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1. Úvod   

 

Jako téma své diplomové práce jsem si vybral „Právní úpravu 

zájezdu“. Cestování je jedna z oblastí, která zažívá v posledních desítkách 

let velký rozvoj a stává se významnou součástí moderního života. Lidé se s 

tímto typem smlouvy setkávají stále více, především za účelem poznávání 

nových oblastí, zážitků, turistiky a rekreace. Ovšem náročnost klientů na 

požadavky cest je rok od roku vyšší a spektrum nabízených služeb je stále 

širší a nabízí výběr téměř neomezených možností cestování. Z výše 

uvedených důvodů, je velmi dobře, že je tato oblast právně upravena a 

nabízí jak ochranu zákazníkovi při jeho cestách, tak vyšší záruku, že budou 

naplněny veškeré požadavky, jež budou ve smlouvě o zájezdu uvedeny. 

Vedle práv zákazníka jsou zde samozřejmě i jeho povinnosti, které zase 

dávají určité záruky cestovním kancelářím. 

O tom, že se cestování stává opravdu významnou součástí dnešního 

moderního způsobu života, jednoznačně vypovídají i statistiky Českého 

statistického úřadu, z nichž vyplývá, že každým rokem stoupá počet 

turistických cest a v roce 2015 jich bylo uzavřeno téměř tři miliony. U 

zahraničních cest je průměrná délka pobytu téměř 7 dní, u cest v rámci 

České republiky činí průměrná délka pobytu 4 dny. Ke zvyšování počtu 

cest se dá také přičíst stále rostoucí životní úroveň v České republice a 

vzhledem ke konkurenčnímu boji nabídek cestovních kanceláří, také k 

nižším nákladům na cestování. Průměrné výdaje osoby v zahraniční na 1 

den činí 1577 Kč, v tuzemsku 675 Kč. Nejnavštěvovanější zahraniční 

destinací v roce 2015 byla Slovenská republika a hned poté velmi oblíbené 
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Chorvatsko. Na třetím místě byla Rakouská republika a na čtvrtém místě 

Řecko.
1
 

Jak jsem již zmínil, v této diplomové práci „Právní úpravu zájezdu“ 

se zabývám této problematice z hlediska právního, a proto se také hned na 

začátku věnuji základnímu vymezení, účelu, základním pojmům a 

charakteru tohoto smluvního typu, které české, ale i evropské právní normy 

tento smluvní typ upravují a změny po přijetí nového občanského zákoníku. 

Třetí, nejrozsáhlejší kapitola je věnována konkrétním náležitostem 

daného smluvního typu, které strany smlouvy se zde vyskytují, právům a 

povinnostem jednotlivých kontrahentů, tedy jak pořadatele, tak i zákazníka. 

Kapitoly jsou doplněny zahraniční i českou judikaturou, kterou se vymezily 

a zpřesnily určité pojmy a nejasnosti. 

Ve čtvrté kapitole jsou rozebírány možné změny tohoto smluvního 

závazku, za jakých podmínek je to možné, a kdy to naopak možné není. 

Zabývám se tu tedy postoupením, odstoupením smlouvy či změně ceně 

zájezdu, kdy je možné zájezd zrušit a jaká práva a povinnosti z těchto změn 

pro jednotlivé kontrahenty vznikají či zanikají. 

V páté kapitole se zabývám vadami zájezdu, tedy situací, kdy zájezd 

nesplňuje určité požadavky, jež jsou smlouvou o zájezdu pořadatelé povinni 

plnit. Co taková vada vůbec je a pokud není zákazníkovi řádně plněno, jaká 

práva mu vznikají a naopak jaké povinnosti v těchto situacích vznikají 

pořadateli. 

V šesté kapitole je rozebírána náhrada újmy, která může zákazníkovi 

vzniknout a to jak majetková škoda, tak i nemajetková újma. Soudní 

rozhodnutí, která se náhrady škod týkají, právně nezávazné tabulky, ze 

kterých však soudy při výměře škody vychází. 

                                            
1 Stránky Ministerstva pro místní rozvoj, Počet cest rezidentů a jejich průměrné výdaje na cestovní 

ruch v roce 2015, dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/a6e7ee4f-2a6f-46a4-ac13-

099bc5477e3f/Vyjezdovy-a-domaci-CR-rok-2015-z.pdf 

 

http://www.mmr.cz/getmedia/a6e7ee4f-2a6f-46a4-ac13-099bc5477e3f/Vyjezdovy-a-domaci-CR-rok-2015-z.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/a6e7ee4f-2a6f-46a4-ac13-099bc5477e3f/Vyjezdovy-a-domaci-CR-rok-2015-z.pdf
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Sedmá kapitola pojednává o zahraničním školním pobytu, což je 

zvláštní úprava mimo rámec smlouvy o zájezdu, jehož zařazením do 

šestého dílu občanského zákoníku, kde je smlouva o zájezdu upravena, se 

nechal český zákonodárce inspirovat právní úpravou Německa. Hlavním 

důvodem této úpravy je zvýšené ochrany žáka jako zákazníka. 

V osmé kapitole je rozebrána nová směrnice, jež má nahradit 

současnou směrnici, která tuto oblast upravuje. Je zde porovnání obou 

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

úpravě. V právních řádech zemí Evropské unie, tedy i České republiky, 

mají být tyto změny provedeny nejpozději do 1. července 2018. 

V poslední kapitole se zaobírám, jakým způsobem je právní úprava 

zájezdu zakotvena v německém občanském zákoníku (Bürgerliches 

Gesetzbuch), která vychází z evropské směrnice. Jaké jsou rozdíly mezi 

naší a německou právní úpravou v této oblasti, i když je v obou zemích 

stejný právní základ, tedy evropská směrnice, ale z důvodu minimální 

harmonizace, se mohou vyskytovat určité rozdíly v právních řádech zemí 

Evropské unie. 

 

2. Základní vymezení, účel a charakter právní 

úpravy 

 

Zákonem č.159/1999 Sb., o některých podmínkách v oblasti 

cestovního ruchu (dále jen „CestRuch“) a o změně zákona č. 40/1964, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ OZ 1964“) a zákona č. 455/1991 Sb. o 

živnostenském podnikání, došlo v našem právním řádu k rozšíření 

smluvních typů ve zvláštní části závazkového práva v OZ 1964 o cestovní 

smlouvu. Jeden z hlavních důvodů zařazení tohoto nového typu smlouvy je 
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transpozice směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o 

souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy (dále jen „90/314 EHS), v 

důvodové zprávě je dále uvedeno, že jedním z dalších důvodů zařazení 

cestovní smlouvy byly špatné dosavadní zkušenosti spotřebitelů se subjekty 

podnikajícími v oblasti cestovního ruchu, zvláště v případech úpadků 

cestovních kanceláří. Historicky se jednalo o druhou změnu OZ 1964, která 

byla provedena v rámci transpozice směrnice do našeho vnitrostátního 

práva, první byla směrnice Rady 1999/44/ES o některých aspektech prodeje 

spotřebního zboží a záruk na toto zboží, jež prosazovala ochranu 

spotřebitele, kterou náš právní řád nijak neupravoval a pojem spotřebitele 

byl zakotven až v roce 2000 zákonem č. 367/2000 Sb., kterým se změnil 

OZ 1964. 

