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 Článek I. 
Úvodní ustanovení

1.	 Pojištění	 záruky	 proti	 úpadku	 cestovní	 kanceláře	 je	
upraveno	 těmito	 Zvláštními	 pojistnými	 podmínkami,	
Všeobecnými	pojistnými	podmínkami	a	ujednáními	v	po-
jistné	smlouvě	a	dále	se	řídí	zákonem	č.	159/1999	Sb.,	
o	některých	podmínkách	podnikání	v	oblasti	cestovního 
ruchu, v platném znění (dále jen „zákon č. 159/1999 Sb.).

2. Pojištění se sjednává jako pojištění škodové.
3. Ujednání v pojistné smlouvě mají přednost před ustanove-

ními pojistných podmínek.
4. Ustanovení pojistných podmínek mají přednost před dis-

pozitivními ustanoveními právních předpisů.
5. Je-li pojistníkem podnikatel, předpokládá se, že jedná 

s  odbornou znalostí, péčí a  obezřetností. Ujednává se, že 
se v  takovém případě neuplatní ustanovení zákona pro 
smlouvy uzavírané adhezním způsobem.

Článek II. 
Pojistné nebezpečí, pojistná událost,  

limit pojistného plnění
1. Pojištění se sjednává pro případ, kdy pojištěný z  důvodu 

svého úpadku:
 a) neposkytne zákazníkovi repatriaci,
 b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zá-

jezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v pří-
padě neuskutečnění zájezdu, nebo

 c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zá-
jezdu a  cenou poskytnutého zájezdu v  případě, že se 
zájezd uskutečnil pouze z části,

 d) nevrátí zákazníkovi veškeré platby, které od zákazníka 
obdržel, v případě, že mu zprostředkoval spojené ces-
tovní služby (dále jen SCS).

2. Pojistnou událostí je skutečnost uvedená v odst. 1 tohoto 
článku, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele pl-
nit. Pojistné nebezpečí zaniká poskytnutím všech zájezdů 
a SCS prodaných v době platnosti pojistné smlouvy.

3. Horní hranice pojistného plnění pojistitele je určena limi-
tem pojistného plnění.

4. Limit pojistného plnění se vztahuje na jednu pojistnou 
událost vzniklou z  jedné příčiny pro všechny oprávněné 
osoby v průběhu platnosti pojištění.

5. Minimální výše limitu pojistného plnění musí činit podle § 
7b odstavce 2, 3 a § 7c zákona č. 159/199 Sb. nejméně 30% 
z ročních plánovaných tržeb z prodeje zájezdů nebo zpro-
středkovaných SCS nebo v případě, že tyto tržby mají být 
nižší než tržby v předchozím roce, minimálně 30% těchto 
tržeb v předchozím roce.

6. Limit pojistného plnění při uzavírání pojistné smlouvy se 
stanovuje dle ujednání odst. 3 tohoto článku na základě 
podkladů dodaných pojistiteli pojistníkem podle § 8 a odst. 
1 zákona č. 159/199 Sb..

7. V případě, že nároky zákazníků přesahují sjednaný limit po-
jistného plnění, budou uspokojeny postupem podle § 10 
i zákona č. 159/1999 Sb..

Článek III. 
Vznik, doba trvání a změny pojištění 

1. Pojištění se sjednává na jeden rok, není-li v pojistné smlou-
vě dohodnuto jinak. Je-li pojištění sjednáno na dobu delší 
než jeden rok, je pojistným obdobím jeden rok.

2. Pojištění vzniká dnem ujednaným v  pojistné smlouvě, 
nejdříve však dnem následujícím po zaplacení pojistného 
a spoluúčasti (resp. jejich první splátky) ve sjednané výši po-
jistiteli. Nezbytnou podmínkou vzniku pojištění je současně 
nabytí právní moci rozhodnutí o udělení státního povolení 
k provozování živnosti (dále jen „koncese“). Pojistník je povi-
nen o udělení koncese informovat pojistitele bez zbytečné-
ho odkladu, nejdéle však do 5 pracovních dnů od udělení.

