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Z Á K O N

zo 14. júna 2001

o zájazdoch,  podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr
a o zmene a doplnení Obèianskeho zákonníka v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

§ 1

Predmet zákona

Tento zákon upravuje niektoré podmienky podnika-
nia v cestovnom ruchu a vz�ahuje sa na slu�by posky-
tované prevádzkovate¾mi cestovných kancelárií a pre-
vádzkovate¾mi cestovných agentúr.

§ 2

Zájazd

(1) Zájazd na úèely tohto zákona je vopred priprave-
ná a zorganizovaná kombinácia najmenej dvoch
z týchto slu�ieb:
a) doprava,
b) ubytovanie,
c) iné slu�by, ktoré nie sú doplnkom dopravy alebo

ubytovania a tvoria významnú súèas� kombinácie
slu�ieb, napríklad stravovanie, zabezpeèenie sprie-
vodcu, spoloèensko-kultúrny program alebo rekre-
aèno-�portový program,

ak sa ponúkajú na predaj alebo sa predávajú za sú-
hrnnú cenu, a ak sa slu�ba poskytuje dlh�ie ako
24 hodín, alebo ak zahàòa ubytovanie cez noc.

(2) Zájazd na úèely tohto zákona je aj vopred zorga-
nizovaný pobyt zahàòajúci len ubytovanie na viac ako
tri noci v jednom ubytovacom zariadení akejko¾vek
kategórie a triedy vrátane stanu, karavanu a ubytova-
nia v súkromí.

(3) Zájazd nie je
a) kombinácia slu�ieb zostavená a� na základe indivi-

duálnej po�iadavky,
b) kombinácia slu�ieb predávaná inému podnikate¾o-

vi na úèel jeho ïal�ieho podnikania,
c) individuálne zabezpeèenie a uskutoènenie dopravy,

predaj dopravných cenín, predaj vstupeniek na kul-
túrne, �portové a iné podujatia a predaj sprievod-
covských slu�ieb.

(4) Poistenie úèastníkov zájazdu sa nepova�uje za
inú slu�bu pod¾a odseku 1.

§ 3

Cestovná kancelária

(1) Cestovná kancelária je podnikate¾,1) ktorý na
základe �ivnostenského oprávnenia2) organizuje, po-
núka a predáva zájazdy a uzatvára zmluvu o obstara-
ní zájazdu3) (ïalej len �zmluva o zájazde�).

(2) Cestovná kancelária v rámci �ivnostenského
oprávnenia pod¾a odseku 1 ïalej
a) organizuje kombinácie slu�ieb, ponúka a predáva

ich inej cestovnej kancelárii na úèel jej ïal�ieho
podnikania,

b) ponúka a predáva  na základe individuálnej objed-
návky jednotlivé slu�by alebo ich kombinácie,

c) sprostredkúva predaj jednotlivých slu�ieb pre inú
cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru alebo iné
právnické osoby a fyzické osoby (dopravcov, pre-
vádzkovate¾ov ubytovacích zariadení, usporiadate-
¾ov kultúrnych, �portových a iných spoloèenských
podujatí),

d) sprostredkúva predaj zájazdov pre inú cestovnú
kanceláriu; zmluva o zájazde sa v týchto prípadoch
musí uzatvori� v mene cestovnej kancelárie, pre
ktorú sa zájazd sprostredkúva, a táto zodpovedá za
plnenie zmluvy o zájazde,

e) predáva veci súvisiace s cestovným ruchom, najmä
vstupenky, mapy, plány, prospekty, cestovné po-
riadky, vytlaèených sprievodcov a spomienkové
predmety.

§ 4

Cestovná agentúra

(1) Cestovná agentúra je podnikate¾,1) ktorý na zá-
klade �ivnostenského oprávnenia2) vykonáva slu�by
pod¾a § 3 ods. 2.

(2) Cestovná agentúra je povinná okrem povinností
pod¾a osobitného predpisu4) oznaèi� prevádzkareò
a propagaèné a iné materiály urèené pre objednávate-
¾a slovami �cestovná agentúra�, ak toto oznaèenie ne-
obsahuje u� jej obchodné meno.

(3) Cestovná agentúra nesmie sprostredkova� predaj
zájazdu pre osobu, ktorá nie je cestovnou kanceláriou
[§ 3 ods. 2 písm. d)].