           Dnes je směrnice 90/314 EHS provedena v zásadě ve dvou zákonech 

a to tedy v zákoně o CestRuchu a v občanském zákoníku účinném od 1.1. 

2014 (dále jen „OZ“), který je nutný vykládat v kontextu a  v_pojmosloví 

právě zákona o CestRuchu a dále v souladu s obecnou ochranou 

spotřebitele (např. výkladových pravidel) a spotřebitelským acquis, který po 

přezkumu, jenž zahájila Evropská unie (dále jen „EU“) již v roce 2004 

prošel velkou úpravou, zejména směrnicí Rady 2011/83 EU ze dne 25. října 

2011 o právech spotřebitelů, která zrušila či upravila několik směrnic 

přijatých v této právní oblasti v 80. a 90. letech. 
2
 

2.1.  Směrnice 90/314 EHS 

           Česká republika podepsala 4.10. 1993 dohodu zakládající přidružení 

mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a 

jejich členskými státy na straně druhé a tímto se zavázala k postupné 

harmonizaci svého práva s právem evropským a to včetně implementování 

Směrnice 90/314 EHS.  V preambuli směrnice jsou vypsány hlavní důvody 

                                            
2 2 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář, Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře str. 

934-936 
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přijetí této směrnice, mezi které patří snaha o dotvoření společného trhu, 

jehož je cestovní ruch nedílnou součástí, snaha o sjednocování a 

odstraňování rozdílů v otázce ochrany spotřebitele ve všech členských 

státech, podpora přeshraničního poskytování služeb, odpovědnost prodejce 

či organizátora za neplnění, odpovědnost za škody, které vzniknou 

spotřebiteli z důvodu nesprávného plnění nebo neplnění smluvních 

povinností a předložení záruk pro případ platební neschopnosti. Tato 

směrnice je typickým příkladem metody minimální harmonizace, což pro 

členské státy představuje povinnost podřídit se pouze minimálním 

požadavkům z EU a v této oblasti mohou nadále přijímat přísnější opatření. 

V opačném případě, by se jednalo o metodu úplné harmonizace, kdy státy 

nemohou danou problematiku upravovat přísněji ani mírněji. 

           Jednotlivé články směrnice pak dále upravují oblasti, jako jsou 

informace pro spotřebitele, požadavky na formu a obsah smlouvy o 

zájezdu, převoditelnost smlouvy, možnosti změn ceny zájezdů, řádné plnění 

závazků bez ohledu na to, který subjekt je povinný plnit, náhradních 

opatření v případě reklamací a dostatečné předložení záruk pro vrácení 

vložených prostředků a možnost repatriace v případě platební neschopnosti 

či úpadku.
3
 

 

3. Smlouva o zájezdu 

 

Tento smluvní typ je zařazen v OZ v části čtvrté, (relativní 

majetková práva), v hlavě druhé (závazky z právních jednání), v šestém 

dílu, kde v hned úvodním ustanovení máme popsán synallagmatický 

závazek, který vyplývá ze smlouvy o zájezdu a to mezi pořadatelem, který 

                                            
3ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, str. 2  
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se zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor služeb 

cestovního ruchu a zákazníkem, který se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu.
4
 

Dříve, v již už neúčinném občanském zákoníku byl tento smluvní typ 

nazýván jako cestovní smlouva, což nebylo příliš vhodné vzhledem k tomu, 

že ze smlouvy vzniká závazek zájezd. V dřívější úpravě bylo také 

používáno slovní spojení, že pořadatel zájezd „poskytne“,
5
 od čehož se 

upustilo a v dnešní úpravě pořadateli vzniká závazek, jehož obsahem je 

„obstarání“ zájezdu. Bylo by také možné uvažovat o tom, že bychom v 

určitých případech mohli aplikovat obecná ustanovení o příkazu
6
, 

neposkytne-li právní úprava zájezdu řešení a zájezd bychom mohli pak 

považovat za specifický závazek příkazního typu, avšak proti tomu lze 

argumentovat vlastní systematikou členění závazků vzniknuvších smluv, 

jelikož zájezd je vsunut do samostatného dílu šestého, načež smlouvy 

příkazního typu jsou upraveny v samostatném pátém dílu a tímto jsou 

jednotlivé smluvní typy od sebe odděleny, a proto nelze uvažovat o 

subsidiaritě jednotlivých dílů mezi sebou.
7
 

3.1.  Subjekty, zákazník 

Smlouva o zájezdu je tedy úplatnou smlouvou, jejímiž subjekty jsou 

zákazník a pořadatel a jehož předmětem je obstarat zákazníkovi zájezd a 

závazek zákazníka zaplatit souhrnnou cenu. Zákazník
8
 je tedy jednou ze 

stran tohoto závazku a jeho definici nenajdeme v OZ, ale v § 4 zákona o 

CestRuchu, který definuje zákazníka jako „osobu, která uzavře s cestovní 

kanceláří smlouvu o zájezdu, nebo osobu, v jejíž prospěch je smlouva 

uzavřena.“
9
 Zákazníkem bude i osoba, na kterou bude zájezd převeden v 

                                            
4  § 2521 občanského zákoníku 
5  § 852 OZ 1964 
6  § 2430 a následující OZ 
7  ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, str. 3-5   
8  NSS 1 As 46/2010 pojem zákazník je nutno vykládat ve smyslu zákona 159/1999 Sb., 

provozovatel cestovní kanceláře nesmí omezovat právo reklamovat pouze na osoby, které smlouvu 

s ním uzavřely 
9  § 4 zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 
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souladu s § 2532. Směrnice 90/314 EHS sice rozlišuje názvosloví pro 

označení smluvních stran, jako „spotřebitel“, „hlavní smluvní strana“ nebo 

„ostatní příjemce“ či „příjemce“, do našeho platného práva byl však zahrnut 

pojem „zákazník“ pro všechny tyto pojmy a musí být vykládán právě v 

kontextu § 4 zákona o CestRuchu, jelikož v užším slova smyslu by byla 

zákazníkem chápána podle OZ pouze osoba, která se zavázala zaplatit 

souhrnnou sumu zájezdu, případně osoba, na kterou by byl zájezd 

postoupen, což by bylo vzhledem k čl. 2 odst. 4 směrnice 90/314 EHS, kde 

jsou tyto osoby definovány nepřijatelné a z tohoto důvodu je tento pojem 

vykládán v souladu se směrnicí, která byla transponována právě v zákoně o 

CestRuchu. Již neplatný OZ 1964 obsahoval přímý odkaz na zákon o 

CestRuchu, v novém OZ toto zákonodárce vynechal, to ale nemá na výklad 

tohoto pojmu žádný vliv. 

Zákazník jako spotřebitel je ve smyslu směrnice 90/314 EHS chápán 

tedy obecně jako osoba, a to tedy jak osoba právnická, tak i fyzická, stejně 

tak to definuje i český zákonodárce, avšak většinový názor v Evropské unii 

(v obecné rovině) je takový, že spotřebitelem je výhradně osoba fyzická. 