3. Pojištění se vztahuje na veškeré zájezdy, poukazy na zájezd 
a spojené cestovní služby prodané za trvání pojištění, leda-
že cestovní kancelář sjedná nové pojištění záruky pro pří-
pad úpadku pokrývající tyto zájezdy a poukazy a spojené 
cestovní služby.

4. Okamžikem prodeje se rozumí okamžik uzavření smlouvy 
o zájezdu nebo smlouvy na službu, která je součástí SCS.

5. Odchylně od Článku 2, odst. 2, VPP nelze nabídku pojisti-
tele přijmout zaplacením pojistného či jeho splátky ve výši 
a lhůtě uvedené v nabídce.

6. Pro neplacení pojistného se pojištění nepřerušuje.

Článek IV. 
Zánik pojištění

Vedle důvodů uvedených v právních předpisech pojištění za-
niká z  důvodů uvedených ve VPP nebo důvodů ujednaných 
v pojistné smlouvě, a to:  
 a) písemnou výpovědí pojistitele s  osmidenní výpověd-

ní dobou z  důvodu porušení povinnosti pojištěného 
oznámit zvýšení pojistného rizika,

 b) písemnou výpovědí pojistitele s osmidenní výpovědní 
dobou pokud pojistník nepřijme návrh pojistitele na 
novou výši pojistného a/nebo spoluúčasti při zvýšení 
pojistného rizika,

 c) dnem zániku nebo pozastavení živnostenského opráv-
nění pojištěného k provozování cestovní kanceláře,

 d) dnem smrti pojištěné fyzické osoby nebo dnem zániku 
pojištěné právnické osoby bez právního nástupce,

 e) neobdrží-li pojištěný po uzavření pojistné smlouvy do 
6 měsíců příslušné oprávnění k  provozování cestovní 
kanceláře; pojištěný je povinen tuto skutečnost ozná-
mit neprodleně pojistiteli; v tomto případě se pojistná 
smlouva ruší od samého počátku. Pojistitel má v tako-
vém případě nárok na úhradu nákladů spojených s uza-
vřením pojistné smlouvy ve výši 10% z pojistného, které 
by pojistiteli jinak náleželo do okamžiku, kdy pojistník 
tuto skutečnost oznámil, min. však 3 000 Kč.

 f ) dnem úpadku pojištěného.

Článek V. 
Pojistné

1. Pojistným je úplata za pojistnou ochranu, jejíž výše je sta-
novena v pojistné smlouvě.

2. Pojistné placené pojistníkem je jednorázovým pojistným, 
není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

3. Zanikne-li pojištění, je pojistitel povinen vrátit pojistníkovi 
na jeho účet pojistné ve výši přesahující pojistné za dobu do 
zániku pojištění nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy pojistník 
předloží pojistiteli novou pojistnou smlouvu nebo jinak vě-
rohodným způsobem prokáže zánik pojistného rizika.

4. V případě zániku pojištění v důsledku pojistné události ná-
leží pojistiteli jednorázové pojistné za celou dobu, na niž 
bylo pojištění sjednáno. 

5. Dojde-li k  pojistné události po zániku pojištění v  souladu 
s  ustanovením článku II. odst. 5 těchto ZPP, má pojistitel 
právo na pojistné v rozsahu uvedeném v ustanovení článku 
IV. odst. 3 těchto ZPP.

6. Zanikne-li pojištění výpovědí ze strany pojistitele dle § 6 
odst. 6 písm. b) zákona 159/1999 Sb., náleží pojistiteli jed-
norázové pojistné celé. 

7. V pojistné smlouvě je možné dohodnout, že pojistník uhra-
dí pojistné ve splátkách. Je-li sjednáno hrazení pojistného 
ve splátkách, je pojistitel oprávněn účtovat přirážku v pro-
centech ročního pojistného. Pokud nebude některá splát-
ka zaplacena nejpozději v  den své splatnosti, je pojistitel 
oprávněn žádat najednou zbylou část pojistného. 