1) § 2 ods. 2 písm. b) Obchodného zákonníka v znení neskor�ích predpisov.
2) Zákon è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní (�ivnostenský zákon) v znení neskor�ích predpisov.
3) § 741a a� 741k Obèianskeho zákonníka v znení neskor�ích predpisov.
4) Napríklad § 30 zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
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(4) Prevádzkovate¾om, èlenom �tatutárneho orgánu
alebo zodpovedným zástupcom cestovnej agentúry ne-
smie by� fyzická osoba, ktorej v posledných piatich
rokoch bolo zru�ené �ivnostenské oprávnenie2) na pre-
vádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej
agentúry z dôvodu poru�enia povinností ulo�ených zá-
konom alebo z dôvodu úpadku.5)

§ 5

Objednávate¾

Objednávate¾ je
a) osoba, ktorá uzatvorí s cestovnou kanceláriou

zmluvu o zájazde,
b) osoba, v ktorej prospech sa zmluva o zájazde uza-

tvorila,
c) osoba, na ktorú sa zájazd previedol za podmienok

pod¾a Obèianskeho zákonníka.6)

§ 6

Zmluva o zájazde

Zmluva o zájazde má charakter typovej zmluvy po-
d¾a osobitného predpisu.7)

Povinnost i  cestovnej  kancelár ie

§ 7

(1) Cestovná kancelária je povinná okrem povinností
pod¾a osobitného predpisu4)
a) po celý èas podnikania ma� uzatvorenú zmluvu

o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku (ïalej len
�povinné zmluvné poistenie zájazdu�) s pois�ovòou
alebo by� èlenom fondu (ïalej len �poistite¾�), alebo
ma� uzatvorenú zmluvu o bankovej záruke s ban-
kou plniacou podmienky pod¾a § 9 a� 11,

b) oznaèi� prevádzkareò a propagaèné a iné materiály
urèené pre objednávate¾a slovami �cestovná kance-
lária� alebo �CK�, ak toto oznaèenie neobsahuje u�
jej obchodné meno,

c) poverova� výkonom sprievodcovskej èinnosti len
osoby, ktoré majú osvedèenie o získanom vzdelaní
v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni.

(2) Cestovná kancelária nesmie sprostredkova�
predaj zájazdu pre osobu, ktorá nie je cestovnou kan-
celáriou [§ 3 ods. 2 písm. d)].

(3) Oddelená ponuka a predaj slu�ieb alebo samo-
statné úètovanie polo�iek toho istého zájazdu nezba-
vujú cestovnú kanceláriu povinností vyplývajúcich
z tohto zákona.

(4) Prevádzkovate¾om, èlenom �tatutárneho orgánu
alebo zodpovedným zástupcom cestovnej kancelárie
nesmie by� fyzická osoba, ktorej v posledných piatich
rokoch bolo zru�ené �ivnostenské oprávnenie2) na pre-
vádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej

agentúry z dôvodu poru�enia povinností ulo�ených zá-
konom alebo z dôvodu úpadku.5)

§ 8

(1) Cestovná kancelária je povinná pred uzatvorením
zmluvy o zájazde v katalógu, prípadne inou písomnou
formou (ïalej len �katalóg�) presne, jasne, pravdivo,
zrozumite¾ne, úplne a riadne informova� o v�etkých
skutoènostiach, ktoré sú jej známe a ktoré mô�u ma�
vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu, najmä
v�ak o
a) termíne zaèatia a skonèenia zájazdu,
b) cene zájazdu vrátane èasového rozvrhu platieb

a vý�ke preddavku,
c) prípadoch, keï je objednávate¾ povinný zaplati�

cestovnej kancelárii zmluvnú pokutu pri odstúpení
od zmluvy o zájazde, a o vý�ke tejto zmluvnej poku-
ty ustanovenej v závislosti od èasu odstúpenia,

d) cie¾ovom mieste a mieste pobytu,
e) druhu dopravného prostriedku, úrovni jeho vyba-

venosti, kvality a triedy,
f) type ubytovania, jeho polohe, kategórii, stupni vy-

bavenosti a o hlavných charakteristických zna-
koch,

g) rozsahu stravovania a o jeho forme,
h) trase cesty, predpokladaných èasoch a o miestach