(viz judikát Evropského soudního dvora, dále jen „ESD“) Cape and 

Idealservice MN RE)
10

. (Například právní řády Španělska, Belgie a Dánska 

umožňují, aby spotřebitelem byla jak osoba fyzická, tak i právnická, naopak 

ve Francii, v Litvě či Velké Británii může podnikatel vystupovat jako 

spotřebitel pouze tehdy, pokud činí tzv. výjimečné právní jednání). Touto 

otázkou se zabýval i nejvyšší německý soud (BGH), který dospěl k názoru, 

že spotřebitelem ve smyslu směrnice 90/314 EHS je též právnická osoba.
11

 

 

                                            
10 ESD C-541/99 a C-542/99 
11 BGH 16.4. 2002, sp. zn. X ZR 17/01 (společnost  v rámci své reklamní kampaně  poskytla 

zájezd na fotbalové utkání a byla brána jako spotřebitel) 
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3.2.  Pojem zájezd a soubor služeb     

V našem účinném OZ nacházíme tři definice zájezdu a první z nich 

hned v prvním paragrafu šestého dílu, tedy zájezdu a to, že zájezd je 

„předem připravený soubor služeb cestovního ruchu“
12

, druhá upřesňující 

definice se nachází v ustanovení § 2522, „kdy za zájezd je považován takový 

soubor služeb cestovního ruchu, pokud je uspořádán na dobu delší než 24 

hodin nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li dvě z těchto plnění:  

1) ubytování, 

 2) dopravu, 

 3) jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo 

ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb.“
13

, třetí a 

poslední definicí zájezdu v OZ, která je negativním vymezením zájezdu, 

„tedy že zájezdem není soubor služeb cestovního ruchu poskytnutý 

podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání ani soubor služeb cestovního 

ruchu, jehož nabídka a poskytnutí není podnikáním.“
14

 Toto vymezení je 

třeba chápat v tom smyslu, zejména pokud hovoříme o slovním spojení 

„poskytnutý podnikateli za dalším účelem“. Pokud tedy zájezd koupí 

podnikatel zaměstnancům firmy jako odměnu, bude vůči cestovní kanceláři 

zákazníkem, ale pokud by kupujícím byla jiná cestovní kancelář, 

zákazníkem nebude
15

 a nebude tento závazek brán ani jako zájezd vzhledem 

k ustanovení § 2548 OZ. Druhé negativní vymezení zájezdu spočívá v 

sousloví „není podnikáním“, resp. nesplňuje znaky živnostenského 

podnikání zákona o CestRuchu, čímž se má na mysli organizování zájezdů 

                                            
12 § 2521 OZ 
13 RABAN, Přemysl. Občanské právo hmotné: relativní majetková práva. Brno: Václav Klemm, 

2013 str. 323 
14 § 2548 OZ 
15 § 1 odst. 2 písm. (a) OZ 1964 
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např. neziskovými organizacemi, za účelem sportovního či kulturního 

vyžití.
16

 

Zajímavá situace nastala, když OZ a zákon o CestRuchu jinak 

definovali pojem „jiné služby“, kdy zákon o CestRuchu upřesňoval tento 

pojem, že takovou službou je i služba, jejíž cena tvoří alespoň 20% 

souhrnné ceny zájezdu. Díky tomuto upřesnění mohly vzniknout výkladové 

problémy, kdy by nastala situace, že daná služba podle OZ není tzv. „jinou 

službou“, ale podle zákona o CestRuchu ano. Pokud by taková situace 

nastala, rozhodně by se musela taková situace vykládat ve prospěch 

spotřebitele jako zákazníka a to tak, že by za zájezd byl považován takový 

soubor služeb, který by splňoval definici pouze podle zákona o CestRuchu. 

Tato situace byla již zákonodárcem napravena novelou zákona 341/2015 

Sb., která je účinná od 29.12. 2015 a pojem „jiných služeb“ sjednotila.  

Dále je třeba zmínit několik rozsudků ESD, které upřesňují a 

definují, co patří pod soubor služeb cestovního ruchu. Například kauzu 

Club-Tour, Viagens e Turismo SA proti Alberto Carlos Lobo Goncalves 

Garrido, kdy ESD judikoval, že za pojem „předem stanovená kombinace“ 

se vykládají i zájezdy, které jsou sestaveny přímo na žádost a dle přání 

zákazníka.
17

 Rakouský soud zase rozhodoval v kauze OGH, který rozhodl 

tak, že je třeba rozumět dopravou i nájem lodi, která je pronajata s 

personálem a přepraví zákazníka na místo, které si sám určí.
18

 V kauze 

Walter Rechberger, Greindl, Hofmeister a další proti Rakouské republice 

ESD určil, že za zájezd se považuje také taková situace, kdy zákazník má 

pouze doplatit část ceny zájezdu. (Jednalo se o situaci, kdy předplatitelé 

deníku, obdrželi zájezd s podmínkou, že pokud pojedou sami, musí si 

                                            
16

 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář, Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře str. 

984 

 
17 ESD C- 400/00 
18 Rozhodnutí ze dne 25.3. 1999 - sp. zn. 6 Ob 295/98w 
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doplatit poplatek za jednolůžkový pokoj).
19

 Francouzský soud řešil zase 

otázku, zda pojištění se dá zahrnout právě pod „jiné služby cestovního 

ruchu“ a došel k takovému závěru, že pojištění nelze pod tyto služby 

zařadit, protože cestovní kancelář je v tomto případě pouze v roli 

zprostředkovatele.
20

 Před španělským soudem vyvstala otázka, zda 

samostatný nákup letenek od cestovní kanceláře, se dá považovat za zájezd 

a dospěl k rozhodnutí, že nikoliv.
21

 Rozdílné pojetí ale přijalo Rakousko, 

které při implementaci přijalo extenzivnější výklad a nedává za zcela nutné, 

aby bylo dodrženo, že služba přesahuje dobu 24 hodin či ubytování přes 

noc. (Například vstupenka na sportovní zápas zahrnující letenku v jednom 

dni). 

K druhému odstavci lze podotknout, že cena by měla být sjednána 

jako souhrnná, tzn. všechny služby dohromady oceněny finální částkou za 

celý soubor, který zájezd tvoří. K tomu, aby byly jednotlivé položky 

zájezdu účtovány jednotlivě, není z hlediska spotřebitele žádoucí a slouží k 

lepší ochraně zákazníka. Tím ale není zcela vyloučeno oddělení účtování ve 

smyslu takovém, že by znamenalo neplatnost 
22

 či nicotnost 
23

, ale jednalo 

by se o porušení povinnosti sjednat souhrnnou cenu. 