8. V pojistné smlouvě lze dohodnout, že pojistné v ní stano-
vené je zálohovým pojistným. V tomto případě je pojištěný 
povinen předložit pojistiteli nejpozději do dvou měsíců po 
zániku pojištění, resp. po konci pojistného období veškeré 
doklady a údaje o skutečně dosažených tržbách z prodeje 
zájezdů za poslední uzavřený kalendářní rok. Pojistitel do 
30 dnů po obdržení těchto údajů zálohové pojistné zú-
čtuje. Pojistné však nesmí být nižší než pojistné stanovené 
v pojistné smlouvě.

9. Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, má pojisti-
tel právo požadovat úrok z prodlení v souladu s právními 
předpisy.

Článek VI. 
Spoluúčast

1. Spoluúčast je částka, kterou se pojištěný v případě pojistné 
události podílí na pojistném plnění. 

 Pojistník je povinen složit ve lhůtě stanovené pojistnou 
smlouvou na  účet pojistitele částku spoluúčasti, není-li 
v pojistné smlouvě dohodnut jiný způsob spoluúčasti po-
jištěného na pojistné události.

2. Dojde-li k  pojistné události, použije pojistitel na pojistné 
plnění přednostně částku spoluúčasti složenou na účet po-
jistitele.

3. Pojistitel je povinen nejpozději do 30 dnů po skončení 
pojistného období nebo pojistné doby za předpokladu, že 
bude s pojistitelem uzavřena další pojistná smlouva, před-
ložit pojištěnému písemné zúčtování částky složené na 
jeho účet jako spoluúčast. Stejnou povinnost má pojistitel 
i v případě zániku pojištění.

4. Dojde-li ke snížení částky spoluúčasti pod minimální výši 
stanovenou v pojistné smlouvě, je pojistník povinen dopl-
nit ji na tuto minimální částku nejpozději do 4 týdnů ode 
dne, kdy obdržel zprávu pojistitele o čerpání spoluúčasti. 

Pokud tak pojistník neučiní, pojištění uplynutím této lhů-
ty zaniká.

5. Zanikne-li pojištění, je pojistitel povinen nepoužitou částku 
spoluúčasti vrátit pojistníkovi na jeho účet, a to nejpozději 
do 30 dnů ode dne, kdy pojistník předloží pojistiteli novou 
pojistnou smlouvu a pojistný certifikát nebo jinak věrohod-
ným způsobem prokáže zánik pojistného rizika. Zanikne-li 
pojištění po pojistné události, je povinen zbývající částku 
vrátit pojištěnému do 30 dnů po poskytnutí pojistného pl-
nění všem oprávněným osobám, které ve lhůtě stanovené 
v  článku VI. odst. 2 písm. a) těchto pojistných podmínek 
uplatnily svůj nárok na pojistné plnění.

6. Zanikne-li pojištění, v  době, kdy je pojistník v  prodlení 
s placením pojistného, má pojistitel právo uhradit nejdříve 
dlužné pojistné a zbývající částku spoluúčasti vrátit do 30 
dnů na účet pojištěného.

Článek VII. 
Práva a povinnosti pojistníka, pojištěného

1. Pojistník a  pojištěný jsou povinni sjednat pojištění mini-
málně v rozsahu stanoveném zákonem č. 159/199 Sb..

2. Pojistník a pojištěný jsou povinni sjednat a podle § 9 odst. 
1 písm. b) zákona č. 159/199 Sb. udržovat po celou dobu 
trvání pojištění limit pojistného plnění v  takové výši, aby 
v případě pojistné události, kterou je úpadek cestovní kan-
celáře, byly uspokojeny veškeré nároky zákazníků.

3. Pojistník je povinen uhradit pojistiteli pojistné a  částku 
spoluúčasti ve výši a  lhůtách dohodnutých v  pojistné 
smlouvě. Při prodlení s placením pojistného a spoluúčasti 
uhradit pojistiteli úrok z  prodlení podle obecně platných 
právních předpisů.

4. Pojistní a pojištěný je před uzavřením pojistné smlouvy po-
vinen:

 a) předložit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám údaje 
týkající se pojištění zájezdů a pojištění SCS, které si vy-
žádá a podat k nim vysvětlení zejména:

 i) finanční a majetkovou bilanci hospodaření za stáva-
jící i uplynulá období,

 ii) podnikatelský záměr včetně obchodního plánu,
 iii) popřípadě další doklady a údaje související s pojiš-

těním zájezdů nebo pojištěním SCS,
 b) předložit pojistiteli písemné jmenování svého odpo-

vědného zástupce pojištěného pro nepřetržitý kontakt 
s pojistitelem.

