
č. 90/311 EHs, a z této saěmice ?ía Č$lau ft?Lbtila ú!-
.joó 

?ooinkóý ýe.J/]at ?ojšten{ zdrub. Padle něió lzhikó
záhaznínóýi" ?ajiýe/,!nu GltaÝní tan.elóří, ?íóoó nd 11lá-
En.í Glé eh! záje a. ZalobŘJ ě je ýaxebbelka a japjAoliý
jinj újnbd,1?ež žk ý ?ří?adě ú?adtu ksto ní kdficekře nó
hdróknaH ě í g íakaýé ýjši, jané4něk?oýi nastElr
nófulj u,?1kajit lanalió asloýní nan.eki 4, I)ýaučil její
ftožnoý jdno Eoňebitelb donon ý sýjti,iró" !í}j,ó,o-
Aů. ohéxe í ?ojistnéha ?hhí ?ad Blanaúekífu § 28 zdkana
o ?aji,tké §nlou!ě na *iAlade ?ajisttjth ?odhíneŘ ?ajištblnr
he?iiclózí ! úva}Ja nebať b došlo * %tloučefr.i ne.,o Ř a eze
nífuikoMi.h l1toiú qaďébneb. T,tal)é ujed óní bJ anezi
lo ?rógo !?olřebitéle a ?ó?řelo b! !n!ý zdto a, Ust1 ole í
§ 8 ods/. 2 zókana ňó za dl sh.ížn tizino ?ojišťoýry], které je
uložcno ?a9íí oýí ?lflil za esroúní aahdlář 9še, c0 l,jinaŘ
huýla F/lit szna Eltaýú kandlóř I/ fuidnéh ?ií?ddr ýšaŘ
nelze /1ta ,stafioýeú lrklódat la*, že bfrohk z ačit í ížení

?lnénólr*4, upedNné ! § 6 zákona.TafuLtó zlill u a!l\ěd-
ťuje ýanavení § 7 odst. 3 zótand, o něnžje uQede/]o, že
? ?ří?aa, ?orušení ?ooinfrasn cýóýkí Řanťalóřc ?albttfuut
?ajišťo!"ě ?íaodi!é a ú?lné ?odnM) je ?ojišťoýna ?oginna
?lnit ý 

"én 
r^ah, a ?íoti ďstn hí la Gliři mó órak

na nólŤaau šAod!. ]e la* zřejfré, žz fuinan qehéz.í ze zósadJ

?lné nóAŤ*cJ, uúedeflé ý § 6 zd*ona. Á k ýěú ?ajišťa?nr, dbr
§e řódně Ýz ófrila s doilad! estoúní kanťíldře a fia zótladě
hnb uýizila. zda !.Pýolkl řanPlah !al ie ?aiiýaa|. :i ni
Řoliý, ajané budou ?adnín4 ?ajktné s./|louary. s}u,ečnast, že

?ajišťoona tfuto frOžnart nedoýatečně ýJužila neba že Gýaúk/
Ian?la ř kPPoýrla ?ojiltb J n. d?l4e.: i ?la| d iuP udaj.. kP\ů-
že bjl ?řitéha Ř tíži s?otřébitek, ttďj nenůže obsah ?ajistflé
lnloullJ ani ujši ?ajistné č6tt! ž:ódnjn z?ůsaben aalix it."

Tolik tedy roáodnutí ve píospěch jedné strany-
Z í@hodnun, k&íé dáyá za pravdu opačné straně, bych
uvedla, žf, q,ao rozrudl§, nioPik stoji m Principu, že věta
o třicetipfocentním limitu, kteráje Pouáta v § 8 odst. 2
zákona, "t;óú 9!laž.it Lštanaýen{ ?iŘona o eltapnín fu.bu
!sO lad, s ?ožadauteft sněínie č. 90/314, jelikaž ! ton
lo pilPalJť a, br e,roroafarnal qhlad bll qklad?q CanFa
hgém a 4l b ?úušení ?íinci?ů ?níýní jilt14), ]ednd 5e

o keflálež;tau tran!?ozici a od?o9 noý za kenóležito in-
?knentaei lnérnne EúrEsAé u ie, ?řičefrž tuto a.t?oí,ěd-
nolt nólellně n.se ?ouze chisbj slóí ntlťjje také 1d?a!ědni
za št1du, Řterau z?ůsobiljednat1i!.ljú henókžit n ?r01)éd1-
n{fu sfrěmice, za sithz, kd! ka&réíní ýn;fuóýdtní ?ťó11 