3.3.  Pořadatel zájezdu 

„Za pořadatele se považuje ten, kdo nabízí zájezd veřejnosti nebo 

skupině osob podnikatelským způsobem, a to i prostřednictvím třetí 

osoby.“
24

 Tak zní doslova první odstavec daného ustanovení, který nám 

definuje druhou smluvní stranu, kterou je pořadatel. Na rozdíl od 

„zákazníka“, jak již bylo zmíněno, nám občanský zákoník tedy tento pojem 

definuje a nemusíme hledat tuto definici v zákoně o CestRuchu. Před 

                                            
19 rozhodnutí ESD - C- 140/97  
20 Cour de Cassation, 12.6. 1995, 94-82984 Toumieux / Colon 
21 Audiencia Provincial Murcia, 9.8. 2003 sp. zn. 356/2003 José Pedro and Calestina v. Hlacón 

Viajes S.A. 
22 srov. § 2549 OZ 
23 srov § 1815 OZ 
24 § 2523 OZ 
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účinností OZ byla v našem právním řádu situace taková, že OZ 1964 

neobsahoval žádnou definici pořadatele a používala se definice „cestovní 

kanceláře“ ze zákona o CestRuchu.
25

 OZ se od tohoto pojmosloví odklonil 

a nahradil jej novým pojmem „pořadatel“. Zpravidla bude pořadatelem 

opět pouze cestovní kancelář ve smyslu § 2 CestRuchu, avšak se nepoužívá 

hledisko podnikatele, který může na základě koncese organizovat zájezdy, 

ale platí hledisko fakticity výkonu dané činnosti, tzn., že z pohledu 

soukromého práva není rozhodné, zda zákazník uzavře smlouvu s osobou, 

která má oprávnění nabízet zájezd či nikoliv, této osobě vznikne závazek 

stejně a navíc se bude za takového podnikatele považovat, tím bude 

chráněna dobrá víra spotřebitele.
26

 (Vznikne fikce oprávněnosti tohoto 

subjektu pouze pro účely tohoto soukromoprávního vztahu, tj. že takovým 

závazkem nevznikne jakékoli veřejnoprávní oprávnění k provozování této 

činnosti.
27

)
28

  

Dále nám tentýž paragraf uvádí, že cestovní kanceláří je také osoba, 

která má v okamžiku podpisu smlouvy sídlo nebo místo podnikání v jiném 

členském státě EU nebo v jiném státě tvořící Evropský hospodářský 

prostor, než je Česká republika a musí podnikat na základě oprávnění 

tohoto státu a mít sjednáno záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře.
29

 

3.4.  Cestovní agentura 

Určitě je nutné zmínit také termín „Provozovatel cestovní agentury“ 

(dále jen „cestovní agentura“), který je upraven v § 3 zákona o CestRuchu. 

Cestovní agentura je podnikatel, který je na základě ohlášení volné činnosti 

                                            
25 § 2  Cest.Ruchu 159/1999 Sb. 
26 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, str. 8   

27 § 2523 odst. 2 OZ 
28

 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář, Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře str. 

944 

29 § 2 odst. 1 159/1999 Sb. 
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oprávněn zprostředkovávat prodej zájezdu pro třetí subjekt a může tak 

působit jako tzv. subdodavatel cestovní kanceláře. Skutečnost, že zákazník 

jedná s cestovní agenturou a nikoli s pořadatelem zájezdu, musí být 

zákazníkovi známa hned v počátku jednání, že zájezd kupuje od jiného 

subjektu, než je cestovní agentura. Ustanovení o cestovní agentuře prošlo 

úpravou novelou zákona 341/2015 Sb., a v této novele se kladl důraz na 

nabízení zájezdů prostřednictvím internetových stránek. Cestovní agentury 

mají povinnost: „v případě nabízení zájezdu prostřednictvím internetových 

stránek musí být tato informace uvedena zřetelně na stejné úrovni 

internetové stránky jako podstatné informace o zájezdu.“
30

 Ministerstvo pro 

místní rozvoj vydalo přímo k tomuto ustanovení výklad, který ukládá 

povinnost cestovní agentuře informovat zákazníka, který subjekt daný 

zájezd pořádá v okamžiku, kdy se na internetové stránce zobrazí podstatné 

náležitosti zájezdu, jako jsou cena zájezdu, destinace, termín zahájení a 

ukončení zájezdu. Pokud jsou tyto informace uvedeny v různých úrovních 

internetových stránek, musí být informace o subjektu pořádající tento 

zájezd uvedena na každé této úrovni. Znát organizátora zájezdu je pro 

každého zákazníka důležitá informace vzhledem k tomu, že si pak sám 

zákazník může ověřit, že pořadatel zájezdu je řádně pojištěn proti úpadku. 

Toto opatření by mělo zvýšit ochranu zákazníka, zvýšit jeho informovanost 

a důvěru v nakupování zájezdů online.
31

 

Jedno z rozhodnutí ve vztahu k cestovní agentuře lze najít v italské 

judikatuře v kauze G.Brandoli proti Follow Me S.r.I. a Dune Viaggi 

d´Avventura, kde se tribunál ve Florencii zabýval pojmem „organizátor“ a 

jeho vztahu k cestovní agentuře. Vyjádřil se tak, že za veškeré služby 

                                            
30 § 3 odst. 4 písm. (a) 159/199 Sb. 
31 Ministerstvo pro místní rozvoj, výklad k ustanovení § 3 odst. 4 písm. (a).  

Dostupné z: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Pravo-

Legislativa/Prehled-platnych-pravnich-predpisu/Novela-zakona-c-159-99-Sb-o-obsahu-cinnosti-a-

vy-(1) 

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Pravo-Legislativa/Prehled-platnych-pravnich-predpisu/Novela-zakona-c-159-99-Sb-o-obsahu-cinnosti-a-vy-(1)
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Pravo-Legislativa/Prehled-platnych-pravnich-predpisu/Novela-zakona-c-159-99-Sb-o-obsahu-cinnosti-a-vy-(1)
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Pravo-Legislativa/Prehled-platnych-pravnich-predpisu/Novela-zakona-c-159-99-Sb-o-obsahu-cinnosti-a-vy-(1)
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organizované pořadatelem, i ty prodané skrz cestovní agenturu, stále spadají 

pod odpovědnost pořadatele a je tedy za ně odpovědný.
32

 

3.5.  Práva a povinnosti pořadatele 

Jedna z povinností pořadatele je uvedena v základních ustanoveních 

o zájezdu a to konkrétně v § 2524 OZ, která patří do těch tzv. 

předsmluvních povinností pořadatele.
33

 Zákazník by tedy měl před 

uzavřením smlouvy obdržet informace, které se týkají pasových a vízových 

požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a také mu musí být sděleny 

informace ohledně zdravotních dokladů, které jsou pro cestu a pobyt 

požadovány.
34

 Zajímavostí je, že tento požadavek byl nesprávně 

implementován do našeho právního řádu a neodpovídal požadavkům 

směrnice 90/314 EHS, jelikož zákon o CestRuchu tuto povinnost stanovuje 

pouze pro občany České republiky a nikoli pro občany ostatních členských 

států. Účinností OZ byla tedy tato vadná implementace odstraněna. Státy 

EU se s tímto vypořádali různě, například Kypr tuto povinnost zavedl pro 

své občany a usazené občany jiných členských států, v Rakousku musí být 

poskytnuta tato informace podle členského státu, kde je souborná služba 

nabízena. Drtivá většina ostatních států zavedla tuto informační povinnost 

ve prospěch všech občanů EU. 