5. V průběhu pojištění jsou pojistník a pojištěný povinni: 
 a) oznámit pojistiteli podle § 8a odst. 1 písm. b) zákona č. 

159/199 Sb. bez zbytečného odkladu změnu pojistného 
rizika, zejména zvýšení tržeb z prodeje zájezdů nebo zvý-
šení tržeb za SCS nad výši, kterou pojistník sdělil pojistiteli 
před uzavřením pojistné smlouvy, dále pak změnu sku-
tečností, na které byl při sjednávání pojištění tázán tj.:

 - počet zákazníků,
 - podnikatelský záměr,
 - výše tržeb za zájezdy,
 - výše tržeb za SCS,
 - způsob dopravy,
 - odpovědná osoba,

 b) předložit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám údaje 
týkající se pojištění zájezdů a pojištění SCS, které si vy-
žádá a podat k nim vysvětlení podle odst. 4 a) tohoto 
článku,

 c) oznámit bez zbytečného odkladu pojistiteli všechny 
podstatné změny týkající se pojistného nebezpečí 
a pojistného rizika, zejména:

 i) zhoršení stavu majetku a platební schopnosti,
 ii) jednání ohledně úvěrů, poskytování záruk na movi-

tý a nemovitý majetek třetím osobám,
 iii) změnu vlastníků, sloučení, splynutí podniku, rozdě-

lení nebo prodej a převod svých akcií či obchodova-
telných podílů,

 iiii) navýšení tržeb za vlastní zájezdy nebo zprostředko-
vané SCS dle zákona č. 159/199 Sb. oproti tržbám 
za zájezdy nebo zprostředkované SCS uvedených 
v podkladech předaných pojistiteli při sjednání po-
jištění, na jejichž základě byl stanoven limit pojist-
ného plnění,

 d) zasílat pojistiteli, v souladu s rozsahem předmětu pod-
nikání udělené koncese, měsíčně nejpozději do 25. 
dne bezprostředně následujícího kalendářního měsíce, 
průkazné údaje o  počtu cestujících, počtu prodaných 
zájezdů a  zprostředkovaných SCS, souhrnné ceně za 
prodané zájezdy a souhrnné částce plateb od zákazníků 
za SCS, výši záloh za zájezdy, výši tržeb za zájezdy, výši 
tržeb za SCS, a výši tržeb za prodané poukazy na zájezd,

 e) udržovat částku spoluúčasti po celou dobu trvání pojiš-
tění minimálně ve výši dohodnuté v pojistné smlouvě, 
není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak,

 f ) neprodleně pojistiteli oznámit nebezpečí vzniku po-
jistné události a po konzultaci s pojistitelem provádět 
účelná opatření k jejímu zamezení.

6. Nastane-li škodná událost, je pojistník a pojištěný povinen:
 a) oznámit písemně pojistiteli bez zbytečného odkladu, 

že došlo k úpadku,
 b) učinit nutná opatření, aby škoda byla co nejmenší a po-

stupovat v souladu s pokyny pojistitele,
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 c) dát pravdivé vysvětlení o vzniku škodné události a  je-
jích následcích, předložit potřebné doklady, umožnit 
pojistiteli pořídit kopie těchto dokladů, jakož i umožnit 
další šetření, která jsou nezbytná pro posouzení, zda se 
jedná o pojistnou událost a jaké jsou nároky oprávně-
ných osob na pojistné plnění,

 d) oznámit bez zbytečného odkladu orgánům činným 
v  trestním řízení důvodné podezření, že došlo k  trest-
nému činu v souvislosti s pojistnou událostí,

 e) sdělit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že v  souvis-
losti s  pojistnou událostí bylo proti němu nebo jeho 
zaměstnanci zahájeno trestní řízení a informovat pojis-
titele o průběhu a výsledcích tohoto řízení,

 f ) zabezpečit vůči jinému právo na náhradu škody či jiné 
obdobné právo.

