
 

V Amsterdamu dne 7. května 2020 

Pan Václav Stárek 

Prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky 

E-mailem: 

   

 

Vážený pane Stárku, 

níže Vám zasíláme naši odpověď na Váš dopis ze dne 8. dubna 2020. 

V průběhu minulých měsíců jsme vyvinuli značné úsilí k dosažení optimální rovnováhy 

zohledňující naše zákazníky, naši obchodní činnost i naše vážené partnery z řad poskytovatelů 

ubytovacích služeb. V tomto dopise se pokusíme vysvětlit mechanismus této rovnováhy, jenž 

staví na našem zavedeném postupu řešení zásahů vyšší moci v souladu s našimi Všeobecnými 

dodacími podmínkami (General Delivery Terms - GDT). 

Dřívější komunikace 

Rovněž se odvoláváme na naše různá dřívější sdělení. Jedna z takových korespondencí se 

soustřeďovala na pomoc našim partnerským poskytovatelům ubytovacích služeb v otázce 

udržení jejich tržeb. Naší prioritou skutečně bude spolupracovat s našimi partnerskými 

poskytovateli ubytovacích služeb na restartování obchodní činnosti jejich hotelů a na 

společném překonávání tohoto složitého období. Další z takových korespondencí bylo naše 

sdělení z 3. dubna znějící v tom smyslu, že podmínky zásahu vyšší moci v souvislosti s 

onemocněním COVID-19 se nebudou vztahovat na nerefundovatelné rezervace provedené po 

6. dubnu, neboť od toho data (tedy s ohledem na to, jak se krize související s COVID-19 

vyvíjela v jednotlivých regionech začátkem dubna) očekáváme, že si hosté již budou 

uvědomovat riziko, které při provádění rezervací svých cest podstupují. Tento aktuální dopis 

se tedy bude věnovat pouze naší politice rušení těch pobytů hostů v souvislosti s COVID-19, 

jejichž rezervace byly provedeny ještě před 6. dubnem 2020. V březnu takovéto rezervace 

představovaly 16% celkového počtu rezervací a méně nežli 3% veškerých storen byla 

provedena pomocí našeho samoobslužného nástroje. Přesto je tento dopis obsáhlý, neboť se 

chceme Vašim obavám věnovat s maximální péčí. 

Naše politika zásahu vyšší moci 

Partneři poskytující služby v oblasti ubytování s námi obecně uzavírají smlouvy na základě 

našich GDT. Opatření pro případ zásahu vyšší moci zakotvená v GDT byla již dříve celosvětově 

opakovaně použita při několika krizových situacích. Vytvoření těchto opatření bylo inspirováno 



událostí, která měla na oblast cestovního ruchu velký dopad: erupce sopky na Islandu v roce 

2010. V důsledku erupce se vytvořil oblak prachových částic, který znemožnil milionům turistů 

cestovat, když byly jejich lety zrušeny. V nedávných letech byla naše opatření pro případ zásahu 

vyšší moci obsažená v GDT celosvětově aplikována v případech rozsáhlých požárů, hurikánů, 

záplav, lavinových nebezpečí a terorismu. 

Naše GDT v zásadě definují událost způsobenou zásahem vyšší moci jako takovou událost, 

která má dopad na více hostů a více ubytování - jako je např. místní nouzová situace nebo vládní 

opatření - a která znemožňuje realizaci hostova záměru cestovat do určitého místa či v něm 

pobývat. Taková situace nastane, pokud je toto hostovi v přiměřené míře znemožněno. Jak měli 

hosté sami možnost v posledních měsících zakusit, někdy je cestování do určitého ubytovacího 

zařízení či pobývání v něm považováno dokonce za protizákonné. 

Podmínky GDT, které se řídí výhradně nizozemským právem, rovněž jasně definují, jak by 

partnerští poskytovatelé ubytovacích služeb měli přistupovat k hostovi v případě události 

související se zásahem vyšší moci. Pokud host ubytování zruší, ubytovací partner by měl takové 

storno umožnit (včetně nerefundovatelné rezervace) bez účtování jakýchkoliv poplatků. Pokud 

host, jenž storno provádí, již uskutečnil předplatbu, pak by ubytovací partner měl rovněž 

refundovat tuto předplatbu. V míře, která je pro tuto situaci relevantní, příslušné ustanovení 

GDT uvádí: „V případě události zásahu vyšší moci nebude ubytovatel účtovat (a nebude vracet 

(pokud se to týká)) hostům postiženým zásahem vyšší moci žádné poplatky, náklady, výdaje či 

jiné částky (včetně (nerefundovatelné) sazby či poplatku za nedojezd (no-show), za (změnu) 

rezervace či za její stornování) [...]“. 

Stojí za povšimnutí, že naše smluvní refundační řešení by rovněž mělo umožňovat každému z 

partnerů poskytujících ubytovací služby dodržovat příslušná závazná ustanovení 

spotřebitelských zákonů jejich vlastních domovských států či domovských států našich 

společných zákazníků po celém světě. 

Smluvní povinnost provádět refundaci, jež je ukládána partnerským poskytovatelům 

ubytovacích služeb, neznamená, že není možné se s hostem dohodnout i na jiném řešení. My 

ve skutečnosti hosty vybízíme k tomu, aby raději volili možnost změny data pobytu nežli 

zrušení pobytu. V našem sdělení partnerům z 9. dubna jsme rovněž informovali ubytovací 

partnery o různých nástrojích, které jsme pro ně za tímto účelem připravili s cílem 

minimalizovat počty storen. Naše bezprostřední finanční zájmy jsou samozřejmě spjaty se 

zájmy našich ubytovacích partnerů, protože v případě storna z důvodu zásahu vyšší moci naše 

GDT stanovují, že si nebudeme účtovat žádnou provizi (i když jsme vynaložili určité náklady, 

např. za naše platformy, marketing, vytváření obsahu a služby zákazníkům). Naše dlouhodobá 

úspěšnost, a s tím související úspěšnost našich ubytovacích partnerů, však rovněž spočívá ve 

spravedlivém a zásadovém zacházení se zákazníky po celém světě. 

Z toho vyplývá, že pokud host nepřistoupí na změnu data, na poukaz nebo na jiné řešení 

nabídnuté ubytovacím partnerem, vyzveme ubytovacího partnera k tomu, aby hostovi vyplatil 

refundaci. To je též v naprostém souladu se stanoviskem nizozemského úřadu pro hospodářskou 

soutěž a ochranu práv spotřebitelů ACM, jenž 6. dubna potvrdil, že společnost Booking.com 

„smí používat ustanovení o zásahu vyšší moci ve svých všeobecných podmínkách. Toto 



ustanovení umožňuje, aby cestující veřejnost, která provedla „nerefundovatelnou“ rezervaci, 

mohla získat refundaci.“ 

Aplikování naší politiky zásahu vyšší moci 

Jak již bylo vysvětleno, naše GDT uznávají vyšší moc tehdy, pokud z důvodu zásahu vyšší 

moci, jako je např. vládní opatření, host nemůže přiměřeně cestovat do místa ubytování či v 

něm pobývat (datum pobytu je tedy v tomto ohledu rozhodující). Proto po celém světě pečlivě 

monitorujeme ta opatření vlád na národní a regionální úrovni, která takovýto účinek mají, a 

spolupracujeme s našimi různými globálními partnery, kteří dělají totéž. Při provádění těchto 

hodnocení jsme velmi pečliví a konzervativní (vyhrazujeme si však také naše smluvní a 

zákonná práva). Pokud máme někde přiměřenou pochybnost o tom, zda hostům bylo či nebylo 

přiměřeně znemožněno cestování či pobyt, pak se na vyšší moc neodvoláváme. V těchto 

případech raději ponecháváme případnou diskusi o vhodném řešení zcela na ubytovacím 

partnerovi a hostovi. Navíc, pokud se na vyšší moc odvoláváme, činíme tak na co možná 

nejkratší časové období. Pokud vláda nespecifikuje datum ukončení svého opatření, pak bereme 

v úvahu jen krátkodobé období následujících dvou týdnů a průběžně jej později prodlužujeme, 

pokud opatření zůstává i nadále v platnosti. Tím předcházíme zbytečným stornům ze strany 

hostů. 

Jako příklad níže podrobněji rozepisujeme, jak by host ze země X, jenž si rezervuje ubytování 

v  zemi Y, mohl být postižen zásahem vyšší moci v následujících situacích: 

• Host nemůže vycestovat ze země X z důvodu vládních restrikcí („problém s cestou do 

ubytovacího zařízení“), 

• Host nemůže vstoupit do země Y z důvodu vládních restrikcí („problém s cestou do 

ubytovacího zařízení“), a/nebo 

• Host může vycestovat ze země X a vstoupit do země Y, avšak ubytovací zařízení v 

zemi Y jsou uzavřená, nebo jsou otevřená pouze pro hosty cestující za zvláštními 

cestovními účely („problém s pobytem v ubytovacím zařízení“). 

Chcete-li se seznámit s naším vyhodnocením projevů vyšší moci v České republice, přečtěte si 

prosím Přílohu 1. 