zastávok,
i) v�eobecných údajoch týkajúcich sa pasových a ví-

zových po�iadaviek pre obèanov Slovenskej repub-
liky a o zdravotných formalitách, ktoré sú nevyhnutné
na cestu a pobyt, ako aj o zvyèajných cenách a le-
hotách na ich vybavenie,

j) tom, èi sa pre zájazd po�aduje minimálny poèet
úèastníkov zájazdu vrátane termínu, kedy najne-
skôr pred odchodom sa musí objednávate¾ovi ozná-
mi�, �e sa nedosiahol minimálny poèet úèastníkov
zájazdu a cestovná kancelária zájazd zru�uje,

k) rozsahu a podmienkach povinného zmluvného po-
istenia zájazdu (§ 9 a� 11), o rozsahu poistného
plnenia, o podmienkach na plnenie nároku objed-
návate¾a, o poistite¾ovi, s  ktorým má cestovná kan-
celária uzatvorené povinné zmluvné poistenie zá-
jazdu,

l) programe v mieste pobytu,
m) lehote, v ktorej mô�e objednávate¾ oznámi�, �e sa

zájazdu namiesto neho zúèastní iná osoba, ak sú
dôvody na jej urèenie, a o podmienkach, ktoré musí
úèastník poskytovaného zájazdu spåòa�, ak sú dô-
vody na ich ustanovenie,

n) mo�nosti uzatvori� individuálne poistenie objedná-
vate¾a na cestu a pobyt vrátane poistenia pre prí-
pad, �e objednávate¾ovi vzniknú náklady v súvis-
losti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde
v prípade nehody alebo ochorenia,

o) rozsahu a kvalite v�etkých ostatných plnení, ktoré
sú obsahom zájazdu.

(2) Pred uzatvorením zmluvy o zájazde sa údaje uve-

5) Zákon è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskor�ích predpisov.
6) § 741f Obèianskeho zákonníka v znení neskor�ích predpisov.
7) § 23a zákona è. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebite¾a v znení neskor�ích predpisov.

Èiastka 117 Zbierka zákonov è. 281/2001 Strana 3043



dené v odseku 1 mô�u zmeni� len v odôvodnených
preukázate¾ných prípadoch, ak si cestovná kancelária
v katalógu toto právo v konkrétnych prípadoch vyhra-
dila alebo ak sa na ich zmene dohodla so záujemcom
o kúpu zájazdu; v ostatných prípadoch sú pre cestov-
nú kanceláriu záväzné.

(3) Katalóg alebo iná písomná forma ponuky alebo
dopåòajúcej informácie o zájazde sa pova�uje za súèas�
zmluvy o zájazde, ak si zmluvné strany písomne nedo-
hodli iné podmienky.

Povinné zmluvné poistenie  zájazdu

§ 9

(1) Cestovná kancelária je povinná dohodnú� povin-
né zmluvné poistenie zájazdu, na ktorého základe
vzniká objednávate¾ovi právo na poistné plnenie v prí-
padoch, keï cestovná kancelária z dôvodu svojho
úpadku5)
a) neposkytne objednávate¾ovi dopravu z miesta po-

bytu v zahranièí do Slovenskej republiky, ak je táto
doprava súèas�ou zájazdu,

b) nevráti objednávate¾ovi zaplatený preddavok alebo
cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutoènil,

c) nevráti objednávate¾ovi rozdiel medzi zaplatenou
cenou zájazdu a cenou èiastoène poskytnutého zá-
jazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sèasti.

(2) Na povinné zmluvné poistenie zájazdu sa vz�ahu-
jú primerane ustanovenia Obèianskeho zákonníka8)
a osobitného predpisu,9) ak tento zákon neustanovuje
inak.

(3) Poistite¾ odovzdá cestovnej kancelárii okrem do-
kladu o povinnom zmluvnom  poistení zájazdu dokla-
dy urèené objednávate¾ovi, ktoré musia obsahova�
informácie o uzatvorenom povinnom zmluvnom pois-
tení zájazdu, najmä v�ak oznaèenie poistite¾a, pod-
mienky povinného zmluvného poistenia zájazdu a spô-
sob oznámenia poistnej udalosti; cestovná kancelária
je povinná odovzda� tieto doklady objednávate¾ovi sú-
èasne so zmluvou o zájazde.