3.6.  Potvrzení zájezdu a doklad o pojištění 

Jak již bylo výše zmíněno, smlouva o zájezdu je smlouvou úplatnou 

a jejím předmětem je závazek pořadatele obstarat zájezd zákazníkovi, 

kterému vzniká závazek zaplatit souhrnnou cenu. OZ 1964 nám ukládal 

povinnost, aby cestovní smlouva měla písemnou formu
35

 a nedodržení této 

                                            
32

 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář, Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře str. 

945 

33 srov. s § 1811 OZ 
34 §2524 OZ 
35 § 852(b) odst. 1 OZ 1964 
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povinnosti bylo stíháno absolutní neplatností tohoto právního jednání, 

taktéž měla cestovní kancelář povinnost předat jedno písemné vyhotovení 

smlouvy zákazníkovi.
36

 Dnes již povinnost písemné formy u smlouvy o 

zájezdu není v současném OZ zakotvena, avšak směrnice 90/3104 EHS 

uvádí, že zákazník by měl obdržet všechna smluvní ustanovení, ať už v 

písemné formě či jakékoliv jiné srozumitelné formě ještě před uzavřením 

smlouvy.
37

 Tímto nastává otázka, zda byla transpozice směrnice provedena 

řádně či nikoli, jelikož § 2525 odst. 1 OZ ukládá povinnost pořadateli vydat 

potvrzení o zájezdu „při uzavření smlouvy či bezprostředně po jejím 

uzavření“, leč to není úplně přesně podle směrnice, zastávám většinový 

názor, že co do účelu a smyslu směrnice 90/314 EHS je toto ustanovení v 

našem právním řádu zakotveno v souladu se směrnicí. 

Jeden zajímavý judikát v této oblasti byl vydán soudem v Bruggách 

v Belgii (Rechtbank van Koophandel Brugge) dne 17.1. 2002, který jasně 

dovodil povinnost předložit zákazníkovi všechny smluvní podmínky v 

písemné formě ještě před uzavřením smlouvy (např.: pokud by všeobecné 

smluvní podmínky byly v katalogu pouze odkázány na jiný dokument či 

listinu nebo by tam byl pouze jejich výňatek a podmínky by byly dodány až 

po uzavření), pokud by tomu tak nebylo, závazek se jimi neřídí.
38

 

Druhý odstavec ustanovení § 2525 nám upravuje situaci, kdy již ve 

vyhotovené (písemné) smlouvě máme všechny náležitosti, které má 

potvrzení o zájezdu obsahovat. Pokud tomu tak je, může taková smlouva 

potvrzení o zájezdu nahradit. Ochrana zákazníka není v tomto případě 

dotčena, jelikož všechny informace mu byly předány a není zapotřebí, aby 

zákazník obdržel tutéž věc dvakrát. Pokud by nastala situace taková, že 

některé informace by byly uvedeny ve smlouvě a jiné zase v potvrzení o 

zájezdu, mohou tyto informace vedle sebe obstát a vzájemně se doplňovat a 

                                            
36 § 852(a) odst. 2 OZ 1964 
37 směrnice 90/314 EHS čl. 4 odst. 2 písm. (b) 
38 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář, Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře str. 

948 
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neměla by tím být dotčena informovanost zákazníka a účel a smysl předat 

zákazníkovi veškeré zákonem stanovené informace by byl naplněn. Pokud 

bychom ale toto vykládali velmi striktně a formálně, došli bychom 

pravděpodobně k názoru, že by vedle sebe tyto dokumenty neobstáli a 

všechny informace by měly být uvedeny právě v potvrzení o zájezdu. 

Myslím si, že pojímat toto formalisticky není důvodné a hlavní je splnit 

daný účel a to je informovat zákazníka. 

K úvaze přichází ještě situace řešena v odstavci třetím rozebíraného 

ustanovení a to situace taková, kdy se nám informace uvedené ve smlouvě a 

v potvrzení o zájezdu liší. V takovém případě svědčí právo zákazníkovi 

dovolávat se pravidla „nejvýhodněji pro spotřebitele“. Pokud by tedy 

podmínky v potvrzení o zájezdu byly výhodnější než ty, které jsou ve 

smlouvě, pak se právě těchto výhodnějších podmínek zákazník může 

dovolat.
39

 Otázkou je, zda kolize podmínek sjednaných a podmínek 

potvrzených znamená neplatnost nebo nicotnost těch podmínek méně 

výhodných. Pokud ale tyto podmínky vedle sebe obstát nemohou, budeme s 

největší pravděpodobností dovozovat, že podmínky, které jsou v kolizi s 

podmínkami výhodnějšími pro zákazníka, budou brány za relativně 

neplatné.
40

 

Další povinnost, která je pořadateli stanovena v OZ je povinnost 

„vydat zákazníkovi doklad o svém pojištění vystavený pojistitelem“.
41

 

Cestovní kancelář musí být pojištěna proti úpadku a z toho vyplývají určitá 

práva pro zákazníka
42

, leč je toto ustanovení imperfektní, tedy neobsahující 

sankci za toto porušení, lze uvažovat o odpovědnosti za škodu či právu na 

odstoupení od smlouvy aniž by zákazník musel zaplatit odstupné.
43

 Právě v 

                                            
39 RABAN, Přemysl. Občanské právo hmotné: relativní majetková práva. Brno: Václav Klemm, 

2013 str. 324 
40 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář, Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře str. 

949 

 
41 § 2526 OZ 
42 § 6 až 8 zákona o CestRuchu 
43 srov. § 2533 OZ 
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případě úpadku cestovní kanceláře, kdy zákazníkovi není zajištěna doprava 

ze zahraničí zpět do České republiky, musí pojišťovna toto plnění zajistit a 

to včetně nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu a to dokonce 

i v případě, kdy se pojišťovně nepodaří škodnou událost ověřit do dvanácti 

hodin po oznámení u zástupce cestovní kanceláře.
44

 Jestliže si zajistí 

zákazník toto plnění sám, je mu pojišťovna povinna proplatit takové výdaje, 

které by vynaložila v případě, kdy by zajišťovala dopravu či ubytování 

sama.  

Toto vše je provedení čl. 7 směrnice 90/314 EHS, ke kterému ESD v 

kauze Walter Rechberger, Greindl, Hofmeister a další proti Rakouské 

republice
45

 konstatoval, že není zásadní jakým způsobem je tento článek 

proveden, ale že smysl a účel této úpravy tkví v tom, aby byla zákazníkovi 

zajištěna zpáteční doprava a navrácení vložených prostředků, pokud by 

zákazník však s tímto neuspěl a nebylo mu toto poskytnuto, přichází k 

úvahu domáhání se náhrady škody na státu. ESD v jedné z dalších kauz 

ohledně tohoto tématu uvádí a to konkrétně v kauze Ambry
46

, že povinnost 

předložit zákazníkovi dané potvrzení o pojištění není zcela dostatečným 

provedením čl. 7 směrnice 90/314 EHS. Stát by měl efektivně zaručit návrat 

zákazníka zpět do země. ESD dále také konstatoval v kauze Verein für 

Konsumenteniformation proti Österreichische Kreditversicherungs AG
47

, že 

čl. 7 směrnice se také vztahuje na situace, kdy hoteliér odmítá umožnit 

zákazníkovi návrat domů bez zaplacení pobytu z důvodu insolventnosti 

cestovní kanceláře.
48

 