Jelikož vládní opatření mohou za konkrétních okolností a při konkrétních účelech cestování 

počítat s určitými výjimkami, naši pracovníci zákaznických služeb žádají hosty, kteří si přejí 

provést storno, aby prokázali, že skutečně nemají povoleno cestovat do místa ubytování či 

pobývat v ubytovacím zařízení. Pokud hosté využívají samoobslužný nástroj, dostávají 

informaci, že mohou zrušit rezervaci pouze tehdy, pokud nesmějí cestovat do ubytovacího 

zařízení či v něm pobývat z důvodu vládního nařízení. Ukázku dvou dialogových oken, které 

se zobrazí hostům požadujícím storno z důvodu zásahu vyšší moci, naleznete v Příloze 2. 

Jak v rámci našeho samoobslužného nástroje umístěného na platformě, tak i prostřednictvím 

pracovníků zákaznického servisu jsme vybízeli ke změnám termínů pobytu, abychom 

předcházeli stornům. V případech, kdy host neakceptoval změnu termínu, jsme však jeho 



požadavek na storno uznali. Poté jsme vyrozuměli ubytovatele a požádali jsme jej, aby hostovi 

nic neúčtoval, nebo, v příslušných případech, aby hostovi vyplatil refundaci. 

V přibližně 80% našich rezervací, u nichž nejsme smluvně oprávněni zprostředkovávat platby, 

žádné další kroky nepodnikáme. Ubytovací partner může kontaktovat hosta a dohodnout se s 

ním na jakémkoliv řešení, jako např. na poukazu. Pokud však host zavolá pracovníkům našich 

zákaznických služeb a stěžuje si, že mu partner odmítá poskytnout refundaci, pak můžeme 

zasáhnout. Ve zbývajících 20% našich rezervací jsme oprávněni zprostředkovávat platby 

(Payment by Booking). V případech storen hostů z důvodu zásahu vyšší moci jsme až do dubna 

vypláceli hostům refundaci a ubytovacímu zařízení jsme ji naúčtovali až později. To partnerům 

ušetřilo administrativní proceduru. Ve svém důsledku to ubytovacímu partnerovi také zajistilo 

krátkodobý úvěr. Dle znění našich GDT musí ubytovací partner hostovi poskytnout refundaci 

po stornování z důvodu zásahu vyšší moci bezodkladně. Pokud hostovi zaplatíme jménem 

ubytovacího partnera my, naúčtujeme partnerovi částku až třetí den následujícího měsíce a k 

tomu se dále připočítává doba splatnosti v délce 14 dní. Abychom však ubytovacím partnerům 

a hostům dopřáli více prostoru pro nalezení společného řešení, od začátku dubna již hostovi 

neposkytujeme refundaci ihned po stornu provedeném z důvodu zásahu vyšší moci. Aktivně 

komunikujeme s ubytovacími partnery i hosty a vybízíme je k nalezení alternativního řešení. 

Pohled do budoucna 

Pokud se týče konkrétních kroků, jež společnost Booking.com podniká vůči svým partnerům 

poskytujícím ubytovací služby, pracujeme na plánu stimulace poptávky po cestování v době, 

až krize pomine a bude opět bezpečné cestovat. Jelikož země začínají vykazovat známky 

zotavení, zveřejníme tzv. sadu nástrojů pro přípravu na zotavení (Recovery Preparation 

Toolkit), která pomůže našim ubytovacím partnerům znovu nastartovat podnikání a co nejdříve 

opět dosahovat růstu. Jakmile bude tato sada finalizována a zveřejněna, naše místní zastoupení 

naváží úzký kontakt s našimi partnery a projednají s nimi konkrétní iniciativy, jakož jim i 

pomohou zorientovat se v této nelehké době. Rovněž plně podporujeme fiskální úlevy a vládní 

podpůrná opatření směřující do sektoru cestovního ruchu od národních vlád i Evropské unie a 

vyzýváme vlády, aby přijaly včasná opatření zajišťující přežití evropského ekosystému 

cestovního ruchu, jehož jsme součástí. 

Závěr 

Doufáme, že tento dopis přinesl odpovědi na otázky, které Vás zneklidňují. 

Tempo, rozsah i dopady pandemie COVID-19 mají nadále bezprecedentní rozměry. Naše týmy 

dělají uprostřed této rychle se vyvíjející globální nejistoty maximum a snaží se současně chránit 

naše partnery poskytující ubytovací služby i naše společné zákazníky, naše zaměstnance a naši 

společnost. Víme, že se jedná o mimořádně náročné období, proto budeme nadále usilovně 

pracovat na iniciativách, které budou přinášet podporu našim ubytovacím partnerům nejen 

dnes, ale i v době, kdy svět začne opět cestovat. Protože naši partneři z ubytovacích služeb a 

společnost Booking.com jsou v tom společně.  

Se srdečným pozdravem, 



 

Peter Lochbihler 

Director Public Affairs 

 

Příloha 1 

V případě České republiky jsme podrobně sledovali opatření přijatá českou vládou proti 

pandemii koronaviru, zejména vyhlášení nouzového stavu (vyhlášen 12. března, původně na 30 

dní, k dnešnímu dni prodloužen do 17. května), v jehož důsledku: 

• Od půlnoci 13. března: vláda zakazuje vstup do České republiky cizincům z 15 

rizikových oblastí, včetně Číny, Jižní Koreje, Iránu a evropských států - Itálie, 

Španělska, Rakouska, Německa, Švýcarska, Švédska, Nizozemí, Belgie, Velké 

Británie, Norska, Dánska a Francie. Výjimku tvoří cizí státní příslušníci s přechodným 

pobytem v České republice na dobu delší než 90 dní a cizí státní příslušníci s trvalým 

pobytem. 

• Od půlnoci 13. března: vláda rovněž zakazuje českým občanům a cizincům s trvalým i 

přechodným pobytem cestovat do rizikových oblastí. Výjimku tvoří osoby, které cestují 

do příhraničních oblastí za prací, vláda oznámila omezení týkající se cestování do České 

republiky pro cizince z vysoce rizikových zemí. 

• Od 16. března až do konce nouzového stavu (všimněte si, že původní časový rámec byl 

nastaven do 12. dubna, což bylo později prodlouženo) vláda zakazuje vstup do České 

republiky všem cizím státním příslušníkům s výjimkou cizích státních příslušníků s 

trvalým pobytem, s přechodným pobytem v České republice na dobu delší než 90 dní a 

cizích státních příslušníků, jejichž vstup je v zájmu České republiky. Čeští občané 

nesmějí opustit zemi (s možnými výjimkami, které tvoří osoby, jež cestují do 

příhraničních oblastí za prací, apod.). Cizí státní příslušníci s trvalým pobytem či s 

přechodným pobytem v České republice na dobu delší než 90 dní mohou v době trvání 

nouzového stavu opouštět zemi bez možnosti návratu. 

S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem byly k datu tohoto dopisu stanoveny následující 

podmínky pro případy zásahu vyšší moci: 

Současné podmínky pro uznání případu zásahu vyšší moci: 

(1) Veškeré rezervace vytvořené na ubytovací zařízení v České republice s datem příjezdu 

(check-in) mezi 16. březnem 2020 a 17. květnem 2020 (včetně). 

(2) Domácí rekreační cestování splňuje podmínky zásahu vyšší moci v období od 27. března 

2020 do 17. května 2020 (včetně). 

  



Dřívější podmínky pro uznání případu zásahu vyšší moci: 

(1) Veškeré rezervace vytvořené na ubytovací zařízení v České republice ze strany 

cestovatelů z Číny, Iránu, Itálie, Jižní Koreje, Francie, Španělska, Německa, Švýcarska, 

Norska, Dánska, Nizozemí, Švédska, Velké Británie, Belgie a Rakouska s datem 

příjezdu (check-in) mezi 14. březnem 2020 a 11. dubnem 2020 (včetně). 

(2) Veškeré domácí cestování splňuje podmínky zásahu vyšší moci v období od 16. března 

2020 do 26. března 2020. 

Odkazujeme Vás na naše partnerské centrum, kde naši partneři poskytující ubytovací služby 

mohou nalézt aktualizované informace týkající se našich postupů v případě zásahu vyšší moci 

v České republice, které zohledňují výše uvedená časová období. 

 

Příloha 2 

Rezervační asistent 

Jste si jisti, že chcete zrušit svoji rezervaci? 

Pohyb do EU a Schengenského prostoru je povolen, avšak pouze za určitými omezenými účely, 

včetně, nikoliv však pouze, návratu do domovské země a podpory zdravotnických aktivit. Svoji 

rezervaci můžete zrušit po ověření toho, že Vám omezení cestování skutečně znemožňuje 

příjezd do ubytovacího zařízení, které jste si zarezervovali. 

Ověřit podmínky 

 

Zrušení Vaší rezervace 

Jste si jisti, že chcete zrušit svoji rezervaci? 

Cestování do většiny lokalit je za určitých podmínek a za konkrétními účely nadále možné. 

Svoji rezervaci můžete zrušit po ověření toho, že příslušná vláda nebo místní omezení cestování 

Vám skutečně nedovolují absolvovat pobyt v ubytovacím zařízení, které jste si zarezervovali. 

□ Přečetl jsem si související podmínky a rozumím jim 

Ano, zrušit tuto rezervaci  Ne, nechci rezervaci zrušit 

 