7. Pojištěný je povinen zákazníkovi před tím, než učiní závaznou 
objednávku, nebo před uzavřením smlouvy o zájezdu nebo 
uzavřením smlouvy na službu cestovního ruchu (dále jen na 
službu), která je součástí SCS poskytnout informace na přísluš-
ném formuláři podle vyhlášky stanovené ministerstvem.

 Příslušný formulář musí obsahovat informace, zda se jedná 
o zájezd nebo SCS, a informaci o způsobu právní ochrany. 
Pokud se na konkrétní typ SCS žádný z  formulářů uvede-
ných ve vyhlášce nevztahuje, poskytne pojistník informace 
v nich obsažené.

8. Pojištěný je povinen podle § 9c zákona č. 159/199 Sb. před 
uzavřením smlouvy na službu, která je součástí SCS, infor-
movat zákazníka jasným, srozumitelným a zřetelným způ-
sobem o tom, že se na něj:

 a) nevztahuje žádné z  práv, které se vztahují výhradně na 
zájezdy, a  že za řádné poskytování jednotlivých služeb 
cestovního ruchu odpovídá výlučně jejich poskytovatel a

 b) vztahuje ochrana pro případ úpadku cestovní kancelá-
ře podle § 6 odst. 2 zákona.

9. Pojištěný je povinen informovat zákazníka o rozsahu a pod-
mínkách pojištění (rozsahu pojistného plnění, podmínkách 
pro uplatnění nároku na pojistné plnění, obchodní firmě 
pojistitele, s nímž má sjednáno pojištění) a předat mu do-
klad o pojištění záruky pro případ úpadku.

10. Pojistník a pojištěný je povinen na žádost pojistitele dolo-
žit písemný seznam veškerých zájezdů, zprostředkovaných 
SCS a jejich prodejní ceny, které byly prodány v době trvání 
pojištění u předchozího pojistitele, které však budou reali-
zovány až v době trvání tohoto pojištění.

11. Pojistník a pojištěný jsou povinni plnit další povinnosti ulo-
žené jim právními předpisy nebo pojistnou smlouvou.

Článek VIII. 
Práva a povinnosti oprávněné osoby

Kromě povinností stanovených právními předpisy je v případě 
uplatnění nároku na pojistné plnění oprávněná osoba povinna:
 a) písemně oznámit pojistiteli, že došlo ke škodné událos-

ti. Písemná forma oznámení se nevyžaduje v  případě 
škodné události podle článku 2 odst. 1 písm. a) těchto 
ZPP. V případě škodné události podle článku 2 odst. 1 
písm. b), c) a d) těchto ZPP je třeba tuto událost oznámit 
pojistiteli nejpozději do 3 měsíců od jejího vzniku,

 b) poskytnout pojistiteli potřebnou součinnost při zjišťo-
vání rozsahu a výše nároků, zejména umožnit pojistiteli 
pořídit kopie dokladů (smlouvy o zájezdu, smlouvy na 
službu, která je součástí SCS, dokladu o zaplacení zájez-
du, dokladu o zaplacení SCS nebo poukazu na zájezd), 
které jsou rozhodné pro posouzení nároku poškozené-
ho na pojistné plnění a jeho výši, jakož i umožnit šetře-
ní, která jsou k tomu nezbytná,

 c) oznámit pojistiteli, že pojištění proti témuž pojistnému 
nebezpečí uzavřel s  jiným pojistitelem. Současně je 
povinen sdělit obchodní jméno dalšího pojistitele, výši 
pojistné částky a rozsah pojištění,

 d) zabezpečit vůči jinému právo na náhradu škody.

Článek IX. 
Povinnosti pojistitele

Kromě povinností stanovených právními předpisy, VPP je pojis-
titel dále povinen zejména:
 a) předat pojištěnému kromě pojistky doklad určený pro 

pojištěné, který musí obsahovat zejména označení po-
jistitele, podmínky pojištění a způsob oznámení škodné 
události,

 b) vrátit pojištěnému na jeho účet nepoužitou částku na 
spoluúčast podle článku V. bodu 5 těchto ZPP,

 c) informovat neprodleně Ministerstvo pro místní rozvoj o: 
 - zániku pojištění a  o  skutečnostech, které mohou 

vést k zániku pojištění, zejména o závažných nedo-
statcích ve finančním hospodaření pojištěného,

 - vzniku pojistné události a  poskytnutém pojistném 
plnění,

 d) umožnit pojištěnému nahlédnout do spisových mate-
riálů týkajících se jeho škodné události a  umožnit mu 
pořídit si kopii nebo opis.

