
Resumé 

Hlavním cílem této diplomové práce je uceleně shrnout právní úpravu zájezdu v 

českém právním řádu, vymezit a popsat předmět tohoto smluvního typu a definovat 

strany této smlouvy a jednotlivá práva a povinnosti, která vznikají na začátku i v 

průběhu tohoto smluvního vztahu. Práce rozebírá základní pojmy, které jsou spjaty se 

smlouvou o zájezdu, a rovněž popisuje roli cestovní agentury v celém procesu. 

Pozornost je také věnována nejdůležitějším změnám, které přišly s novým občanským 

zákoníkem. Pokusil jsem se jednotlivá ustanovení rozebrat a vysvětlit jejich význam. 

Stejně tak se práce zaměřuje na směrnici 90/314 EHS, která je právním základem 

tohoto smluvního typu, dále jsem se také pokusil zhodnotit, zda byla do českého 

právního řádu tato směrnice implementována správně a zda byla dodržena základní 

pravidla, na kterých tato směrnice stojí. 

Práce je rozdělena do několika kapitol, v nichž se věnuji jednotlivým 

problémům. V úvodu jsou stanoveny základní cíle této práce. V následující kapitole se 

věnuji základnímu vymezení, účelu, základním pojmům a charakteru tohoto 

smluvního typu. 

Ve třetí, nejrozsáhlejší kapitole rozebírám konkrétní náležitosti smlouvy o 

zájezdu, jednotlivá práva a povinnosti smluvních stran. Podkapitoly jsou doplněny o 

rozhodnutí soudů, která zpřesňují a vymezují jednotlivá ustanovení. 

Ve čtvrté kapitole jsou rozebírány jednotlivé změny tohoto smluvního závazku, 

za jakých podmínek jsou tyto změny možné a kdy ne. V této kapitole jsou tedy 

popisovány změny smlouvy jako postoupení, odstoupení od smlouvy, změna ceny 

zájezdu nebo zrušení zájezdu. 

Následující dvě kapitoly se věnují vadám zájezdu, tedy situacím, kdy zájezd 

neodpovídá požadavkům ve smlouvě a také náhradě újmy a to jak majetkové škodě, 

tak i nemajetkové újmě. 



 Sedmá kapitola pojednává o zahraničním školním pobytu, jehož úprava je 

novinkou v našem právním řádu. Hlavním důvodem této úpravy je zvýšená ochrana 

žáka jako zákazníka. 

Předposlední kapitola se věnuje revizi směrnice, jenž má nahradit směrnici 

současnou, která upravuje problematiku cestovních služeb. Je zde porovnání obou 

směrnic, vypíchnuty hlavní rozdíly a důvody, které vedly k přijetí nové právní úpravy. 

V poslední kapitole je rozebírána právní úprava zájezdu v německém 

občanském zákoníku. Jsou zde porovnány jednotlivé články s naší právní úpravou 

týkající se smlouvy o zájezdu a dále popisovány jejich rozdíly. 

 


