
                                           
 

 

Stanovisko HOTREC k 8.
 
pracovní verzi Úmluvy UNWTO o ochraně turistů a 

o právech a povinnostech poskytovatelů služeb v cestovním ruchu 

 
1. Příloha II Úmluvy (problematika cestovních balíčků) 

 

 Článek 1 věnovaný definici služby v cestovním ruchu: 

 

Definice uvedená v Úmluvě je velmi podobná definici nabízené Direktivou o cestovních 

balíčcích, avšak: 

 Nevysvětluje, co znamená formulace „cestovní služby, které nejsou podstatnou částí 

služby v cestovním ruchu“. Úvodní část 17 Direktivy o cestovních balíčcích však skutečně 

to, co se pod touto formulací skrývá, definuje. 

 Bod d) definice se mírně liší od definice poskytované Direktivou o cestovních balíčcích, 

neboť nevhodně obsahuje znění jiného ustanovení Direktivy. 

 

Aby se předešlo jakémukoliv konfliktu mezi výklady nabízenými Direktivou o cestovních 

balíčcích a Úmluvou UNWTO, měla by definice „služby v cestovním ruchu“ představená 

Úmluvou obsahovat seznam uvedený v úvodní části 17 Direktivy o cestovních balíčcích a držet 

se co nejtěsněji původní formulace. 

 

Návrh HOTREC: 

 

„Služba v cestovním ruchu“ znamená: 

[ …] 

d) Další cestovní služby, které nejsou podstatnou částí služby v cestovním ruchu ve smyslu a), b) 

nebo c). avšak podílejí se významnou měrou na hodnotě celkové kombinace, nebo jsou 

inzerované, nebo představují zásadní rys balíčku. 

 

Služby, které jsou podstatnou součástí služby v cestovním ruchu, zahrnují například dopravu 

zavazadel zajišťovanou jako součást dopravy pasažérů, drobnější dopravní služby, jako je např. 

přeprava pasažérů, která je součástí exkurze s průvodcem, nebo přeprava mezi hotelem a 

letištěm či nádražím, dále pokrmy, nápoje a úklid zajišťované jako součást ubytování, nebo 

přístup k různým zařízením v místě, jako jsou např. plavecký bazén, sauna, lázně či tělocvična, 

který mají hoteloví hosté zahrnut v ceně. 

 

 

 Článek 1 věnovaný definici propojených cestovních ujednání 

 



Definice uvedená v Úmluvě se velmi podobá definici předkládané Direktivou o cestovních 

balíčcích. Neobsahuje však vysvětlení poskytované úvodními částmi 12 a 13 Direktivy o 

cestovních balíčcích. Tyto úvodní části mají zajistit, aby „prostá publicita“ nespadala pod definici 

tzv. propojených cestovních ujednání (Linked Travel Arrangements). 

 

Návrh HOTREC: 

 

Následující věty by měly být připojeny k definici „propojených cestovních ujednání“, a to pod 

body a) a b) definice: 

 

Takové usnadnění/umožnění bude často založeno na komerčním propojení zahrnujícím 

odměnu, jež bylo navázáno mezi obchodníkem usnadňujícím/umožňujícím poskytnutí 

dodatečných cestovních služeb a druhým obchodníkem. Online propojená cestovní ujednání by 

také měla být odlišována od propojených webových stránek, jejichž cílem není uzavřít kontrakt 

s cestovatelem, a také od odkazů, jejichž prostřednictvím jsou cestovatelé pouze obecně 

informováni o dalších cestovních službách. 

 

 

2. Příloha III Úmluvy (ubytovací problematika) 

 

 Kapitola 1 – definice a rozsah 

 

Aby se předešlo jakémukoliv konfliktu ve výkladech Přílohy II (která se zabývá balíčky) a 

Přílohy III (která se zabývá pouze ubytováním), je nesmírně důležité formulovat definice co 

nejjasněji. 

 

HOTREC velmi vítá objasnění poskytnuté Článkem 1.3 v Kapitole 1, který Příloha III „vztahuje 

výlučně na samostatné ubytování služby“. Takové objasnění by se však mělo také týkat definice 

kontraktu představené Článkem 1.1, tak aby se předešlo konfliktu výkladů v případě složitých 

smluvních vztahů, jež by jinak mohly spadat jak do rozsahu Přílohy II, tak i do rozsahu Přílohy 

III. 

 

HOTREC proto navrhuje vyjasnit definici „Kontraktu“ tak, aby bylo jisté, že se vztahuje 

výhradně na samostatné ubytovací kontrakty. 

 

Návrh HOTREC: 

 

„Kontrakt“ představuje dohodu propojující turistu s poskytovatelem ubytovací služby za účelem 

poskytnutí samostatné ubytovací služby. 

 

 

 Kapitola 5 – Článek 5.3: Smlouvy mezi organizacemi a nevyhnutelné a mimořádné 

okolnosti 

 

Článek 5.3 ve svém aktuálním znění neuvádí žádný odkaz na to, komu by „stornovací poplatky“ 

neměly být účtovány, což znamená, že by se tento článek mohl vztahovat také na kontrakty 



uzavírané mezi dvěma poskytovateli služeb (například mezi hotelem a tour operátorem). To by 

znamenalo, že by Článek 5.3 mohl být interpretován jako předpis regulující smlouvy uzavírané 

mezi organizacemi, čímž by se rušila kontraktační svoboda v obchodních vztazích. 

 

Konfederace HOTREC toto považuje za nepřijatelné. Skutečnost je taková, že případy 

nevyhnutelných a mimořádných okolností (t.j. vyšší moc) jsou již ošetřeny obecným 

kontraktačním právem evropských zemí i mnoha dalších zemí po celém světě. Navíc 

poskytovatelé služeb v cestovním ruchu (například hotel uzavírající smlouvu s tour operátorem) 

již často zařazují do svých vzájemných kontraktů taková ustanovení o „vyšší moci“, která tuto 

problematiku řeší. Jelikož se v B2B kontraktech nevyskytuje žádná slabá strana, kterou by bylo 

nutné chránit, Úmluva by se neměla ani pokoušet nahrazovat obecné kontraktační právo 

v obchodních vztazích mezi organizacemi, ani rušit kontraktační svobodu panující mezi dvěma 

rovnocennými obchodními partnery. 

 

Z tohoto důvodu by Článek 5.3 měl výslovně jasně uvádět, že poskytovatelé ubytovacích služeb 

nesmějí vyžadovat stornovací poplatky od turistů (jako tomu bylo v předchozí verzi Úmluvy) v 

případě nevyhnutelných a mimořádných okolností. 

 

Návrh HOTREC: 

 

5.3 Doporučená praxe – Uvádí, že Strany by měly přijmout nezbytná opatření pro zajištění toho, 

aby v případě nevyhnutelných a mimořádných okolností ohrožujících smluvní plnění buďto tím, 

že brání turistovi fyzicky dorazit na místo, ve kterém mají být ubytovací služby poskytnuty, nebo 

tím, že brání poskytovateli ubytovacích služeb v plnění jeho smluvních závazků, nebude 

poskytovatel ubytovacích služeb vyžadovat stornovací poplatky od turisty. 

 

 

* * * 

  

 


