Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v I. polroku 2020

11) Novela zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného
ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu
Možnosť dohody medzi cestovnou kanceláriou a cestujúcimi o odklade plnenia
Zámer opatrenia:
Cieľom návrhu zákona je v súvislosti s dynamickým šírením pandémie infekčného ochorenia COVID-19 reagovať na prijímanie
prísnych reštrikčných bezpečnostných a zdravotných opatrení vo všetkých krajinách sveta spojených s obmedzeniami, respektíve
zákazom vstupov do krajín, prechodom štátnych hraníc, funkčnosťou medzinárodného, ale aj vnútroštátneho leteckého, vlakového,
autobusového a lodného spojenia
Obsah opatrenia:
ponúknuť cestovným kanceláriám možnosť dohodnúť sa s cestujúcim na odklade plnenia a zároveň určiť isté výnimky z
cestujúcich, ktorí budú mať nárok na okamžité vrátenia zaplatených finančných prostriedkov
Názory proponentov:
vplyvy na podnikateľské prostredie je možné kvalifikovať ako pozitívne aj negatívne (CK nebudú nútené k refundácií
všetkých platieb, zvýšenie administratívnych nákladov, odmietnutie náhradného zájazdu zo strany cestujúceho, nemožnosť
cestovných kancelárií požadovať od cestujúcich úhradu splátok ceny zájazdu)
sociálne vplyvy je možné kvalifikovať ako pozitívne a aj negatívne (všetci cestujúci majú právo odstúpiť od zmluvy pred
začatím zájazdu bez povinnosti zaplatiť odstupné, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú
neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, pozitívny vplyv aj na sociálne prostredie súvisiaci so zamestnanosťou)
Názory oponentov:
diskriminácia- niektoré skupiny zákazníkov môžu odmietnuť aj náhradný zájazd a svoje peniaze
dostanú späť, iné skupiny takúto možnosť nemajú, zvolený postup je v rozpore s legislatívou EÚ

Primárny zdroj: Zákon (č. 136/2020), ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách
cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 119/2019 Z. z.
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7807
Stav opatrenia v legislatívnom procese: Zákon vyšiel v zbierke Zákonov 29.5.2020; účinnosť od: 29.5.2020
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo hospodárstva SR)
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