Zabajo"aú atú?ruřktl P|ažst! ?/ó!nnkj ?odzih 2013 le stal *ukťj shi], nfu!
?roběbl5. lilro?adu 2013 x ?ražstéfr
lrlzanďen
aviér! t cesraa"íh furhu. V dalšíchdnub ?roběĎta eetten 12 Řaníelencí, sninlířů a ýtAó
ií, zabj,Llaj{cícA ý rczl,ičnjfri "a
akt ól ,ímíténar, ?róúa a legiýa/h)r. Pač.ínaje líhto čt kn Rodififiých lisíúzačíáne čtenóře
iťom1gat o qlrunjth at ílb,
bolelu Chnýie a

udiilosti panovály ruzné Právní názoíy,jak dlouho, v jaké
Ýši, vjaké lďaritě mají cestoÝíi kanceláře posl§aovar Po,
mo( uM?nuv-iŤ ce,rujidm, V člMku It od!t, 5 je nr'W
hováno omez€ní roaahu ponoci, Podle nálŤhu by mělo
jít o I00 € za noc a maxim,;]né lii noci. kd) j,ou povinn'
Poiadarelé rakovou pomo, Posk}aoql. Ná!Ťh sméínice
tak nivazuje na obdobné ustanovení ná\Ťhu novely na
íízÉniEv č. 261/2004 o íáfuadách cestujícímv letecké
dopravě,") Podot/kám, že toto omezení, pokud si je 4o1i
let€čti dopíavci a cestoni kmcelíře, se nebude tykat osob
s omeženou schopností pohybu, těhotných žen, dětí bez
doprovodu, jakož i dalších osob, keíémají žýláštnípoď€
by, a pohdatelé, připrdně letecké sPol€čnosti by]i o j€jich
Potřebáó iDfoímon ni 48 hodin piedem,
Ná!Ťh srněínice deflnuje neiyhnutelné a mimořádné
nteré
okolnosti v čl, 3 odst. 11. Roz!íněji se jimi

íl nenůžéoýliokit ajejnhždůned n

"rituace,

zabló
nit ani ?řijetfu aešnďjrb ?řiněř.nich o?arřenť. NáÝhls)
!ýasňuje, že múžejít o válečný konflikt nebo pňrodní ka,
ta§trofu, keá má zásadni vliv na reiližici záj€zdú, Mělo
by §e mít za to, že ne\Thnute]né mimořádné okolnosti
nJshl} zejména (ehdy.Fou [ !],.oce spolehlive a vercjne
abchad

dosfupflé zPíe\y

ta^jicí od

nelze

cest do dané destinace,16)

Závěíem lze uvést, že Podle íeakcí podnikát€lsk€
"
i€řejno§ti je náWh vcelh dobře přijimán. Je PodJobný
a Komi"e jednodiv€ in.ťrUry oPtaVdU velmi Píecilné Po
Ps a a odúvodnila, Některá ustanoveni si lyžádajímodi
fikaci a jiná lTjasnění či zPře§nění. Donniqiíle se Všalq
/e límlo /Pů§obemje vhodnč rea8onno na §ouia§né Prodeiní tr€ndy a docházj k naJonání některych podmínek
hosPodářské soutěže.
Ing.

DanieraŤnkoú,

Minist€ístvo pío místnírozíŤj

Ministerstvo Prc mísF
ni roaoj (odbor cestovni
ho ruchu) F nďodickim

a koordinačním oígánem
pro všechny subjekty působícív obl$ti cestovního
ruchu. Jeho cilen je

iluát

roaoj cestovniho

ruchu

le8iďatimí nástroje Při
ryváření podmínek pro
v Českércpublice a pomocí jfrných píavidet dosáhnout

lepší ochmy sPotřebitele a stanovit píavidla pro Píovoz
cestomích kanceláří.
Mln:ýetrrvo Prc mí.lfu lo^oj vTkonáva §pía!Ťi rger
du a dohled nad činnosti ceýovních kanceláií v souladu
§ Podmínkami stanovením ákon€m č. 159/1999 sb,,

někte+h Podmínkách podnikáni a o Ýkonu někteí}rh
čimosti v oblasti cestoimího ruchu.Jednou z těchto aktivit
je dohled nad \znikem a zakládánim c€stovních knceláň.
o

změné naiizeni č, 26112004, ktďim s. st.novi
,Pole.lá
ň v lcle, k. doon\é v P"
Paťdl, Mhnd r pono.,
Pldě odePledi íá6fuPu na pdubu, zrušení nebó rrznamného zpoždčni
leú,anďížéníé-2027/97
o odpovědno§ii leftčkéhó doPrav.e pn btec,
ké doPFvě csfujiclch a jejich zi%zadel, coM (2013) 130 nňxr
14)

a

íqifrip

viž náhh nďiz€ni

o

PovížóvÁny 2a

ce§toní kance]ář, Předloži žádost o konc€si na provoóqni .eslovni kanceLare nťjPffi PiislušnémJ ži\Ť)ostenskemu úřadu. Musi sPlnit podminly, které j§ou stlnoveny jednak živnostenským zíkon€n, jednak zákončň
č. 159/1999 sb. zádost Píedložjako celek, ámostens§
úřad ji posoudi, r7hodnoti, zda Podnikt€l doložil ,!€ý
kere podklady, a pokud shledá, že žádost je úplná, předá

ji Mini.lersr! pío ml,rfu lo^oi, Minislerstvo

Po"uzuje
žádost co do souladu a úplnosti předložen}th dokumentu
se zákonen č, 15911999 Sb.v€ znění pozdějších předpisů.
Jedná Ň jednak o smlouw s Pojišťovnou o pojištění pro
prrpad úpadku ce,tomr kancelaie. kteíá mL{ b}Ť uzaw
na ještě před podádm ádosti.

Mezi další posuanné náleátosti patři PodnikatelsIý záměí žadatele, kde se ministeí§tvo změřuje b]aně
na to, aby žadatel poPsal,jakou činnosti se hodlá zab}vat,
ve kterých oblastech hodlá podnikat, ale také uvede napi
PředPo},ládaný počet zát<ázníků. To znamená: kolit zá
kazníků chce odbavit,jalv chce použí€t ť}? doPra\y, §?
záiezdů, zda se speciáriaj e Polze na Poznávací zájezay
Debo áa to budou záj€zdy pouze pob,tové, a tak dáe.
Ministef§tvo dále Požaduje čestné Problášeni Podnikat€lf.že mL ýpor]ednh h péti letech nebylo zruseno ziro*
tenské opíámění k Provozováni cestovní kancelář nebo
agentury A konečně prclrtáš€ní o Předpokládaném datu
zanájeni činnosti.
V rámci Pojistné §n ou\yje stanoven ]imit Pojistné-

ho Plněd, kt€ry souvisí s Plánovanýni tržblmi, zákonem
je jasně stanoÝen PdnciP, jak s€ ]init pojistného plnění
urcí. Pokud minist€rstvo shledá, že žádost je úplná,l)dá
,ouh]a,né ,ranoviqko k udélefu koncese ná Provozovaíl
cestoní kanceláře a pošle je na žinost€nsky úřad, který
rydá koncesni ]istinu.

Jedn; -e o .Pnvni iizen. a redy Lhr:ra s,,n"venl
spráÝnin řádem je šedesát dní. Třicet dní má ámo§-

tenský,jiad, tňc€t dnů má ministerstvo. Pokud v žádosti
něco chybí, ministeíst1o \,}zve žadatele k doplnění, Pokud nejsou splněny podminky z]íkona, žádost minisrerJeště nedámo se Počet cestoních kancelíří pohyboval okolo tisicov]<Ji V poslední době došlo k určitému
úb}.tku, reálně ý dctáÝime přibližně na 8ó0 aktivnich
cestoních kanceláří. Zádo§ti k nám ovšem §tále Pňóá
zeji, Poslední doborr se projewje řend, že se .ďovní
kancel;fu §Pecializuji na temaric].ý obFkl. HinŤ Prcblémem tendence k urůtémusnižování počtu kanceláií
j,ou /rejmé n olq Plynoucl / povinneho Poji-,enl
Nejsem schopná odhadnout, jal<y vliv ý tomro směn]
sfóře
nít Pňjetí směrnice. Myslím, že Podnikát€lsk€
by velia pomo}no, kdyby mikla dalsi možná alternáfi*
k Povinnému pojištění Prc připad úpadku,jako například
bude

zříreni &íančníhofondu.

-,ai.

16) P.o úPlncť nóve]a nařizení EU č. 26112004 ohsalruF Píóhú, kde
je Weden demonstitiwj vlčct sifu&i, LteE jsou Pro óbldý Ltecké do-

PIiv

Jak qpadá proces lydfui konc€sni listiny v pía
xii PoLTd se podnikatel (žadxt€l) íozhodn€, že si zaloá

n§lh.utel.é oLolnosti,

JtJDr.Jří stnil§
adwldt

nín Prání regulace je
Js€n
jednou z relr.ých baíiéfcestowího ruchu. Předstanje
zejnéna bŤiéru !§tupu do tohoto Píúmyslovéhood!étví
piesvědčen, že přilišná

a

pro roaoj podnikini z-dola,

Upraw ie natolik det^llÍlí, že - )ak je zřejné
i z toho, co bylo řečeno -

nufuě vede ke vzniku šedé

ány, Protož€ podnikate-

lé se ruznýni kol.y pokoušeji suzujici právd

úpravě Ýyhnout. To zase

i}volává tendenci upravit

šedou zónu, což opět vede

k dalšimu bobtnání práimí úPrary. V řadě připadú, kontjelne u ce,rovni síř,]ouv],. rť.Pťkúvfnove rmloury o Zi-

j€"du,
se

se podl€ ného názom uPraluje řadl věci, která by
uPr$ovat Wbec nenusela a mobla být Ponecháni trhu

a sýobodné soutčžimezi podDikateli,

v

Podstatě nyní je už standard uPnwn natolik detai]ně. že lemerjedinym aj;sté nejdů]ežilej.lm
ve kt€iém se soutěží, je cena, To al€ n€ní zc€la ^Pektem.
a vždy ku
ProsPěchu věci.

NUlno ii.i. že píáVni uPrJVJ nefu Prsnj jenom Wai

jemu totiž stít }Ťtukteíou třeba ani nestoji, To je přiklad pojištěni Pioti úPádku. Je to koncePt, který byl aveden jako
rel§ pokrok,
A]e je třeba ptát se, jesdi skutečně tín Pokrokem je,
jestli j€ to nutné. Jesdi je potřeba, aby cestowí kanceláie něly odlišný přGtup než mpříklad pfodejci jízdenek
autobu§ů nebo Píod€jci letenek, kteři tal(ové pojištění mit
nemusí. Zda je sPráné uPravovat to takto přisně, A zda
není možnéponechtt volbu na spotřebiteli. Ať si řekne,
je.,lj .h.e by poji.!Én, PilPadnc .i cenohl piipojiiréni
.jednJt,,m, aebo ať do,PÉje k /ávéru. ?e Pojisléni nePotřebuje, a podle toho si lyber€ c€stovni kancel8 od které
nu podle jeho nárcru žádné nebezPečí nehroži,
MFllm.2€ uPnq je opravdu zbFe.né Pilsná. tož
ved€ k zploštění tlhu a v řadě příPadú i k morálnímu ha
zťdu ze strany sPotřebitelů, zrk aíků,kteři Prostě sPo
leh/j fa lo. ze en,ruje nějatá ocfuand. (alt e §f jim ne
můre njc ýat.Piilom lo W,kule.no-rj ták bF DemL\í,
Navic je to úpra*, která nďoášuje mezi jednodivý,
mi §?y podnikatelů. UIčitě je rozdil mezi podnikat€]i,
kteři provozují cestoní kan e]áž zúěb{ícíse na zájúdy
do BiJáie. a jiD}mj. kleii Po,adJj _deimelomu ?a
jezdy po Cesku, kde nějaké yýrazné nebezpeči Pro sPo
třebit€le nehrozí. Pře§to j§ou qstareni tak přísné právní
úpíavějako ti Pnní.

Podnikatel, al€ i \4iči spodebit€li.I

eje ochmnu,

o

['Dr.

Daniela Kot{řoýí,

modeíátoíka
Musim iíci, že tato reakce vlastně koN€nuj€
nému
Po\]edu, Na leiišú .i ýžd}rlg iú,m. že mné by mírne
riziko nevidilo, Nechala bych na ýýběr cestujícím,.jesdi
chtějí stát ve fiontách a Procházet bezPečnostnimi !ámy.
Ja j§eFl fatalista, PrcPa:ovJl /brJn do leradla jde nejspii
thic a jedniín zPůsobem. A že nožná by nebylo třeba

zátěžo t všechny cestujícínáročnými bezpečDostnimi
oPaťenimi,Je oláZ]..je\di by v toňto \mFIJ mťré rť

gulace nebylo vice.
9

A

třeba ať si někdq kdo s€ bojí lé

tat s méně Prověřenými cestovními kanc€lářemi, připlati zá to, že to bude dražši, zatímco já budu létat lwněji.
Dnešní mira regulac€ ně občas děsi,

JUDr.

cFil

svoboda,

vysokoškolskY pedagog
To, co řikíte, platí do momentu, když se někdo ne!Ťáti. V tom okamžiku se všechno měd, Znám to jako
ninistr zahraničí, zažiljsem to nrchokráť.Ten přiběh se

A Potom se říkí|
"&aí
zajnti fi&)ťat!" ]edno,jestli z Bulhmka nebo z Bíazi
lie, je to úPlně jedno. stát sebňLni tím, že řik^: Jé ta tlaje
ňziŘa. KaL?;l sis zdjez.J u šPatné cýaafl.í },ncelóř.. Tat !í
nábJe začne odvíjet z druhé strany,
fu,

ýezňi,s

é bfečíríděti

a kanaj{ď tabičAu s dlzieifrefem

dofr' taríkfr nebl děhj si, ťa úíš.Iek týaje ýh."
Jenž nejde to.Jediná obíar,a sáFJje,že íekj.: *\Ir ýón
husíhe jnfua řegulad ul"žř " Enstuje urůtá mía rizik,
ktercu neFou schoPni lidé rozpoznlt, Proto legurace,
a urať

sé

píotoželidé n€čtou Podmínlv.

Dmhá otázka je, zda je wbec možnév podnikání iíci:
Řteli dělóš. Eýoýkí Aaicetóř; ?1jezd! ?o Čďkéťe?ub
"TJ,
lit, e 8íš.Á 4], fu jézltíšdoT LfteŘa, nl}síš."Tó je ýelmi
citlivé téma, Potom ÝniLí obroÝ$ký tlak na regulaci, pro
tože ve chvíli, kdy se něco stane, obviněn je ýát, Kdyby
byli nezi cestowími kancelářmi jakisi §olidarita, že by

se soukromý sektor aváz,l, že řešeni takoťch situa.í za
jistí a že Po státu takovou oclJanu nikdo nebude žádat,

oak stáL ie|se: -Dobre, qebud, r.s!lóúdl."]eĎže ý PíM ja
to přesně oPa&ě. Vždy nNtupuje kizoÝ štáb, vždy to
byl stát, kt€rý nalonec plnil, Vřele souhlasím s doktorkou
Kovářovou. Kdyby nás chtěli teroristi !Ťaždit, jako že asi
někteří chtějí, tak na to mají Piece autobu§y, metm l jiné
prostredky, kde nemohu dělat nějaké Proltlídlry, nemohu
někoho taiat z vláku,jesdi má s sebou láev vody. Nejsen
odborník na bezpečnost, ale ždá s€ mi, že míra íegulace
F dmaticl§, vysší, než je potřeba, Pro terori§tické útoly
Fou tisíce jiných příleátosti, kde žádná kontrola nikdy
b}t nenůže. F}zicky to rcjd€,

Nakonec je ale obrárek vždy stejný: záběí t býlze
plačici ditě, zhroucená babička, §rmoživitelka, která se
UláPi v obava.h. žeji V]hodí 7e Zméstná nt. pt ol ože nno
nePřijde do práce, je]ikož zůstala něMe na pláži. Pak na
stlPnje to obll9átní ,,shíte, řeš ra!"
na

MgŤ. Renati lkilová,
Miiristeřst@ PŤo mírtní íozvoj

Lidí, kteří zůstali v zafuaničí bez pomoci, neni nálo,
která nechala

viz ťeba úPadek cestomí kanceláie,

v Chorvatsku vozičkiie. To oPnvdu nejsou hezkó obráz
kř V devadesátých let€ch docházelo k úpadkum cestov

ních kánceláií jako na běžicím Pásu. Ta číslajsou doIrle
datelná, takže je potieba chránit sPotřebitele. To je Prostě
Po]itikum, na které si musíme aykrcut, od toho Euop

K diskiminaci c€stoních kanceláií, Ano, lTpadá ťo
rak Fko by b)l} diskJiminoqny oProri doPía!Ťim. ni. mele.es(ori kiaceláie nepodléhJjl lal Pn,nim pravidlům kontroly fin?nčniho hospodařeni, jako Podléhají
lcleall J dJ];l dopravci. K tomu. Lo b)lo reaero 1J 7avéí,
Aby zajištění odpovídalo skutečnéčinnosti cestovních
kanceláií - napíosťos vámi souhlasín. Panatuje na to
i ná,!Ťh směrflice, v nížse uHádá členským státum zo,
hledňolat skutečnéfinančni riáko, tedy žohl€dňomt,
jesdi vozi lidi do Brazílie, nebo j€ vozí jenom do Bulhúska, A podl€ toho nastavit ochnnné mechanismy.
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