.{

ú?ruýa freanožňuk dosažen{ cíle sledaýanébo ?řédfrětno1l
sfrělnií Eu nelze za tento ulnedet činit ad?a ědtjfr sol-
kŤonapŤóýní slbkkt, beúnje ž:alaýanó, a ta a s adndzeh
na žnbbnrní alganentoýani eurcAoníoftkí ťjŘkd, ttaý
zjéúě neze !ýklddu ?íóuí "ornj 

fle?ří?utné ?řetřac"je."
Takže jedno ustanoveni, mnoho PoHedů.Jsem osobnč

!€líni aědďí, co na to řekne Ustahi soud nebo do!Ťla-
cí soud. U Ustaního soudu je velkou otá"kou, jesdi vibec
uzDá ústamí stížnosti jako PřiPustné, Protože jsou to bága
tehí !ěci. A judikatura Ustaniho soudu iikl, že takovými
{ldoJni .ť .oud Ab}ryJ PoU4 U véci. k-ere na,-u(Ujl nej
výaamnějši ústavní principy Dovolací soud se pía.!děpo-
dobně bude zabý\,1t minimálně jednim dovolánim,

Ještě dodám, že nov€la zákona č, 15911999 Sb, nau-
huje pojistný limit, na němž je založena irgum€ntace Po-
jiš,toýíy: 

"Ce§t7l,ní kd Elóř. ?ajišťauajsau ?alifl r ?oýa
?oúat?ři ljedháúání?ajištěn{?ódle 0dý4w 1 s odloína ?éčí

d ,jedaat ?ajišlědí o rúsahu § ó tdt, abj 1) ?i.í?aa! ?ojisr é
uŮilos/i, kterou je ú?adei usíaýkí kanerdře, brlr u?aŘOjeq
ýšeňu Erólněné xóťob zdiazhíŘil. Ujed ajťli ! ?ajist-

é snlaLoě hfrit ?ojiltftéha ťhěn{, mNí teúo liňi/ č;nit fri-
nifrólně 30 % toňítl ?lónaaa/]j,l tížeb z ?rudeje zdkzdů.
Po*ad b! tížb! b!r! nížší než tržb ý ?řed.húíh řóe, ?ak
ňinindlně 30 % fužeb l ?řed.hozíq íú, Ujeduhj linit ?ó-
jistnéha ?lflěflí aša* hďhí bjt fližší než č4líi friliary tafuh
Ý ?ří?aar, že ds/o{ní na"ďkř ořgd izaje, nabízí d ?ťadóúó
žóiz4, jejnhž 

"čóstíje 
ht%t"l heba nóaořní bdií do?/a-

pa. Ajeán nilion nolun o ?ří?adz, ž. uýalní tanftLíř a3a
nizujé, iabízí a ?řadfuá ?a"ze zlíjezd!, jejichž lordisíí není
letet*ó kébo kófrořhí dó?ťd a. Ce§toýní tancelóř 4 ?ajištb.na
jsa4 ?oúinnr zo:íšit dabodn|tí lifrn ?ójnfuélo ?lněhí, ?okud
otolnosli flawůlují taú", ža ujedfutj lifrit ?ajiltnéba ?l ť
níbledl tanczeníla%alJu próla apojistké pl en{, a,}ú
sela li si bjt ?ajišťoena ?ři ,za!{róní ?ajktfté snb Ly /]ebo

! Průbinu řuiai Pajivc"i t idoaa. L. uJPdnanj liqil ?aj^l
néha plnění nezajišlLje ťa%ab ?ajist"é oťlnn!."

