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Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam 
 
e-mailem na: peter.lochbihler@booking.com 

V Praze dne 8.4.2020 

Vážený pane Lochbihler, 

děkuji Vám za reakci na náš dotaz ve věci postupu ze strany Booking.com v současné krizi cestovního ruchu 

vyvolané epidemií nového typu koronaviru (Covid-19). 

Souhlasíme, že se nacházíme ve skutečně nelehké bezprecedentní situaci, kdy řada podnikatelů v oblasti 

cestovního ruchu je touto epidemií, resp. tvrdými vládními opatřeními, velmi postižena. Opatření mnoha vlád 

v podobě zákazu cestování a prodeje ubytovacích služeb považujeme, nejméně v prvních dnech šíření viru, 

za logická a rozumíme jim. Na druhou stranu, vzhledem k charakteru a vývoji epidemie, dnes nikdo na světe 

s jistotu neví, jak dlouho budou opatření tohoto typu nutná. Situace se totiž bezpochyby velmi dynamicky 

vyvíjí. Z tohoto důvodu naši členové zkrátka nerozumí postup Booking.com, který umožnil zákazníkům bez 

sankce rušit i pobyty na období, které je z pohledu aktuálního vývoje šíření viru, velmi vzdálené.  

Rozumíme tomu, že situaci ohledně šíření viru jakož i přijímaná vládní opatření považuje Booking.com za tzv. 

vyšší moc (Force Majeure). Vyšší moc je zcela nepochybně důvodem, proč se řada závazků, vč. smluv o 

ubytování, mění z důvodu nemožnosti poskytnout po dobu trvání vyšší moci službu či z důvodu nemožnosti 

tuto službu čerpat. Pak je samozřejmě namístě ukončení/zrušení takového závazku bez jakékoliv sankce. Zde 

se ale dostáváme znovu k tomu, že dnes není nikdo schopen říci, jak dlouho bude tato vyšší moc trvat.  

Ve Vašem dopisu uvádíte, že za časovou hranici, od které nebude Booking.com umožňovat rušení nově 

uzavřených smluv o ubytování z důvodu vyšší moci – epidemie koronaviru, je datum 6.4.2020. Smlouvy 

uzavřené po tomto datu nebude již možné bez sankce z důvodu epidemie rušit. Je zřejmé, že zákazníci již 

v této době smlouvy uzavírají s rizikem trvání mimořádných opatření a epidemie se již nedá považovat za 

vyšší moc ve smyslu tohoto pojmu, když za vyšší moc je považována primárně nepředvídatelná situace. Na 

druhou stranu naprosto nechápeme, z jakého důvodu je/byl určen den 6.4.2020 

Nerozumíme ani tomu, proč by měl být pro možnost zrušení ubytování rozhodující datum uzavření smlouvy 

o ubytování. Z hlediska vyšší moci, na níž se Booking.com odvolává, by mělo být spíše rozhodující datum 

uskutečnění pobytu (poskytnutí ubytovací služby). 

Zcela logicky, pokud mají/měli zákazníci našich členů rezervované pobyty na období roku, kdy nebylo 

naprosto jasné, zda budou vládní opatření k zabránění šíření viru trvat (tedy zda bude stále trvat tzv. vyšší 

moc), a dokonce je/bylo pravděpodobné, že v té době již bude epidemie překonána, není žádoucí tyto pobyty 

rušit. Tato situace totiž paradoxně nepovede k nastartování cestovní ruchu, ale dále jej bude poškozovat, a 

to i poté, kdy již dojde k  očekávanému zastavení epidemie. Celý proces obnovy turismu takový postup tedy 

naopak oddálí. V žádném případě nechceme, stejně ani tak naši jednotliví členové, v této nelehké době 

přenášet důsledky krize na zákazníky. Chápeme, že i po skončení přísných vládních opatření může převažovat 

jistá obava z cestování. Na druhou stranu samotná obava pro rušení smluv na úkor provozovatelů 

ubytovacích zařízení nestačí a není vyšší mocí. 
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Z popsaných důvodů považují naši členové postup ze strany Booking.com za nelogický jdoucí evidentně proti 

jejich ekonomickým zájmům. Tento postup tak mohl/může v konečném důsledku mnoho z provozovatelů 

ubytovacích zařízení poškodit. Naši členové proto s tímto postupem nesouhlasí. Není ani jasné, proč bylo 

jako kritérium pro případná nesankcionovaná rušení pobytů vybráno datum uzavření smlouvy, když tato 

okolnost zcela jistě nemá vliv na následnou možnost/nemožnost ubytovací službu poskytnout.  

Požadujeme jasné vysvětlení, z jakého důvodu Booking.com postupuje/postupoval výše uvedeným 

způsobem, tj. ruší bez sankce pobyty na období, u kterých není/nebylo  jasné trvání mimořádných opatření 

k zabránění šíření epidemie. 

Žádáme rovněž o vysvětlení, v jakém předpise či smluvním ujednání spatřuje Booking.com oporu (tj. právní 

oporu) pro tento svůj postup. Legitimní očekávání našich členů bylo uvedeným postupem narušeno. Proto 

členové AHR nyní žádají jasná zdůvodnění kroků učiněných ze strany Booking.com ve vztahu k rušeným 

rezervacím. Nepředvídatelný postup, který prozatím Booking.com ve vztahu k poskytovatelům ubytovacích 

služeb zvolil může v budoucnu poškodit i Booking.com samotný, a to zejména z hlediska jeho důvěryhodnosti 

a oprávněného očekávání jeho klientů z řad hoteliérů. 

Naše členy samozřejmě i zajímají důsledky popsaného postupu Booking.com. Pokud totiž Booking.com pro 

svůj postup oporu v příslušné smluvní dokumentaci a obchodních podmínkách nemá a ukáže se, že rušení 

rezervací bez nároku na storno poplatky bylo neodůvodněné a předčasné a dojde k poškození 

provozovatelů ubytovacích zařízení, bude Booking.com tuto škodu těmto provozovatelům kompenzovat, 

popř. jakým způsobem? 

Pokud chceme skutečně společně přispět k obnově turistické ruchu s co nejmenšími ekonomickými následky 

napříč tímto odvětvím, pak musí být všechna rozhodnutí a opatření přijímána citlivě a domýšlena do 

důsledků. Stejně jako Booking.com i my a naši členové chceme chránit zdraví svých zákazníků. To se aktuálně 

děje, naši členové striktně dodržují všechna vládní opatření, umožňují svým zákazníkům rušit bezplatně 

rezervace na aktuální období, popř. nabízí zákazníků možnosti změn termínů pobytu atp. To vše budeme činit 

po dobu, po kterou to bude nutné. Na druhou stranu je pochopitelné, že poté, kdy vládní opatření spojené 

se šířením viru skončí, se naši členové budou potřebovat znovu nadechnout a získat své klient co nejdříve 

zpět a každá zrušená rezervace na toto nové období bude v té době představovat další ztrátu. 

Ve svém dopise uvádíte, že připravujete systém jakési podpory na zotavení cestovního ruchu a nastartování 

poptávky zákazníků po ubytovacích službách. Můžete nám prosím sdělit základní podobu těchto nástrojů? 

Jaká podpora bude například nabídnuta ze strany Booking.com poskytovatelům ubytovacích zařízení? 

Domníváme se, že v rámci deklarovaného zájmu o spolupráci můžeme poskytnout podněty a nápady, které 

mohou k rychlejšímu znovuobnovení turismu přispět. 

S pozdravem 

 

 
Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s. 
Ing. Václav Stárek, prezident 
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