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Už v roce 2015 byl iniciován vznik 
garančního fondu, který má být 
nadstavbou pojištění cestovních 
kanceláří. Jak to s ním aktuálně 
vypadá? 
Návrh zákona byl nedávno projednán 
v Poslanecké sněmovně garančním 
výborem, který ho doporučil schválit  
ve znění pozměňovacího návrhu, a tím  
je snížení maximální výše příspěvku  
do garančního fondu z 0,25 procenta 
z tržeb za zájezdy a spojené cestovní 
služby na 0,1 procenta. Vládní 
návrh zákona byl podpořen všemi 
poslanci napříč politickým spektrem 
zastoupeným ve výboru a nabýt 
účinnosti má prvního července  
tohoto roku. 

Co bylo důvodem pro založení fondu? 
Před rokem 2015 často docházelo 
k podpojištění. Cestovní kanceláře 
neuváděly skutečné zisky a hrozilo 
velké riziko, že pojistná částka v případě 
krachu nebude stačit na vyplacení 
odškodnění klientům. Proto jsme 
byli nuceni zpřísnit pravidla – dnes je 
pojištění cestovních kanceláří sice 
sjednáváno s limitem pojistného plnění, 
ale kanceláře zároveň musejí pravidelně 
informovat svou pojišťovnu o tržbách 
a jiných skutečnostech. Může se však 
stát, že cestovka najednou zvýší obrat, 
začne nabízet lukrativnější destinace 
a nenahlásí to pojišťovně. Pořád tu 
existuje riziko, i když minimální, že 
pojistná částka nebude stačit. A kdo  
to pak zaplatí? 

A jak je tedy dorovnání pojistné 
částky řešeno v jiných zemích? 
Všechny země EU musejí transponovat 
stejnou směrnici a zajistit stoprocentní 
ochranu spotřebitele. Například 
v Německu si mohou cestovní kanceláře 
vybrat mezi pojištěním a zárukou 

u finanční instituce. Přitom vybírat zálohy 
smějí jen třicet dní před konáním zájezdu 
a jenom do výše dvaceti procent. U nás 
v lednu vesele zaplatíte za zájezd málem 
sto procent, ale jedete až v červenci.  
Ve Francii cestovní kanceláře i cestovní 
agentury skládají garanci u vybrané 
instituce (banky, pojišťovny, garanční 
fond nebo specializovaná sdružení). 
V Dánsku platí zákon o garančním fondu, 
podnikatelé do něj přispívají různou 
formou záruky – pojištěním, dluhopisy, 
hotovostí, cennými papíry. Zajišťovací 
mechanismus musí vycházet ze specifik 
svého trhu. Žádná ze zemí EU nevstupuje 
do soukromoprávních vztahů. Česko je 
jednou ze zemí EU s nejvyšším počtem 
cestovních kanceláří a agentur, čtyřicet 
pět procent trhu tvoří malé a střední 
cestovní kanceláře a my musíme pokrýt 
všechna potenciální rizika v souladu 
s evropskou směrnicí. 

Použití některého z modelů, který 
funguje v zahraničí, jste nezvažovali? 
Připravili jsme několik scénářů a variant, 
například jsme zástupcům asociací 

navrhovali, že budeme regulovat zálohy 
jako v Německu. Ale byli zásadně 
proti. A na dozajišťovací mechanismus 
přistoupili. Souhlasím s tím, že jsou 
možná trochu přeregulovány, že 
podmínky pro plnění jsou přísné,  
na druhou stranu my jen transponujeme 
evropskou směrnici, že klient cestovní 
kanceláře musí být stoprocentně 
ochráněn. A jsem přesvědčena,  
že vzhledem k tomu, že máme jeden 
z největších počtů cestovních kanceláří 
a agentur, podmínky podnikání v České 
republice nebudou zase tak špatné. 

Majitelé cestovních kanceláří se ale 
bouří, že budou muset zdražovat 
zájezdy. 
Spočítali jsme, že v rámci dorovnání 
nehrozí riziko vyšší než padesát milionů. 
Pokud cestovní kanceláře mají podle 
novely přispívat 0,1 procenta z tržeb  
za zájezdy, tak je to přibližně jedna 
koruna z každé tisícikoruny, takže na 
zájezdu za patnáct tisíc to dělá zdražení 
o patnáct korun. To podle mě pro 
cestovky není nijak významná částka. 
Navíc fond by měl být naplněn ve dvou 
splátkách do dvou let. Pak stanovíme 
novou vyhlášku a cestovní kanceláře, 
které už do fondu přispěly, nebudou 
platit nic.  Pavlína Nešněrová  

„NENÍ FÉR, KDYŽ NĚKTERÉ CESTOVNÍ KANCELÁŘE UVÁDĚJÍ,  
ŽE ROZHODNUTÍ O ZŘÍZENÍ GARANČNÍHO FONDU JE POPULISMUS 
VLÁDY,“ ŘÍKÁ KLÁRA DOSTÁLOVÁ A VYSVĚTLUJE, PROČ  
POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU NESTAČÍ. 
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Vystudovala Vysokou školu 
ekonomickou v Praze. Počátkem 
roku 2014 se stala náměstkyní na 
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, 
od listopadu téhož roku první 
náměstkyní dnes bývalé 
ministryně Karly Šlechtové.  
V roce 2016 byla zvolena 
zastupitelkou v Královéhradeckém 
kraji, na mandát v dubnu 2017 
rezignovala kvůli neslučitelnosti 
funkcí. V říjnu téhož roku byla 
zvolena poslankyní Parlamentu 
České republiky a v prosinci 2017 
byla jmenována ministryní pro 
místní rozvoj ČR v Babišově vládě. 
Je vdaná a má dvě děti. 
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