                                            
44 § 7 zákona o CestRuchu 
45 ESD, C-140/97 
46 ESD, C-410/96 
47 ESD, C- 364/96 
48 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, str. 9-13 
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3.7.  Náležitosti potvrzení o zájezdu 

Údaje, které nám vyjmenovává ustanovení § 2527 OZ v odstavci 

prvém, jsou údaji, které musí potvrzení o zájezdu obsahovat vždy a jsou 

jimi: 

a) označení smluvních stran, 

b) vymezení zájezdu alespoň uvedením času jeho zahájení a 

ukončení a všech služeb cestovního ruchu zahrnutých do ceny 

zájezdu, jakož i místa jejich poskytnutí a doby jejich trvání, 

c) údaj o ceně zájezdu včetně časového rozvrhu plateb a výše 

zálohy, jakož i o poplatcích, které nejsou zahrnuty do 

souhrnné ceny, 

d) označení způsobu, jakým má zákazník uplatnit své právo z 

porušení povinnosti pořadatele včetně údaje o lhůtě, ve které 

může své právo uplatnit, a 

e) výši odstupného, které zákazník pořadateli uhradí, v 

případech stanovených v § 2536. 

V druhém odstavci se nacházejí už jen fakultativní údaje, které se v 

potvrzení vyskytují na základě nabízených služeb cestovních kanceláří, 

které jsou poskytovány a jsou jimi: 

a) další služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu, údaj o 

počtu a výši plateb za tyto služby, 

b) ubytování, údaj o poloze, turistické kategorii, stupni 

vybavenosti, hlavních charakteristických znacích a souladu s 

právními předpisy příslušného státu, 

c) dopravu, údaj o druhu, charakteristice a kategorii dopravního 

prostředku, jakož i údaj o trase cesty, a 

d) stravování, údaj o jeho způsobu a rozsahu. 
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Třetí odstavec dává možnost pořadateli na údaje uvedené v druhém 

odstavci pouze odkázat v potvrzení o zájezdu na číslo nebo jiné označení v 

katalogu, pokud katalog všechny tyto informace obsahuje a byl zákazníkovi 

předán. Stejně tak to upravoval i OZ 1964.
49

 Vzhledem k výše uvedenému 

se nabízí otázka, do jaké míry je pořadatel vázán uvedenými údaji  

v katalogu, jimiž vlastně splňuje informační povinnost
50

, pokud by  

v potvrzení o zájezdu takový odkaz chyběl nebo by podmínky byly jiné, 

porušil by tím pořadatel při nejmenším informační povinnost.
51

 Dožadovat 

se podmínek v katalogu, které by byly odlišné než ve smlouvě by bylo  

s největší pravděpodobností neúspěšné, přednost by v tomto případě měla 

vždy platně uzavřená smlouva o zájezdu. 

3.8.  Minimální počet zákazníků, splnění specifických 

podmínek 

Pořadatel má možnost zájezd podmínit určitou podmínkou uvedenou 

v potvrzení o zájezdu, ve smlouvě či přímo v katalogu a to dosažením 

určitého počtu zákazníků k tomu, aby byl zájezd uspořádán.
52

 Pokud taková 

podmínka existuje, musí se jí zákazník dozvědět dopředu, pokud by 

takovou informaci zákazník neobdržel a zájezd byl poté z tohoto důvodu 

zrušen, může zákazník žádat po pořadateli odstupné za zrušení zájezdu.
53

 

Neoddělitelnou podmínkou o minimálním počtu zákazníků je i lhůta, 

dokdy musí pořadatel zákazníka informovat, zda zájezd dosáhl daného 

počtu či nikoliv. Pokud pořadatel tuto informací sdělí zákazníkovi po 

uvedené lhůtě, zákazník by se mohl domáhat opět odstupného za zrušení 

zájezdu, stejně jako v předešlém případě. 

                                            
49 § 852b odst. 1 písm. (b) 
50 § 1811 OZ 
51 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář, Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře str. 

953 

 
52 § 2528 OZ 
53 srov. § 2535 OZ 
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Zájezd může být také podmíněn zvláštní podmínkou, kterou musí 

splnit účastník zájezdu. Může se jednat o různé extrémní sporty, 

vysokohorskou turistiku či jiné aktivity, které mohou vyžadovat jak zvláštní 

fyzickou kondici, tak i určité vybavení či znalosti a schopnosti k dané 

činnosti. Pokud účastník tyto podmínky nesplní, nevzniká tím právo 

zákazníka odstoupit od smlouvy
54

. Účastník má ovšem právo oznámit 

pořadateli, že místo něho se zúčastní jiná osoba, která tyto podmínky 

splňuje, pořadatel si ovšem může vymínit lhůtu, do níž musí účastník tuto 

změnu nejpozději ohlásit. Lhůta by měla být přiměřená vzhledem ke všem 

okolnostem. Pokud by účastník oznámil změnu až po lhůtě, vzniká 

pořadateli právo odstoupit od smlouvy 
55

 a právo na zaplacení 

odstupného.
56

 

Z judikatury lze zmínit rozhodnutí nizozemského soudu Gerechtshof 

Hertogenbosch ze dne 15.3. 2011, kdy v dané kauze bylo judikováno
57

, že 

pořadatel má povinnost informovat zákazníka, že k uskutečnění zájezdu je 

nutnost, aby byla zaplněna všechna místa v letadle. Poskytovatel tuto 

informaci zákazníkovi nesdělil ani ho písemně neupozornil, že let byl v 

důsledku malého počtu reservací zrušen a pořadateli tím vznikla povinnost 

nahradit spotřebiteli-zákazníkovi vzniklou škodu.
58

 

3.9.  Informační povinnost  

Další informační povinnost je pořadateli uložena v ustanovení  

§ 2529 odst. 1 OZ, které je provedení čl. 4 odst. 1 písm. (b) směrnice 

90/314 EHS, kdy je pořadatel povinen sdělit zákazníkovi nejméně 7 dní 

před zahájením zájezdu další informace týkající se zájezdu, o kterých ví, 

pokud nejsou obsaženy v jiném dokumentu, který zákazník od pořadatele 

                                            
54 srov. § 2536 OZ 
55 § 2533 OZ 
56 § 2536 OZ 
57 sp. zn. HD 200.055.912 x proti Promosun Tours Nederland BV 
58 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář, Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře str. 