§ 10

(1) Ak cestovná kancelária neposkytne objednávate-
¾ovi dopravu z miesta pobytu v zahranièí do Sloven-
skej republiky, poskytne poistite¾ poistné plnenie fi-
nanèným zabezpeèením dopravy z miesta pobytu do
Slovenskej republiky vrátane nevyhnutného ubytova-
nia a  stravovania do odchodu. Cestovná kancelária je
povinná organizaène zabezpeèi� uvedenú dopravu vrá-
tane nevyhnutného ubytovania a stravovania pro-
stredníctvom svojho povereného pracovníka alebo
prostredníctvom zmluvne dohodnutej organizácie.
Uzatvorenú zmluvu s takouto organizáciou na plnenie
organizaèného zabezpeèenia repatriácie objednávate¾a
do Slovenskej republiky predlo�í cestovná kancelária
poistite¾ovi ako súèas� dokladov na uzatvorenie povin-

ného zmluvného poistenia zájazdu. Ak sa následným
pre�etrovaním poistite¾a preuká�e, �e nenastala poist-
ná udalos� pod¾a § 9 ods.1 písm. a), je cestovná kan-
celária povinná uhradi� poistite¾ovi v�etky náklady na
poistné plnenie v sume, ktorú za òu poistite¾ plnil. Ak
si objednávate¾ zabezpeèí dopravu vrátane nevyhnut-
ného ubytovania a stravovania na vlastné náklady,
poistite¾ objednávate¾ovi uhradí tieto náklady iba do
vý�ky, akú by musel vynalo�i�, ak by dopravu, ubyto-
vanie a stravovanie zabezpeèovala cestovná kancelá-
ria prostredníctvom svojho povereného pracovníka
alebo prostredníctvom zmluvne dohodnutej organizá-
cie.

(2) Poistné plnenie pod¾a odseku 1 poskytne poistite¾
ihneï po overení pravdivosti oznámenia poistnej uda-
losti, najneskôr do 24 hodín. Na oznámenie poistnej
udalosti pod¾a odseku 1 sa nevy�aduje písomná forma.

(3) Poistite¾ nie je oprávnený odmietnu� alebo zní�i�
poistné plnenie, ak sa dozvie po poistnej udalosti, �e
cestovná kancelária poskytla nepravdivé alebo neúpl-
né podklady, ktoré boli na uzatvorenie povinného
zmluvného poistenia zájazdu podstatné. Poistite¾ je
v�ak v tomto prípade oprávnený domáha� sa náhrady
�kody od cestovnej kancelárie.

§ 11

(1) Povinné zmluvné poistenie zájazdu mo�no uza-
tvori� len s poistite¾om, ktorému bolo udelené povole-
nie na podnikanie v oblasti uvedenej v § 9 a schválené
v�eobecné poistné podmienky Úradom pre finanèný
trh pod¾a osobitného predpisu.9)

(2) V�eobecné poistné podmienky urèia, akou su-
mou sa cestovná kancelária podie¾a na poistnej uda-
losti.

(3) Cestovná kancelária je povinná dohodnú� povin-
né zmluvné poistenie zájazdu pod¾a § 9 na dostatoènú
poistnú sumu vo vý�ke minimálne 30 % roèných plá-
novaných tr�ieb z predaja zájazdov. Ak tieto tr�by ma-
jú by� ni��ie ne� v predchádzajúcom roku, cestovná
kancelária je povinná dohodnú� povinné zmluvné po-
istenie na poistnú sumu vo vý�ke minimálne 30 %
týchto tr�ieb v predchádzajúcom roku.

(4) Cestovná kancelária je povinná pred uzatvorením
povinného zmluvného poistenia zájazdu a kedyko¾vek
poèas trvania povinného zmluvného poistenia zájazdu
umo�ni� poistite¾ovi na jeho �iados� prístup ku v�et-
kým dokladom, ktoré súvisia s povinným zmluvným
poistením zájazdu, a poda� k nim vysvetlenie.

(5) Nároky objednávate¾a, ktoré mu vznikli k cestov-
nej kancelárii v dôsledku nesplnenia zmluvy o zájazde
v prípadoch uvedených v § 9 ods. 1, prechádzajú na
poistite¾a, a to a� do vý�ky poistného plnenia, ktoré
poistite¾ poskytol objednávate¾ovi. 

