zejména internetového trhu, je 
proměnlivá a neustále jsou rozvíjeny nové podnikatelské nápady. Oblast působnosti směrnice 
by proto neměla být vymezena příliš úzce a konkrétně, aby se zabránilo tomu, že bude 
směrnice opět zastaralá už v okamžik schválení. Je nezbytně třeba zamezit rozvoji obchodních 
modelů, jejichž cílem je obejít oblast působnosti. Je tedy velmi důležité zajistit závaznost této 
směrnice, stejně jako povinnost členských států, pokud jde o dodržování směrnice a účinnost 
a rozsah ochrany pro případ platební neschopnosti, a rovněž stanovení sankcí a rozhodování 
při porušení povinnosti ze strany podniků. Významné je vzájemné uznávání ochrany pro 
případ platební neschopnosti mezi členskými státy a spolupráce jejich správních orgánů. 
Kromě toho je zvláště důležité, aby členské státy společně s Komisí odkazovaly na práva 
vyplývající ze směrnice a aby upozorňovaly na to, na který druh souborných služeb pro cesty 
se měrnice uplatňuje a pro které souborné služby tato ochrana není stanovena.
Kromě toho je třeba zajistit, aby se nová směrnice nepřekrývala s platnými nařízeními o 
právech cestujících. Rozhodující je, že práva je možné kumulovat jenom v případě, že se 
neuplatňuje stejný nárok. Oproti tomu musí být vždy možné uplatnit další nároky na náhradu 
škody. Zúčastněné podniky musí mít možnost od sebe navzájem požadovat náhradu. 
Uspořádání nároků ve vnitřním vztahu se řídí podle vnitrostátního práva. Spotřebitel by se 
však vždycky měl obracet na pořadatele, protože pro něj je právní uspořádání vnitřního 
vztahu nepodstatné.

Úplná nebo minimální harmonizace
Ústředním bodem je otázka, zda by měla být provedena úplná nebo minimální harmonizace. 
V tomto ohledu není návrh Komise jednoznačný. Zaujmout jednoznačný postoj samozřejmě 
není jednoduché, zvláště když v některých členských státech by mohla úplná harmonizace 
vyvolávat velký odpor. Přesto by se nemělo zapomínat na to, že cílem je společný vnitřní trh. 
Spotřebitelé by proto měli mít jednotnou ochranu a jasná a jednoznačná práva, která by se 
neměla odlišovat podle toho, jestli žijí v Eupenu nebo Aachenu – tedy jen 16 km od sebe, ale 
v různých členských státech. Zpravodaj se proto domnívá, že úplná harmonizace je v zájmu 
evropských spotřebitelů a z důvodů hospodářské soutěže je i v zájmu evropských podniků. 
Aby byl zaručen jednotný postup, byl do směrnice začleněn nový článek s názvem „Úroveň 
harmonizace“, jehož znění je totožné se zněním článku 4 směrnice o právech spotřebitelů. 
Podle tohoto ustanovení členské státy nesmí v rámci svého vnitrostátního práva ponechat v 
platnosti ani zavádět ustanovení odchylná od ustanovení této směrnice, pokud není v této 
směrnici stanoveno jinak. Týká se to i více či méně přísných ustanovení za účelem zajištění 
odlišné úrovně ochrany spotřebitele. Zpravodaj si uvědomuje, že to může vyvolat značný 
odpor členských států. Je však rozhodně žádoucí vytvořit společnou vysokou úroveň ochrany 
spotřebitelů, protože jinak by byli spotřebitelé z členských států s nižší úrovní ochrany 
diskriminováni. Cílem musí být zvyšování úrovně ochrany, a nikoli její snižování. 

Oblast působnosti a definice
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Oblast působnosti by se neměla vztahovat na souborné služby, které nabízejí a seskupují 
fyzické či právnické osoby, jež z této činnosti nemají přímý ani nepřímý finanční zisk. V 
případě souborných služeb, které nejsou pořádány ke komerčním účelům, například u cest 
pořádaných fotbalovými svazy, školami, univerzitami či charitativními organizacemi, by 
nemělo být povinné uzavření pojištění pro případ platební neschopnosti ani by neměla 
vzniknout odpovědnost. Nebylo by to na místě.
V článku 2 musí být také vyjasněny podmínky pro výjimku u služebních cest. Mělo by se 
vycházet z rámcové smlouvy, a nikoli z toho, zda se podnik specializuje na pořádání 
služebních cest. Kromě toho musí být zřejmé, že se v případě rámcové smlouvy uzavřené 
mezi zaměstnavatelem cestujícího a podnikem jedná o zaměstnavatele jako právnickou osobu. 
Kromě toho by měla být výjimka z oblasti působnosti pro související smlouvy v článku 2 
doplněna o smlouvy na služby, které jsou poskytovány jako doplňkové k souborným službám. 
Touto změnou se zabrání tomu, aby se obchodníci, zejména malé místní cestovní kanceláře, 
stali poskytovateli souborných služeb v důsledku doplňkové rezervace přepravy na místo 
zahájení realizace souboru služeb, například jízdy vlakem na letiště odletu. Potom by totiž 
vedle vlastního pořadatele nesli odpovědnost za celý soubor služeb. 

Kritériem pro to, zda jde o souborné služby nebo cestu s asistovanou přípravou, by měla být 
pouze kombinace různých cestovních služeb, jako je ubytování, přeprava a pronájem 
automobilu. Kombinace dvou doplňkových služeb nebo hlavní služby s nepodstatnou 
doplňkovou službou by neměla spadat do oblasti působnosti této směrnice. Neměly by do ní 
tedy být zahrnuty smlouvy týkající se pouze přepravy spojené s ubytováním, například 
jízdenky pro cestu vlakem v lůžkovém voze nebo cesty trajektem s ubytováním. Měly by však 
být zahrnuty plavby lodí a vícedenní cesty vlakem spojené s ubytováním, které sestávají 
z více prvků a mají jednoznačně povahu souborných služeb, nikoli pouze povahu přepravy. 
Aby nebylo hotelové odvětví nadměrně zatíženo, měly by být z působnosti vyňaty pouhé 
noclehy v hotelu, v souvislosti s nimiž jsou rezervovány služby, např. vstupenky na hudební 
představení nebo wellness péče, jestliže hlavní prvek souboru služeb jednoznačně nespočívá 
v doplňkové službě. Zda je doplňková služba podstatná nebo nepodstatná, by se nemělo 
klasifikovat pouze a výhradně podle 20% podílu na ceně, nýbrž také podle povahy souboru 
služeb, výslovného přání, které cestující sdělil při rezervaci, nebo označení poskytovatele při 
rezervaci.
Důležité je jednoznačně rozlišovat mezi soubornými službami pro cesty a cestami 
s asistovanou přípravou a vyjasnit rozdělení odpovědnosti, zvláště také pokud jde o informace 
poskytované před uzavřením smlouvy. 

Informace poskytované před uzavřením smlouvy, zrušení smlouvy a odstoupení od 
smlouvy
Pořadatelům by neměly být ukládány příliš rozsáhlé povinnosti v souvislosti s poskytováním 
informací před uzavřením smlouvy. Povinné informování o jazycích, v nichž se poskytují 
všechny služby, nebo o vhodnosti pro všechny skupiny osob s omezenou schopností pohybu, 
by zacházelo příliš daleko. Údaje o přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu by 
měly být poskytovány na základě konkrétního dotazu. Oproti tomu je zvláště důležité, aby 
byly poskytnuty všechny podstatné kontaktní údaje, také pro případ, že chce cestující oznámit 
neplnění smluvních podmínek. 
U smluv uzavřených mimo obchodní prostory nebo u smluv uzavřených na dálku by mělo být 
výslovně stanoveno právo na odstoupení.  Cestující by měl mít možnost odstoupit od takové 
smlouvy do 24 hodin od doručení potvrzení o rezervaci. To by však nemělo platit pro 
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smlouvy uzavřené na dálku méně než 14 dní před zahájením realizace služeb.
Kromě toho by měli mít cestující možnost kdykoli od smlouvy odstoupit oproti uhrazení 
odpovídajícího poplatku. Důkazní břemeno ohledně přiměřenosti poplatku nese pořadatel, 
protože pouze on může prokázat, jaké náklady měl nebo ušetřil. Pokud dojde k 
nevyhnutelným a mimořádným okolnostem, které mají podstatný vliv na realizaci souborných 
služeb, např. k válečnému konfliktu nebo přírodní katastrofě, měl by mít cestující možnost 
odstoupit od smlouvy bez poplatku. To však neplatí, pokud dané okolnosti vyvstaly již před 
uskutečněním rezervace a cestující o nich byl informován. 

Změny souborných služeb, snížení nebo zvýšení ceny
V některých případech může být třeba, aby pořadatel provedl ve smlouvě o souborných 
službách pro cesty jednostranné změny. Pokud jde o změnu podstatných náležitostí 
souborných služeb, která vede k  významné změně při jejich realizaci, má cestující právo na 
odstoupení od smlouvy, aniž by v důsledku vznikla finanční škoda. Musí mít možnost 
odstoupit od celého souboru služeb, včetně rezervovaných doplňkových služeb. Zvýšení ceny 
by mělo být možné převést na cestujícího, pouze pokud činí více než 3 % celkové ceny 
souboru služeb. Snížení ceny se musí projevit v každém případě, pokud překračuje 3 % 
celkové ceny. V případě snížení ceny si smí pořadatel započítat až 10 EUR na cestujícího za 
správní náklady. Změny ceny musí být vždy písemně odůvodněny. Při zvýšení ceny o více 
než 10 % nebo při přípustné podstatné změně smlouvy by měli mít cestující kromě práva na 
bezplatné odstoupení také alternativně nárok na účast na rovnocenném souboru služeb. 
Cestujícímu často není pouhé právo na odstoupení od smlouvy k užitku, protože si v krátkém 
časovém horizontu již nemůže rezervovat jiný rovnocenný soubor služeb. Zvláště v hlavní 
sezoně nebo pro (menší) skupiny cestujících či rodiny to hraje velkou roli. Cestující tedy musí 
mít možnost si vybrat ze tří možností: souhlas se zvýšením ceny souboru služeb, přijetí 
náhradní cestovní nabídky nebo odstoupení od smlouvy o souborných službách s právem na 
okamžité vrácení zaplacené ceny, včetně všech vedlejších nákladů. Jestliže cestující na 
písemné sdělení o změnách smlouvy nebo o zvýšení ceny o více než 10 % nereaguje, má se za 
to, že se zvýšením ceny souhlasí. Důkazní břemeno ohledně toho, že cestující byl informován, 
nese pořadatel.

Cestující v obtížné situaci 
Jestliže se cestující během cesty ocitne v obtížné situaci, měl by mít pořadatel povinnost mu 
poskytnout bezodkladnou přiměřenou pomoc, i když tuto situaci nezavinil. K tomu patří 
mimo jiné poskytnutí informací, praktická pomoc například s komunikací na dálku nebo 
obstarání náhradního cestovního řešení. Náklady na toto vše však nesmí nést pořadatel, neboť 
nemůže nijak ovlivnit, do jaké situace se cestující dostane. Vzniklé výdaje musí uhradit sám 
cestující, případně je požadovat od odpovědné třetí strany. Nicméně pořadatelé by v rámci 
svých povinností poskytovat informace před uzavřením smlouvy měli upozorňovat na 
možnost uzavření cestovního pojištění i pojištění pro případ, že spotřebiteli vzniknou náklady 
v souvislosti se zrušením cesty ze strany spotřebitele.

Ochrana pro případ platební neschopnosti
Je důležité zajistit existenci komplexní ochrany pro případ platební neschopnosti. Týká se to 
nejen finančního zajištění, ale také okamžitého návratu v případě, že cestující 
„uvízne“ v jiném členském státě, než je jeho domovský členský stát. Cestující musí být 
chráněni před platební neschopností pořadatele, obchodníka nebo podniku podílejícího se na 
realizaci cesty s asistovanou přípravou. Přitom by však mělo být jasně stanoveno, že návrat 
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cestujících v případě platební neschopnosti nemusí být nevyhnutelně uskutečněn okamžitě, 
protože to by mohlo v případě pochybností znamenat, že cestující musí být nutně přepraveni 
nazpět, přestože jsou teprve na začátku dovolené. Pokud je to však možné, mělo by být raději 
nabízeno pokračování realizace souborných služeb. 

Odpovědnost bez zavinění
Velmi důležitá je i otázka odpovědnosti bez zavinění. Tuto odpovědnost nelze odmítnout 
samu o sobě. Je tedy v pořádku, že – podobně jako v přepracovaném znění směrnice o 
právech cestujících v letecké dopravě, kterou se mění nařízení (ES) 261/2004 – pořadatel nese 
určitou odpovědnost v případě, kdy z důvodů nevyhnutelných a mimořádných okolností není 
možné zajistit včasný návrat cestujícího (článek 11). Situace však není zcela srovnatelná se
situací, kdy jde o pouhé lety, tedy výhradně o přepravu. Proto je důležité, aby měl možnost 
zajistit ubytování nejprve pořadatel. Cestující by si ubytování musel nebo směl obstarat pouze 
v případě, že to pořadatel jednoznačně učinit nemůže nebo nechce. Pro případ, že si cestující 
nakonec musí hledat ubytování sám, by měla být stanovena hranice buď tří dnů 
s neomezeným cenovým limitem, nebo pěti dnů s limitem 100 EUR za noc, který navrhuje 
Komise. 
Jinak je tomu však s povinností bez zavinění, pokud jde o slevu (článek 12). Podle návrhu 
Komise by měl nést riziko neplnění smluvních podmínek v důsledku nevyhnutelných a 
mimořádných okolností samotný cestující. V tomto případě by měly nést obě strany riziko 
stejným podílem 50:50. 

Protože je harmonogram skutečně napjatý, bude tato zpráva ještě vyžadovat změny, které si 
zpravodaj vyhrazuje výslovně pro další pozměňovací návrhy v průběhu postupu. Velké 
množství dotčených zájmových skupin a jejich postojů bude vyžadovat rozsáhlé překoumání. 
Kromě toho třeba zohlednit také vývoj v překrývajících se a totožných ustanoveních 
revidovaného znění nařízení o právech cestující v letecké dopravě, o nichž se dosud jedná. 
Cílem zpravodaje je dosáhnout vyváženého vztahu mezi spotřebitelem a zájmy 
hospodářských subjektů. Konečným výsledkem by měla být srozumitelná a dobře 
strukturovaná právní úprava, která obstojí v proměnách naší moderní doby i v budoucnosti a 
poskytne všem zájmovým skupinám dostatečnou a udržitelnou ochranu.