954 
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obdržel nejpozději při uzavření smlouvy v potvrzení o zájezdu, ve smlouvě, 

anebo jsou uvedeny v katalogu. Pokud, je smlouva o zájezdu uzavřena v 

kratší době, než je 7 dní, což se týká hlavně tzv. „last-minute“ zájezdů, musí 

být tyto veškeré informace předány při uzavření smlouvy. Úplně ne zcela 

vyřešená otázka je, pokud by zákazník tyto informace chtěl dříve, než v této 

lhůtě, pokud taková věc není přímo ve smlouvě sjednána, těžko by se 

takového práva domohl a musel by tedy počkat až do splnění povinnosti 

uvedené v tomto ustanovení. Tímto vyvstává otázka, jestli je tento článek 

směrnice proveden v našem právu správně, neboť zákazníkovi není zaručen 

přístup na informace kdykoliv před zájezdem. Pokud by mu takové 

informace nebyly předány do nejpozdějšího možného termínu, může se pak 

zákazník domáhat náhrady vzniklé škody v přímém spojení s 

neposkytnutím dané informace či odstoupit od smlouvy pro porušení 

povinnosti pořadatele.
59

 V našem právním řádu není žádná speciální sankce 

pro nesplnění informační povinnosti jako v některých jiných státech EU, 

např. v Belgii, Řecku či Španělsku je sankcí pokuta nebo dokonce státy 

Maďarska a Řecka přistoupily ještě k razantnějším až možná nepřiměřeným 

krokům, které mohou vést až k odejmutí licence.
60

 Novinkou, která nebyla 

obsažena v OZ 1964, že pořadatel v téže lhůtě musí taktéž předat 

zákazníkovi „letenku, poukaz k ubytování nebo stravování, doklad nutný 

pro poskytnutí fakultativních výletů nebo jiný doklad, jež je potřeba“, 

vyžadují-li to okolnosti. Toto ani není náplní směrnice 90/314 EHS, ale 

spíše zavedená praxe českých cestovních kanceláří. Ale právě slovní 

spojení, „vyžadují-li to okolnosti“, dává pořadateli velmi volnou ruku v 

tomto ohledu, protože on z jeho pohledu určuje, zda li to okolnosti vyžadují 

a případné porušení této povinnosti je velmi těžko prokazatelné, navíc 

důkazní břemeno by leželo na zákazníkovi. Nejvyšší soud se vyjádřil v 

jednom ze svých rozhodnutí takto: Porušením právní povinnosti je jak 

                                            
59 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, str. 16-17 
60 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář, Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře str. 

956,957 
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okolnost, že informace vyjmenované zákonem neposkytla cestovní kancelář 

vůbec, tak i okolnost, že informace byla obsahově nesprávná či mylná.
61

 

 

4. Změny smlouvy o zájezdu 

 

4.1.  Změna ceny 

Jednostranně zvýšit cenu zájezdu může pořadatel pouze za určitých 

podmínek a to, že je to ve smlouvě o zájezdu sjednáno a smlouva obsahuje 

přesný postup výpočtu zvýšení ceny. Takové ujednání musí být zcela 

srozumitelné, aby se i druhá strana (zákazník) mohla sama dobrat k 

informaci o zvýšení ceny, viz rozhodnutí rakouského soudu OGH ze dne 

11.7. 2005, kde uvedl, že takové ujednání o jednostranném zvýšení ceny ze 

strany cestovní kanceláře musí být přesně uvedeno, jakým postupem a 

metodou se v tomto případě postupuje a nemůže být závislá na zvůli 

cestovní kanceláře.
62

 

Ke zvýšení ceny může nejpozději dojít jedenadvacátého dne před 

zahájením zájezdu, jak plyne z ustanovení § 2530 odst. 2, oznámení musí 

být v této lhůtě zákazníkovi odesláno, jinak pořadatel nemá právo na 

zvýšení ceny zájezdu. Oznámení je účinné v době, kdy je doručeno 

zákazníkovi. Ke zvýšení může dojít pouze z těchto taxativně vymezených 

důvodů: 

a) cena za dopravu včetně cen pohonných hmot, 

b) platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné 

poplatky zahrnuté v ceně zájezdu, nebo 

                                            
61Rozhodnutí NS 25 Cdo 1394/2007 
62 Der Oberster Gerichtshof sp.zn. 7 Ob 117/05i 
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c) směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu 

v průměru o více než 10%. 

Pokud by cestovní kancelář zakotvila do smlouvy o zájezdu jiný 

důvod pro jednostranné zvýšení ceny, než je uveden v zákoně, považovalo 

by se takové jednání za nicotné. Pokud by ale byla mezi stranami vzájemná 

shoda o zvýšení ceny zájezdu, musíme respektovat autonomii vůle, jakožto 

jednoho ze základních principů, na kterých OZ stojí a umožnit takové 

navýšení mezi stranami, jelikož tomu nebrání ani žádné jiné kogentní 

ustanovení.
63

 

4.2.   Změna smlouvy 

Návrh na změnu smlouvy pořadatelem je přípustný, pokud ho k tomu 

nutí okolnosti a to okolnosti vnější, tedy objektivní, které mají za následek 

změnu podmínek zájezdu. Nikoli subjektivní názor cestovní kanceláře, 

který nemá žádný právní význam. Pokud by v důsledku této změny 

smlouvy měla být změněna i cena zájezdu, uvede tuto změnu v návrhu nové 

smlouvy.
64

  

Pokud taková okolnost nastane, „musí o tom co nejrychleji uvědomit 

spotřebitele, aby mu umožnil přijmout vhodné rozhodnutí“
65

. Náš právní 

řád, konkrétně tedy OZ neuvádí žádný časový limit, pokud se takovou 

okolnost dozví, dokdy musí zákazníka o této okolnosti informovat. Toto by 

mohlo být bráno za špatnou transpozici směrnice, vzhledem k tomu, že ve 

směrnici je uvedeno jasné slovní spojení „co nejrychleji“. Například italský 

právní řád toto vyřešil slovním spojením „bezprostředně“, litevský a polský 

právní řád frází „bez prodlení“. Většina států přebrala tento článek 

doslovně.
66

  V případě, že by pořadatel takovou povinnost nesplnil, mohl by 

                                            
63 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, str. 18-19   
64 § 2531 OZ 
65 směrnice 90/314 EHS čl. 4 odst. 5 
66 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář, Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře str. 

959 
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se zákazník domáhat náhrady škody spojené s nesplněním této povinnosti. 

Italský soud judikoval ve svém rozhodnutí ze dne 16.5. 2003, že pořadatel 

je povinen informovat zákazníka o takových změnách (v tomto případě 

nebylo zákazníkovi oznámena změna letu a let zmeškal) informovat, pokud 

tak neučiní, je pořadatel povinen nahradit mu újmu jak materiální, tak 

imateriální, která mu vznikla.
67

 

V Německu soud hodnotil situaci, zda je možné odstoupit od 

smlouvy z důvodu vis maior, pokud by hrozila případná přírodní katastrofa, 

konkrétně v tomto případe hurikán George, který ohrožoval zákazníky na 

životě. Soud konstatoval, pokud jsou takové věci v dané oblasti častějším 

jevem (v tomto případe hurikány v karibské oblasti), tak to samo od sebe 

nezakládá právo odstoupit od smlouvy, ale pokud existuje vysoká míra 

pravděpodobnosti, že taková situace nastane, má pořadatel povinnost 

takovou informaci zákazníkovi sdělit a nabídnout mu odstoupení od 

smlouvy, pokud tak neučiní, náleží zákazníkovi právo na náhradu škody.
68

 

Takové posouzení ovšem bude vždy velmi individuální a je třeba ho 

hodnotit vzhledem ke všem okolnostem dané situace. 