(6) Poistite¾ a cestovná kancelária sú povinní o záni-

8) § 788 a� 828 Obèianskeho zákonníka v znení neskor�ích predpisov.
9) Zákon Slovenskej národnej rady è. 24/1991 Zb. o pois�ovníctve v znení neskor�ích predpisov.
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ku povinného zmluvného poistenia zájazdu bezod-
kladne informova� príslu�ný �ivnostenský úrad.

§ 12

Kontrola a dozor

(1) Poru�enie povinností vyplývajúcich z § 4 ods. 2
a� 4, § 7 ods. 1, 2 a 4, § 9 ods. 3 a § 11 ods. 6 sa
pova�uje za záva�ný spôsob poru�enia podmienok
pod¾a osobitného predpisu.10)

(2) Kontrolu a dozor nad dodr�iavaním tohto zákona
vykonáva Slovenská obchodná in�pekcia11) a Úrad pre
finanèný trh.12)

§ 13

Prechodné ustanovenie

Cestovné kancelárie, ktoré vykonávajú èinnos� po-
d¾a doteraj�ích predpisov, sú povinné splni� podmien-
ky a povinnosti ustanovené týmto zákonom do �iestich
mesiacov odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto záko-
na.

Èl. II

Zákon è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník v znení
zákona è. 58/1969 Zb., zákona è. 131/1982 Zb., zá-
kona è. 94/1988 Zb., zákona è. 188/1988 Zb., zákona
è. 87/1990 Zb., zákona è. 105/1990 Zb., zákona
è. 116/1990 Zb., zákona è. 87/1991 Zb., zákona
è. 509/1991 Zb., zákona è. 264/1992 Zb., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 249/1994 Z. z., zákona è. 153/1997 Z. z., zákona
è. 211/1997 Z. z., zákona è. 252/1999 Z. z. a zákona
è. 218/2000 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 40a v prvej vete za slovom �§ 589� sa slovo �a�
nahrádza èiarkou a za slová �§ 701 ods. 1� sa vkladajú
slová �a § 741b ods. 2�.

2. Ôsma hlava sa dopåòa �tvrtým oddielom, ktorý
vrátane nadpisu znie:

��tvrtý oddiel

ZMLUVA O OBSTARANÍ ZÁJAZDU

§ 741a

Zmluvou o obstaraní zájazdu sa obstarávate¾ (ces-
tovná kancelária) zaväzuje, �e objednávate¾ovi obstará
vopred ponúkanú kombináciu slu�ieb cestovného ru-
chu (zájazd), a objednávate¾ sa zaväzuje, �e zaplatí
dohodnutú cenu.

§ 741b

(1) Zmluva musí ma� písomnú formu alebo inú
vhodnú formu a musí obsahova�
a) oznaèenie zmluvných strán,
b) charakteristiku zájazdu, najmä termín jeho zaèatia

a skonèenia, uvedenie v�etkých poskytovaných
slu�ieb, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu, miesto
a èas ich trvania; vymedzenie zájazdu mo�no na-
hradi� odkazom na èíslo zájazdu alebo iné oznaèe-
nie v katalógu iba v tom prípade, ak katalóg obsa-
huje v�etky tieto informácie a bol odovzdaný
objednávate¾ovi,

c) cenu zájazdu vrátane èasového rozvrhu platieb
a vý�ky preddavku,

d) lehotu a spôsob, akým má objednávate¾ uplatni�
nároky plynúce z poru�enia právnej povinnosti ces-
tovnej kancelárie,

e) vý�ku zmluvných pokút, ktoré je povinný objedná-
vate¾ cestovnej kancelárii uhradi� pri odstúpení od
zmluvy v prípadoch urèených týmto zákonom.

(2) Zmluva má ïalej obsahova�
a) ïal�ie platby za slu�by, ktorých cena nie je zahrnu-

tá v cene zájazdu, údaje o poète a vý�ke týchto
ïal�ích platieb, ak sú súèas�ou zájazdu,

b) ubytovanie, jeho názov, polohu, kategóriu a triedu,
stupeò vybavenosti a hlavné charakteristické zna-
ky, ak je súèas�ou zájazdu,

c) druh, charakteristiku a kategóriu dopravného
prostriedku, údaje o trase cesty, ak je súèas�ou
zájazdu doprava,

d) spôsob a rozsah stravovania, ak je súèas�ou zájaz-
du,

e) ak je realizácia zájazdu podmienená dosiahnutím
minimálneho poètu úèastníkov zájazdu, výslovné
uvedenie tejto skutoènosti a lehotu, v ktorej najne-
skôr musí cestovná kancelária objednávate¾a pí-
somne informova� o zru�ení zájazdu a o odstúpení
od zmluvy z dôvodu nedosiahnutia minimálneho
poètu úèastníkov zájazdu,

f) ak sú dôvody na urèenie podmienok, ktoré musí
objednávate¾ spåòa�, uvedenie týchto podmienok
a lehotu, v ktorej mô�e objednávate¾ oznámi�, �e sa
zájazdu namiesto neho zúèastní iná osoba,

g) ïal�ie skutoènosti, na ktorých sa zmluvné strany
dohodnú.

(3) Cestovná kancelária je povinná objednávate¾ovi
odovzda� spolu so zmluvou doklad o poistení zájazdu
pre prípad úpadku vystavený poistite¾om.

§ 741c

(1) V zmluve mo�no dohodnú�, �e cestovná kancelá-
ria je oprávnená jednostranným úkonom zvý�i� cenu
zájazdu, ak je súèasne presne urèený spôsob výpoètu
zvý�enia ceny. Cena zájazdu uvedená v zmluve sa

10) § 58 zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
11) Zákon Slovenskej národnej rady è. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej in�pekcii v znení neskor�ích predpisov.

Zákon è. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebite¾a v znení neskor�ích predpisov.
12) Zákon è. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finanèný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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nesmie jednostranne zvý�i� v priebehu 20 dní pred
zaèiatkom zájazdu.

(2) Cenu zájazdu pod¾a odseku 1 mo�no zvý�i� len
v prípade, �e dôjde k
a) zvý�eniu dopravných nákladov vrátane cien pohon-

ných látok,
b) zvý�eniu platieb spojených s dopravou, napríklad

letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahr-
nuté v cene zájazdu,

c) zmene kurzu slovenskej koruny pou�itého na urèe-
nie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5 %, ak
k tomuto zvý�eniu dôjde do 21. dòa pred zaèatím
zájazdu.

(3) Písomné oznámenie o  zvý�ení ceny sa musí ob-
jednávate¾ovi odosla� najneskôr 21 dní pred zaèatím
zájazdu, inak cestovnej kancelárii nevznikne právo na
zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

§ 741d

(1) Cestovná kancelária je povinná najneskôr sedem
dní pred zaèatím zájazdu poskytnú� objednávate¾ovi
písomne ïal�ie podrobné informácie o v�etkých sku-
toènostiach, ktoré sú pre objednávate¾a dôle�ité
a  ktoré sú jej známe, ak nie sú obsiahnuté u� v zmluve
alebo v katalógu, ktorý bol objednávate¾ovi odovzdaný,
a to najmä
a) spresnenie údajov uvedených v § 741b ods. 2

písm. a) a� d),
b) podrobnosti o mo�nosti kontaktu na neplnoletú

osobu alebo zástupcu cestovnej kancelárie v mieste
pobytu neplnoletej osoby, ak ide o zájazd, ktorého
úèastníkom je neplnoletá osoba,

c) meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a te-
lefónne èíslo zástupcu cestovnej kancelárie, na kto-
rého sa objednávate¾ v �a�kostiach v priebehu zá-
jazdu mô�e obráti� so �iados�ou o pomoc a ktorý je
oprávnený prijíma� a vybavova� reklamácie objed-
návate¾a poèas zájazdu,

d) v�etky potrebné doklady, ktoré potrebuje objedná-
vate¾ na poskytovanie obstaraných slu�ieb (naprí-
klad letenku, poukaz pre hotel na poskytnutie do-
hodnutého ubytovania a stravovania, doklad pre
zástupcu cestovnej kancelárie v mieste pobytu na
poskytnutie fakultatívnych výletov).

(2) Ak je zmluva uzatvorená v èase krat�om ako
sedem dní pred zaèatím zájazdu, musí cestovná kan-
celária svoju povinnos� pod¾a odseku 1 splni� pri
uzatváraní zmluvy.

§ 741e

(1) Ak je cestovná kancelária nútená pred zaèatím
zájazdu zmeni� podstatnú podmienku zmluvy, navrh-
ne objednávate¾ovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná
zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa
v návrhu nová cena uvies�.

(2) Ak cestovná kancelária navrhne zmenu zmluvy
pod¾a odseku 1, má objednávate¾ právo rozhodnú�, èi
so zmenou zmluvy súhlasí alebo èi od zmluvy odstúpi
bez zaplatenia zmluvných pokút. Rozhodnutie objed-

návate¾a musí písomne oznámi� cestovnej kancelárii
v lehote urèenej cestovnou kanceláriou.

§ 741f

(1) Pred zaèatím zájazdu mô�e objednávate¾ písomne
oznámi� cestovnej kancelárii, �e zájazdu sa namiesto
neho zúèastní iná osoba uvedená v oznámení. Objed-
návate¾ tak mô�e urobi� len v urèenej lehote a ozná-
menie musí obsahova� aj vyhlásenie nového objedná-
vate¾a, �e súhlasí s uzatvorenou zmluvou a spåòa
v�etky dohodnuté podmienky úèasti na zájazde. Dòom
doruèenia oznámenia sa v òom uvedená osoba stáva
objednávate¾om.

(2) Pôvodný objednávate¾ a nový objednávate¾ spo-
loène a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny
zájazdu a úhradu nákladov, ktoré cestovnej kancelárii
v súvislosti so zmenou objednávate¾a vzniknú.

§ 741g

(1) Cestovná kancelária mô�e pred zaèatím zájazdu
od zmluvy odstúpi� len z dôvodu zru�enia zájazdu
alebo z dôvodu poru�enia povinností objednávate¾om,
ktoré boli zmluvne dohodnuté.

(2) Ak odstúpi objednávate¾ od zmluvy pod¾a § 741e
ods. 2 alebo ak odstúpi cestovná kancelária od zmluvy
z dôvodu zru�enia zájazdu pred jeho zaèatím, má ob-
jednávate¾ právo �iada�, aby mu cestovná kancelária
na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej
v kvalite, ktorá zodpovedá slu�bám dohodnutým v pô-
vodnej zmluve, ak cestovná kancelária mô�e takýto
zájazd ponúknu�.

(3) Pri uzatvorení zmluvy pod¾a odseku 2 sa platby
uskutoènené na základe pôvodnej zmluvy pova�ujú za
platby pod¾a novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu
ni��ia ako u� uskutoènené platby, je cestovná kance-
lária povinná tento rozdiel bezodkladne objednávate-
¾ovi vráti�.

(4) Ak cestovná kancelária zru�í zájazd v  lehote
krat�ej ako 20 dní pred termínom jeho zaèatia, objed-
návate¾ má právo na primeranú náhradu �kody.

§ 741h

(1) Ak nie je dôvodom odstúpenia od zmluvy objed-
návate¾a poru�enie povinností cestovnej kancelárie,
ktoré sú urèené zmluvou alebo týmto zákonom, alebo
ak cestovná kancelária odstúpi od zmluvy pred zaèa-
tím zájazdu z dôvodu poru�enia povinností objednáva-
te¾om, je objednávate¾ povinný zaplati� cestovnej kan-
celárii zmluvné pokuty vo vý�ke urèenej pod¾a § 741b
ods. 1 písm. e) a cestovná kancelária je povinná vráti�
objednávate¾ovi bezodkladne zostatok z uhradenej ce-
ny zájazdu pod¾a zru�enej zmluvy.

(2) Ak je dôvodom odstúpenia objednávate¾a od
zmluvy poru�enie povinností cestovnej kancelárie ur-
èené zmluvou alebo týmto zákonom alebo ak nedôjde
k uzatvoreniu novej zmluvy pod¾a § 741g ods. 2, je
cestovná kancelária povinná bezodkladne vráti� objed-
návate¾ovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhra-
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du ceny zájazdu pod¾a zru�enej zmluvy, prièom objed-
návate¾ nie je povinný zaplati� cestovnej kancelárii
zmluvné pokuty. Právo objednávate¾a na náhradu �ko-
dy týmto nie je dotknuté.