Článek X. 
Pojistné plnění

1. Pojistitel poskytne pojistné plnění v  rozsahu § 6 zákona 
č. 159/1999 Sb. do limitu pojistného plnění stanoveného 
v pojistné smlouvě.

2. Neposkytne-li pojištěný oprávněné osobě repatriaci, po-
kud je tato repatriace součástí zájezdu nebo zprostředko-
vaných SCS, poskytne pojistitel oprávněné osobě pojistné 
plnění na základě jeho oznámení podle článku VIII písm. a) 
těchto ZPP přímo zabezpečením této repatriace, včetně ne-
zbytného ubytování a stravování do doby odjezdu i v pří-
padě, že se pojistiteli nepodaří do 12 hodin po oznámení 
škodné události průkazně ověřit u odpovědného zástupce 
pojištěného, že došlo k pojistné události podle § 6 odst. 1 
písm. a) zákona č. 159/1999 Sb..

3. Pojistitel může oprávněné osobě poskytnout pojistné plně-
ní ve formě úhrady služeb, na základě kterých pokračuje ve 
svém zájezdu.

4. Zajistí-li si oprávněná osoba dopravu včetně nezbytného 
ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne pojis-
titel oprávněné osobě plnění na základě písemného ozná-
mení škodné události, a to pouze do výše, jakou by musel 
vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajiš-
ťoval sám.

5. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění v případě, 
že pojistník z  důvodu svého úpadku nevrátí oprávněné 
osobě zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu, jestliže se 
zájezd neuskutečnil, nebo pojištěný nevrátí oprávněné 
osobě rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a  cenou 
částečně poskytnutého zájezdu, jestliže se zájezd usku-
tečnil jen zčásti, je písemné oznámení škodné události 
včetně předložení cestovní smlouvy, popř. dalších dokla-
dů. V  tomto případě poskytne pojistitel pojistné plnění 
ve výši odpovídající zaplacené záloze nebo ceně zájezdu, 
případně rozdílu mezi zaplacenou cenou zájezdu a  ce-
nou částečně poskytnutého zájezdu, avšak po započ-
tení toho, co pojištěný oprávněné osobě vrátil sám a se 
zohledněním čerpání služeb v  rámci pojistného plnění 
podle odst. 1 tohoto článku. Pojistné plnění je splatné 
pojistitelem do 15 dnů od skončení šetření pojistné vy-
užitím garančního fondu podle § 10i odst. 2 zákona č. 
159/1999 Sb. je splatné pojistitelem do 60 dnů od skon-
čení šetření pojistné události.

6. Oznámení škodné události musí být učiněno oprávněnou 
osobou či jinou osobou, která má na pojistném plnění 
právní zájem, bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 
3 měsíců od vzniku pojistné události.

7. Převýší-li součet nároků všech oprávněných osob, které po-
jistiteli písemně oznámily pojistnou událost nejpozději do 
3 měsíců ode dne vzniku pojistné události, limit pojistné-
ho plnění, poskytne pojistitel pojistné plnění oprávněným 
osobám v částce nad sjednaný limit pojistného plnění z pe-
něžních prostředků, které obdrží z garančního fondu.

8. Pojistitel poskytne pojistné plnění v  české měně, není-li 
v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. K přepočtu nákladů, 
které poškozenému vznikly v zahraniční měně, se použije 
směnný kurz deviz vyhlášený Českou národní bankou plat-
ný v den vzniku pojistné události.

9. Neoznámí-li osoba, které vzniklo na pojistné plnění právo, 
pojistiteli vznik škodné události ve lhůtě ujednané v odst. 6 
tohoto článku, není pojistitel povinen poskytnout oprávně-
né osobě pojistné plnění.