Mám tochu oban, že novela n€ř€ší potenciální hroz
bu z nenáležiťé tíánsPozice sněrnice. Píoč? Pi]diže na
stane situace, jako nmtala diive, ! limity opět stačit ne-
budou, poton si kladu otázku, kdo bude v případech, kdy
ujednaný 1imit nebude Postačomt k úlradě pojistného

Plnční, ProkJ/oW1.7e ,i Pojislbv4d ňUcela byl Pii J/avl
ííní snnoNy nebo ýjejin Prúběhu vědoma, že ujednmý
fimit pojistného plnění nezajištuj€ Plný lo^an ocfuanyl
Klientnema žádnoJ možno"t,ják.e doýal k in'ormJclm.
ra]<Ze ldác( ruto povinno,t na bedrr krie J je P,inejŤen-
ším komplikovmé, A domDinin se, že Pokud budeme

Požadavek sí,ěínice lykládat strikně, Pak dojdeme k zá-
véru. Ze je ro Piekážka Dro uol,rtneru cr]e .n éa i.e. po-
dle něhož by zákazník měl bez ve .ých pfoblémů ziskat
zpátlq, všechno, co za zájezd zaPlatil, Á jesdiže to bude
znamenat, že ákazník s€ bude muset §oudiť a zá pomo-
ci detektiw zjišťovat, jesdi Pojišťovna dělali to, co dělat
měla, tak cí směmice nebude naplněn, Nerada b}th se

dostala do situace, kdy budu zá pět let v důsl€dku nové
právní úPraly Podávat noř obdobné ž oby píoti pojii
ťovně nebo o náfuadu škody proti stetu, Ánebo se tady
bLrde řešit dilší žaloba na sát ze strany Ewopske komise.

JtJDr. Jiň \46tn19
a&ol&it

podle mého názoíu
se ukaaje, že koncept

Povinného pojištění je
šPatný protože na jedné
ýraně chápu pojištbvnu
v tom, Že v momentě, kdy
kaikuluje nebo sestawje
sluj pojistný plán, musí
viděť limit, píotož€ jinak
n€můž€ sPočitat Pojistné,

Na druhou stranu chápu zákázníká, že Pokud mu zákon
otevirá mžnost, aby se domob] P]něni, §amozřqmě chce
dechno. {Je my.l m s:, r .e nJ ,om he,l9' ukazuje. že
koncept je špatný Ze by možná bylo vhodnější nechat
na rozhodnutí zákazníka, zda se chce pojišťovat, pak by

PíOžskÝ

píóVni.ký

podzim
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si mohl udďat Pojistnou snrlouw jako \,€dlejši Produt<t,
ktery by sám mohl ovlinil Anebo j€sdi n€chce, a potom
by lesl íiziko, že bude muset né§t ná.klad). které mohou
Ýniknout v dúsledku úPadku pojišťolŤ,y, že swho. S tím
§amozřejmě nic neuděláme. Je to v e,!ŤoPské legiďativč,
takž€ se s tín Ceskí í€Publika musí sžít. Ale m}§tím, že
by byLo dobre o lom dl.ku lo!"(. jako naPiíHad cjnlme.