Druhý odstavec ustanovení o „Změně smlouvy“ jasně říká, že 

zákazník, pokud nesouhlasí s návrhem změny smlouvy, může od této 

smlouvy odstoupit, na druhé straně pokud zákazník souhlasí, vznikne 

smlouva nová (novace kumulativní). Jestliže zákazník s novým návrhem 

nesouhlasí, má právo ve lhůtě stanovené pořadatelem odstoupit. Tato lhůta 

nesmí být kratší než 5 dnů od doručení návrhu změny a musí skončit dříve, 

než zájezd započne. Obdobné provedení určitou lhůtou k možnosti 

odstoupit od smlouvy zvolily i ostatní státy EU, Itálie například má 

dvoudenní lhůtu k odstoupení od smlouvy od nového návrhu, Belgie a 

Španělsko třídenní lhůtu, Rumunsko pětidenní, Lucembursko sedmidenní a 

                                            
67 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář, Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře str. 

959, 

Tribunale Mozna (Itálie) sp. zn. 1617/2003 
68 BGH ze dne 15.10. 2002 sp. zn. X ZR 147/01 
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Portugalsko je vůči zákazníkovi nejvstřícnější a lhůta činí osm dní.
69

  

V případě, že zákazník od smlouvy neodstoupí, platí, že se změnou 

souhlasí. Dále by bylo ještě možné, aby zákazník požadoval náhradní 

zájezd v souladu s § 2534 odst. 2 a to v kvalitě zájezdu původního. 

4.3.  Postoupení smlouvy  

§ 2532 OZ 

1) Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí 

zákazník smlouvu postoupit. 

2) Změna v osobě zákazníka je vůči pořadateli účinná, doručí-li 

mu postupitel o tom včas oznámení spolu s prohlášením 

postupníka, že s uzavřenou smlouvou souhlasí a že splní 

podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li 

doručeno alespoň sedm dnů před zahájením zájezdu; kratší 

lhůtu lze ujednat, je-li smlouva uzavřena v době kratší než 

sedm dnů před zahájením zájezdu. 

3) Postupitel a postupník jsou zavázáni společně a nerozdílně k 

zaplacení ceny zájezdu a k úhradě nákladů, které pořadateli v 

souvislosti se změnou zákazníka vzniknou. 

 

Obecná úprava o postoupení smlouvy je upravena v § 1895 OZ, 

která připouští změnu v osobě dlužníka a věřitele a tím možnost převést 

celou smlouvu na třetí osobu, čímž tato osoba převezme veškerá práva a 

povinnosti z dané smlouvy, obsah závazku zůstává stejný. Tento institut je 

novinkou v OZ, právní úprava OZ 1964 tento institut neznala. Zákon 

stanoví podmínky, za kterých je možno smlouvu postoupit. První z nich je, 

že povaha smlouvy toto nesmí vylučovat (zejména jedná-li se o osobní 

plnění ze strany dlužníka), druhá z nich je souhlas postoupené strany a třetí, 

                                            
69 Důvodová zpráva k OZ str. 519, dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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že plnění ještě nezapočalo (pokud ano, je třeba se s tímto ve smlouvě 

vypořádat). 

V ustanovení § 2532 máme ale jiné řešení postoupení smlouvy, než 

je obsaženo v obecné úpravě, proto tedy toto ustanovení ve smlouvě o 

zájezdu je ustanovením speciálním vůči § 1895 OZ. Zde se totiž jedná o 

postoupení smlouvy bez souhlasu druhé strany, tedy pořadatele, jehož 

souhlas zde není potřeba. 

Je třeba zmínit, že OZ 1964 již postoupení u cestovní smlouvy také 

znal a upravoval ji, na rozdíl od OZ vyžadoval k tomuto jednání obligatorně 

písemnou formu
70

, která již dnes není vyžadována a může tedy být 

postoupení realizováno v jakékoliv formě, ale určitě je velmi vhodné pro 

toto právní jednání i nadále použít písemnou formu oznámení, aby se 

zákazník vyhnul jakýmkoliv komplikacím, které by při dohadování mohly 

vzniknout, z důvodu důkazního břemene doručení, které v tomto případě 

nese zákazník. Součástí tohoto oznámení musí být souhlas nového 

zákazníka, který s postoupením souhlasí, čímž se potvrzuje tento smluvní 

vztah vůči pořadateli, dále musí také obsahovat souhlas postupníka, že splní 

veškeré podmínky pro účast zájezdu, jež vyžaduje právě odstavec první 

tohoto ustanovení.  

Postoupení je účinné vůči pořadateli v době doručení či oznámení. 

(V obecné úpravě je vůči postoupené straně účinné od jejího souhlasu)
71

 

Právo zákazníka na toto postoupení je včasné, pokud je pořadateli 

oznámeno nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu, tato lhůta může být 

kratší pouze v případě, pokud byl zájezd zakoupen méně než sedm dnů před 

zahájením zájezdu.
72

 Pokud ale lhůta nebyla sjednána a zájezd je zakoupen 

                                            
70 § 852f OZ 1964 
71 § 1897 OZ 
72 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, str. 22-23   
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méně než 7 dnů před zahájením, pak zákazník tímto právem nedisponuje.
73

 

OZ 1964 tuto lhůtu neobsahoval, avšak bylo ji možné sjednat.
74

 

Třetí odstavec nám definuje vztah postupitele a postupníka vůči 

pořadateli, kterému jsou povinni zaplatit jak cenu zájezdu, tak náklady 

spojené se změnou zákazníka, které pořadateli tímto postoupením vznikly, 

společně a nerozdílně (pasivní solidarita)
75

. Doložení skutečnosti, že takové 

náklady opravdu vznikly a jejich výši je povinen prokázat pořadatel. 

4.4.  Odstoupení od smlouvy 

Odstoupení od smlouvy před zahájením zájezdu je možné pro obě 

strany smlouvy o zájezdu, avšak pro každou z nich jsou stanoveny 

podmínky jiné. Hned v úvodním ustanovení v části o odstoupení od 

smlouvy v § 2533 OZ máme řečeno, že „zákazník může odstoupit vždy, ale 

pořadatel pouze tehdy, byl-li zájezd zrušen nebo porušil-li zákazník svou 

povinnost.“ 

Následující ustanovení
76

 nám navazuje na úpravu v § 2531 odst. 2, 

kde vzniká taková situace, kdy zákazník nesouhlasí se změnou smlouvy a 

zákazník od této smlouvy odstoupí, nabídne pořadatel zákazníkovi náhradní 

zájezd, odpovídající zájezdu původnímu, pokud je to v možnostech 

pořadatele nabídnout. V OZ 1964 bylo přímo zakotveno právo zákazníka, 

požadovat náhradní zájezd, pokud jde o dnešní úpravu OZ, je tato aktivita 

na straně pořadatele, tzn., že pořadatel má povinnost náhradní zájezd 

nabídnout, jinak by tím porušil svoji povinnost. Pokud se strany dohodnou 

ohledně náhradního zájezdu, pořadatelovi nevzniká právo navýšit cenu 

tohoto zájezdu, i kdyby zájezd byl dražší než ten původní. Jestli by zájezd 

byl nižší kvality, pak vzniká povinnost pořadateli vyplatit rozdíl v ceně 

zájezdu bez zbytečného odkladu. