Pozměňovací návrh
poslankyně Ing. Jany Fischerové,CSc.
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o
některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti
cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů (sněmovní tisk 276)

Pozměňovací návrh směřuje k usnesení hospodářského výboru č. 148 ze dne
3. června 2015 (sněmovní tisk č. 276/2) a k usnesení výboru pro veřejnou
správu a regionální rozvoj č. 119 ze dne 10. června 2015 (sněmovní tisk č.
276/3):

Bod 11 usnesení hospodářského výboru a bod 14 usnesení výboru pro veřejnou správu
a regionální rozvoj zní:
„V čl. I dosavadním novelizačním bodě 32 v § 8 odstavec 2 zní:
„(2) Cestovní kancelář je povinna sjednat pojištění v rozsahu § 6 na pojistnou
částku minimálně 30 % ročních plánovaných tržeb z prodeje zájezdů nebo v případě,
že tyto tržby mají být nižší než tržby v předchozím roce, na pojistnou částku minimálně
30 % těchto tržeb v předchozím roce.“.“.

Odůvodnění pozměňovacího návrhu:
Navrhuje se ponechat v § 8 odstavec 2 v současném znění, neboť znění obsažené
v návrhu novely a v pozměňovacím návrhu obsaženém v usnesení hospodářského
výboru i výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj je zcela nesystémové,
nelogické a v praxi neproveditelné. Toto navržené znění totiž zakládá odpovědnost
pojišťovny za stanovení správné výše sjednaného pojistného limitu a povinnost
pojišťovny plnit v případě pojistné události bez ohledu na sjednaný limit pojistného
plnění. Zcela nepřípustně tak činí subjektem odpovědným za dluhy soukromoprávního
subjektu v insolvenci pojišťovnu a zákonem jí určuje povinnost hradit dluhy úpadce.
Taková úprava nemá obdoby v žádném jiném státě EU a je zcela nepřijatelná.
Stanovení povinnosti plnit nad sjednaný limit pojistného plnění povede jednoznačně k
tomu, že pojišťovny nezískají pro dané, značně rizikové pojištění, odpovídající a
potřebné zajištění. Přebíráním limitně neohraničeného rizika by se pojišťovny

vystavovaly možnému porušení jejich základních povinností při provozování pojišťovací
činnosti dle zákona o pojišťovnictví (postupovat s odbornou péčí a obezřetně)
a možným sankcím ze strany dohledového orgánu.
Pokud by zákon stanovil povinnost pojišťoven plnit i nad sjednaný limit pojistného
plnění, nebudou pojišťovny schopny produkt pojištění záruky pro případ úpadku vůbec
nabízet a žádná tuzemská cestovní kancelář tedy nesplní podmínky pro vydání
koncese. Jenom podotýkám, že i pojištění pro případ záruky sjednané u zahraničních
pojišťoven musí splňovat podmínky tuzemské právní úpravy členského státu sídla
cestovní kanceláře. Z toho vyplývá, že není řešením spoléhat na pojištění u zahraniční
pojišťovny, neboť i ona by se tudíž potýkala s nemožností dostát regulatorním
pravidlům dle směrnice Solvency II.
Přijetí návrhu ve znění obsaženém v ST 276 či ve znění pozměňovacího návrhu
schváleného usnesením hospodářského výboru i výboru pro veřejnou správu a
regionální rozvoj tak dojde nejen k zániku produktu pojištění záruky pro případ úpadku
cestovní kanceláře jako takového, což bude mít neblahý dopad na pojišťovny, ale je
třeba počítat také a především s významným dopadem na cestovní kanceláře, které
přijetí navrhovaného znění odstavce 2 přivede ke krachu, neboť nebudou moci
provozovat svou podnikatelskou činnost z důvodu nesplnění základní podmínky pro
udělení koncese, resp. provozování živnosti, spočívající v existenci platné a účinné
smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. V neposlední řadě a
konečném důsledku pocítí dopady každý český občan, neboť nebude na českém trhu
existovat žádná cestovní kancelář, která by splňovala zákonné podmínky k tomu, aby
u ní mohl zakoupit zájezd, případně realizovat svůj zájezd již zakoupený.
Nabízejí se přitom jiné cesty, které by naplnily požadavek evropského práva vyžadující
plné odškodnění všech oprávněných nároků zákazníků, které jsou v Evropě běžné a
fungující, a nepovedou k fatálním důsledkům vůči výše uvedeným subjektům, jako by
vedlo přijetí navrhovaného znění (např. vytvoření garančního fondu cestovní
kanceláře). Předkladatel by se měl proto soustředit na přípravu a realizaci takovéhoto
vhodnějšího a v Evropě obvyklejšího řešení, a do té doby by mělo být ponecháno
současné znění odstavce 2.