JtJDr. Lubomíí Kadaně
Mně by §e to libilq Prctož s€ doínníÝím, že každý

dosPělý a rcPúný jednodi}tc by měl íéý účity dil od-

Povčdnosti za své cho\"Ání, v Poslední době, v uPbmulých
dwceti letech a Po vstupu do,EU v roce 200a ještč \,ýraz-
něji jsm€ sýěd19 toho, že jak ceskí rePublilQ" tak E\,ToP§ki
unie s€ čím dál ďm víc st Já o padesát n€bo šedesát procent
občanú j€dnodi9,ch sútu, kt€ří sice rozhodují re volbách,
a.l€ ziejmé isou neMPi'ml. Píoroze v.lechna oPatieni Fou
pňjimána Proto, ž€ je ,Potřbitel imímáí jiko n€schoPný
j€din€c. Na drulou stranu s€ domnívim, že jist1 re8ulace
je potř€ba, Protože řada lidí by risko!ŤIa, Podcenila by to.
A Protož oPaťení nekyj€ jenom insolwnci á úPadeh 3]e
i íePatiaci, oni by ušeďili na pojištění, v dobř viře by odjeli
do zúraničí a cestoÝní kanc€lář nebo pohdatel by zkJa-
chovali a Pak by se o ně mus€l postarat sát,

T*že sla, lo najednu §ríanu a§idélá Pro.ebf. nicme_
ně na druhou stranu by bylo rozumné, iby dá,"l donucu-
jící oPaťení jenom taín, kde je to oPravdu poďeba.

Mgr, Renata Královi
Musím se troškr zastat ercPské legiďatily. Než Při-

stouPí Komise k ná!Ťhu, nusí v€lni dobře vážit, musí
usPořádat ne jednu, e Ékolikery Wř€jné konzultac€.
Komi5e vétsinou DePiijdf , nawhem, kteď b} .i smJ
\ymyďela, aniž by j€ho Piedložení náležitě zdůvodnila.
Konzultac€ jsou veřejné a múž€ přispi.lat skutečně kaž
dý A Ko!11ise Potom musí všechny odpovědi Podnikatelů,
sPotřebit€lů i státních oí8inů sesumíroqt, a to od kaž
dého z osmádqceti členských §tátu, chápu %še yy'hJády

k P+dPisům, de chaPejmejejako nezbFny komPrcm:s.

JtIDr. Lumn Kadaně
ye mně Pořád namsá dojem, že ž obav z koíuPc€

a neserióžDího j€dnání §€ E!Ťopa snaži Precizoýat Před-
Pisy do Přilišných detailů, protože jsou si téměř všichni
vědoni, ž€ kdyby PřdPis byl stručný a jednoduchý ldadl
by odPovědnost na j€dnodivé ýykonaÝ?tele prán, což by
ZPůsobovr']o Problém,A že bychom naše uíedful9 v rum
ci sPámich činností, soudce, Policisty, sátní zástupce
a *echny ostatní tlačili do něčehq co j€ možná nad jejich
s,chopnosti. Niméně chtčl j§eín říď, že to je špatný tí€nd,
cím detai]něji něco upíavim, tím víc se dostávám do si-
tuace, ž opomenu další věci. Ále to j€ asi vývoj jednadva-
cátého století, s tím se asi n€dá íic dělat.

_ Ing.Jan Ficek
UPI!ě odbočín. Jedna z našich fuem obdiala dotaci.

MuŇli Fme &t inzeíát do obchodDfio věstní$, udělát
t€ndr, na přesnou hodinu pomt Creo Ntst, aty se při
Padně mobli dostavit na ot€víiáni obáleL v zadá!Ťci€h

PodmíDkích bylo jednou z Podnínek dodání nabídky ne-
jen Pi§emně, ále také na cD. Nikdo nwí, kde se to tam

u,lo, a§i to íla nějakén odbomém semi!áni někdo íěkonu
poradil. Ňcrnéně se stalo, ž€ Fdna nabidka z Bel8i€ Pii-
šla bez CD, Á ny jsne by]i totálnč lystrašení, volali Fme
na všechny autoíity, co ted dělatl Přitom logika nám wlela
nabidku Piijmour. Po dvou dnech j(me doslali resMé. že
musíme naPsat všm úča§tnikúm, že mohou dodat do ma-
teriálů infomac€ na CD, PáHižeje dosud nedodali. Na§ťar
zrnatelq 6rmy nán volaly a dot@laly se, zda s€ jejich CD
neztíatilo. Některá Pmvidla užFou nadb},tečná a Příišná.