Článek XI. 
Rozhodné právo

Pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající nebo s ní sou-
visející se řídí právním řádem České republiky.
Pro spory vyplývající z pojistné smlouvy či s ní související jsou 
příslušné soudy České republiky.

Článek XII. 
Přechod práv

1. Pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu částek, 
které v případě pojistné události vyplatil, prokáže-li, že po-
jištěný:

 a) způsobil úpadek úmyslným jednáním;
 b) porušil povinnosti stanovené právními předpisy a toto 

porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem pojistné 
události;

 c) porušil povinnosti stanovené ve VPP a v článku 6 těchto 
ZPP a to do takové výše, jaký vliv mělo porušení těchto 
povinností na rozsah povinnosti pojistitele plnit, příp. 
o kolik byla zkrácena práva pojistitele vůči třetím oso-
bám.

2. Dozví-li se pojistitel po pojistné události, že pojištěný vě-
domě poskytl nepravdivé nebo neúplné podklady, které 
byly pro uzavření pojistné smlouvy podstatné, má právo 
domáhat se na pojištěném náhrady škody vzniklé výplatou 
pojistného plnění z takové pojistné události.

3. Dojde-li ke skutečnosti uvedené v článku II., odst. 2 těchto 
ZPP a  neprokáže-li se dodatečně, že šlo o  pojistnou udá-
lost, je pojištěný povinen uhradit pojistiteli vše, co za něj 
pojistitel v tomto případě plnil.

4. Nároky oprávněné osoby, které jí vznikly proti pojištěnému 
v důsledku nesplnění smlouvy o zájezdu nebo smlouvy na 
službu, která je součástí SCS v rozsahu článku II. těchto ZPP, 
přecházejí na pojistitele, a to až do výše plnění, které pojis-
titel oprávněné osobě poskytl.

5. Pojistitel má proti oprávněné osobě právo na vrácení vypla-
ceného pojistného plnění v  případě, že oprávněná osoba 
uvedla pojistitele úmyslně v omyl o podstatných okolnos-
tech týkajících se jeho nároku na pojistné plnění. Stejné 
právo má pojistitel proti oprávněné osobě v  případě, že 
porušení povinností uvedených v článku VII. odst. 6 písm. 
f ) a článek VIII odst. d)  těchto ZPP vyšlo najevo po výplatě 
pojistného plnění.

Článek XIII. 
Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se stanoví další výkladová ustanovení:
Garanční fond je fond dle zákona č. 211/2000 Sb. o  Státním 
fondu roz voje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o pů-
sobnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku 
státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České repub-
liky, ve znění pozdějších předpisů.
Oprávněnou osobou se rozumí zákazník cestovní kanceláře, 
jakož i držitel poukazu na zájezd, kterému v důsledku pojistné 
události vznikne nárok na pojistné plnění.
Pojistníkem je cestovní kancelář, která uzavřela s pojistitelem 
pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku ces-
tovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.

Pojištěným je cestovní kancelář, na jejíž závazky se pojištění 
vztahuje ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. Pojištěný je iden-
tický s pojistníkem.
Poukazem na zájezd se rozumí platební prostředek vydaný 
cestovní kanceláří k zaplacení zájezdu. 
Prodejem se rozumí okamžik uzavření smlouvy o  zájezdu 
nebo smlouvy na službu, která je součástí SCS
Provozovatelem cestovní kanceláře se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která je na základě koncese oprávněna nabí-
zet a prodávat zájezdy, zprostředkovávat SCS a další služby ve 
smyslu zákona č. 159/1999 Sb.
Repatriací se rozumí doprava zákazníka z  místa pobytu do 
místa odjezdu nebo jiného místa, na němž se pojistník se 
zákazníkem dohodl, pokud je tato doprava součástí zájezdu 
nebo v případě, že je pojistník odpovědný za přepravu.
Souhrnnou cenou za zájezdy nebo spojené cestovní služby 
se rozumí aktuální stav souhrnu konečných cen všech uza-
vřených smluv o zájezdu nebo smluv na službu, která je sou-
částí SCS od počátku účinnosti pojištění včetně nerealizova-
ných smluv o zájezdu uzavřených před počátkem účinnosti 
pojištění.
Spoluúčastí se rozumí částka, kterou se pojištěný podílí na po-
jistném plnění v případě pojistné události.
Úpadkem skutečnost, kdy má pojištěný:
 a) více věřitelů a
 b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splat-