§ 741i

(1) Cestovná kancelária zodpovedá objednávate¾ovi
za poru�enie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej
zmluvy bez oh¾adu na to, èi tieto záväzky má splni�
cestovná kancelária, alebo iní dodávatelia slu�ieb, kto-
ré sa poskytujú v rámci zájazdu. Objednávate¾ uplatní
právo na odstránenie chybne poskytnutej slu�by bez-
odkladne, a to u dodávate¾a slu�by alebo u poverené-
ho zástupcu cestovnej kancelárie. O uplatnení tohto
práva je potrebné urobi� písomný záznam v spolupráci
so zástupcom cestovnej kancelárie.

(2) Ak nesplní cestovná kancelária povinnosti vyplý-
vajúce zo zmluvy alebo z tohto zákona riadne a vèas,
musí objednávate¾ uplatni� svoje právo písomne v ces-
tovnej kancelárii bezodkladne, najneskôr v�ak do
troch mesiacov od skonèenia zájazdu, alebo v prípade,
�e sa zájazd neuskutoènil, odo dòa, keï sa mal zájazd
skonèi� pod¾a zmluvy, inak právo zaniká. Na uznanie
nárokov pri chybne poskytnutej slu�be objednávate¾
predlo�í písomný záznam urobený pod¾a odseku 1.

(3) Ak je uzatvorenie zmluvy sprostredkované inou
cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou,
platia lehoty pod¾a odseku 2, ak si objednávate¾ uplat-
nil svoje práva v sprostredkujúcej cestovnej kancelárii
alebo v cestovnej agentúre.

§ 741j

(1) Cestovná kancelária sa mô�e zbavi� zodpoved-
nosti za �kodu spôsobenú odstúpením od zmluvy ale-
bo poru�ením povinností len vtedy, ak preuká�e, �e
túto �kodu nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia
slu�ieb a �koda bola spôsobená
a) objednávate¾om,
b) tre�ou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním

zájazdu,

c) udalos�ou, ktorej nebolo mo�né zabráni� ani pri
vynalo�ení v�etkého úsilia, alebo v dôsledku neob-
vyklých a nepredvídate¾ných okolností.

(2) V prípadoch pod¾a odseku 1 písm. b) a c) je ces-
tovná kancelária povinná poskytnú� objednávate¾ovi
bezodkladne pomoc.

§ 741k

(1) Ak po zaèatí zájazdu cestovná kancelária nepo-
skytne objednávate¾ovi slu�by alebo ich podstatnú
èas� riadne a vèas alebo zistí, �e mu ich nebude môc�
poskytnú�, aj keï ju k tomu zmluva zaviazala, je
povinná bezodkladne urobi� také opatrenia, aby mo-
hol zájazd pokraèova�.

(2) Ak pokraèovanie zájazdu nemo�no zabezpeèi�
inak ako prostredníctvom slu�ieb ni��ej kvality, ne� sú
uvedené v zmluve, je cestovná kancelária povinná vrá-
ti� objednávate¾ovi rozdiel ceny medzi ponúkanými
a poskytnutými slu�bami.

(3) Ak slu�by pod¾a odseku 2 nemo�no zabezpeèi�
alebo ich objednávate¾ neprijme, je cestovná kancelá-
ria povinná bezodkladne vráti� objednávate¾ovi rozdiel
ceny zájazdu. V prípade, �e súèas�ou zájazdu je aj
doprava, je cestovná kancelária povinná poskytnú�
objednávate¾ovi dopravu spä� na miesto odchodu ale-
bo na iné miesto návratu, s ktorým objednávate¾ sú-
hlasí, vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania
a stravovania. Ak je doprava uskutoènená iným do-
pravným prostriedkom, ne� ktorý bol dohodnutý
v zmluve, je cestovná kancelária povinná
a) vráti� rozdiel ceny, ak je doprava uskutoènená za

ni��ie náklady,
b) rozdiel ceny uhradi� z vlastných prostriedkov, ak je

doprava uskutoènená za vy��ie náklady.

Èl. III

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. októbra 2001.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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282

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, �e 5. decembra 2000 bola v Bratislave podpísaná
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci v boji proti organizovanej
trestnej èinnosti.

V súlade s èlánkom 12 ods. 1 dohoda nadobudla platnos� tridsiaty deò odo dòa doruèenia neskor�ej nóty, t. j.
1. marca 2001.

Do textu dohody mo�no nazrie� na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
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