Ještě bych se rád iádřil k doPadu zahíaničíú situace
do vnitrostátních záežtostí, My jsne si udělali vl6tni
proPočet škod, které způ§obilá utcajinskí kJiže. vycháZli
jsme z úd/jů Mifu-rctsrvá Plo niýni íozvoj § Um. re \e

potk ly dvě nešástné události: na Ukrajinč se žačalo v]íl
čit a E!ŤoPská uni€ aujala stúovisko, na jehož základě
se objevil seznaín osob, PoPřípadě fuen, které jsou lylou-
čeny z přepíalry, podnikáni, frninčnich oPerací.

, Ale to není problém cestoníro ruchu, protože
ceskou rePubliku navštěWjí Rusore, jejich středŇ ťída,
což jsou PIo vaši infomaci dobří túisté, PŇměmá délk^
pob},tu německého túisty u ná§ v roce 2013 byla 3,8 dne,
zatímco Prum&ná dáka Pobíu Ru§a 7,8 dne. Rusové
u nás utratí a Pob}t 4143 Kč ,čettrě DPH. To, co se stalo
kolem ukrajinské krize, znm€nalo, že za první ďi kvartá-
ty letošniho roku se v Če§ké repub]ice proprdl počet Pře
noco\ání ruských túi§tu asi o tři sta tisíc přenocování, To

Fou tedy údaje z Ministeís§á pío místní roroj a nám to
lycháá podobně, když ďedujeme statisti}y jak regionál-
ně, tan za Prahu, za nejvice postiž€lté regiony. My jsm€ si
sPočitali, že škoda z propadu tržeb činí čtyři §ta milionů
až Pi miliaídy v přúmech z^lbr.toá ,DPH L za zír^-
rené vydaje, které by u ná§ jinak Rusové normálně uťatili.

Ja v žádném PirPdé neFem len. kdo obhajuje, co .e

dqje na Uknjině, Ňcméně situace tady nastala. A mot o
se stát, Že v kfuIových yaJech nebo v praze někdo dlou
hodobě Počíá s rukou klientelou, kteá můž€ tvoiit tři
cet proc€nt j€ho b}u}§u. U jinych včcí má stát tendenci
napravo\at škodu, Fotože se to podaň zájmové skuPině
\ylobbovat, bohužel cestonímu ruchu se zatim moc neda
ň, protož jediné, co se altuálně dčje, j€ tq že je Ýfčleněn
rozpoč€t !€,\ryši asi E/ňcet dva mi]ionú koíun na televizní
kamPaň v cíně, v Rusku, v Německu a ve sPoj€nych stá-
t€ch, KmPan v Rusku se zaměřuj€ na to, ž€ Česká repub-
likaj€ bezPečná destinace a že máme o rusk€ túisty ájem,
bohuž€l média přineslá infoímaci, ž se spot vysíá tě§nč

Po zPíá!ách, v nichž Rusúm ukazuji, co se děj€ M Uknjině
aj3kjim taín ubližují. A Poďední í,nou bylo nePrcdloužní
bilaterá]íi sí ouÝy s Prahou. To je dopad rusk€ nebo u]g"-
jinst é kriz na c€stoní íuch v České reptrb]ice.

N€byl zPú§oben tím, že bychom sem nePouštěli rus-
ké turisty, ale ruským lid€m se sem nechce cestovat, to je
j€dna !ěc, A druná věc, kterou Fen ještě nezmíDil, je Pío
pad rublu V dú.ledku Ukr4in.ke kjize.co, znamená"že se

u nás Rusům Pob.t strašně zdražil.

JaLu6Jurička,
Asociace tanové doprary

RŤrezentuji Ásociaci lánové dopr*y a jsen jed-
nín z šesti členú §díuž€ní, kt€re bylo založné M PoPud
Asmiace cestovnich kancelďí a agentur, My na Sllzu
agentu cestowíro ruchu permanentně řešime rukou nebo