nosti a
 c) tyto závazky není schopen plnit.
Má se za to, že pojištěný není schopen plnit své peněžité zá-
vazky, jestliže:
 a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závaz-

ků, nebo
 b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, 

nebo
 c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splat-

ných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem 
rozhodnutí nebo exekucí, nebo

 d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 
odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení v platném znění, kterou mu uložil insolvenč-
ní soud.

Pojištěný je v úpadku i  tehdy, je-li předlužen. O předlužení 
jde tehdy, má-li pojistník více věřitelů a souhrn jeho závaz-
ků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty 
majetku pojistníka se přihlíží také k  další správě jeho ma-
jetku, případně k  dalšímu provozování jeho podniku, lze-li 
se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, 
že pojistník bude moci ve správě majetku nebo v  provozu 
podniku pokračovat.

Zájezdem a spojenými cestovními službami se rozumí:
Zájezdem je soubor alespoň dvou různých typů služeb cestov-
ního ruchu podle § 1a pro účely téže cesty nebo pobytu, pokud
 a) soubor těchto služeb je nabízen jediným podnikate-

lem, případně je sestaven na žádost nebo podle výběru 
zákazníka ještě před uzavřením jediné smlouvy o zájez-
du, nebo 

 b) bez ohledu na to, zda jsou uzavřeny samostatné smlou-
vy s  jednotlivými poskytovateli služeb cestovního ru-
chu, jsou tyto služby cestovního ruchu

 1. zakoupeny na jediném prodejním místě a zákazní-
kem vybrány před tím, než se zavázal k úhradě jejich 
ceny, 

 2. nabízeny, prodávány nebo účtovány za celkovou 
cenu,

 3. inzerovány nebo prodávány s  označením „zájezd“ 
nebo s podobným označením,

 4. sestaveny po uzavření smlouvy, která opravňuje zá-
kazníka k výběru z různých typů služeb cestovního 
ruchu, nebo

 5. zakoupeny od jednotlivých poskytovatelů služeb 
cestovního ruchu prostřednictvím online rezervač-
ního systému, při kterém podnikatel, s nímž je uza-
vřena první smlouva, předá jméno, platební údaje 
a elektronickou adresu svého zákazníka dalšímu pod-
nikateli a s tímto podnikatelem je uzavřena smlouva 
o další službě cestovního ruchu do 24 hodin po po-
tvrzení rezervace první služby cestovního ruchu.

Spojenými cestovními službami jsou alespoň dva různé 
typy služeb cestovního ruchu zakoupené pro účely téže 
cesty nebo pobytu, které nejsou zájezdem a  na jejichž po-
skytnutí jsou uzavřeny samostatné smlouvy s  jednotlivými 
poskytovateli služeb cestovního ruchu, jestliže cestovní kan-
celář zákazníkovi a) při jediné návštěvě či kontaktu se svým 
prodejním místem zprostředkuje samostatný výběr a samo-
statnou platbu každé jednotlivé služby cestovního ruchu, 
nebo b) zprostředkuje cíleným způsobem pořízení alespoň 
jedné další služby cestovního ruchu od jiného poskytovatele 
služeb cestovního ruchu, a pokud je smlouva s tímto posky-
tovatelem uzavřena do 24 hodin po potvrzení rezervace prv-
ní služby cestovního ruchu.
Zákazníkem je osoba, která uzavřela s  cestovní kanceláří 
smlouvu o zájezdu nebo smlouvy na službu, která je součástí 
SCS nebo osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena. 
Zákazníkem je i osoba, na kterou byl zájezd nebo služba ces-
tovního ruchu, která je součástí SCS převedena za podmínek 
stanovených zvláštním právním předpisem

Článek XIV. 
Závěrečné ustanovení

Tyto zvláštní pojistné podmínky pro pojištění záruky pro 
případ úpadku cestovní kanceláře nabývají účinnosti dnem  
1. srpna 2018.
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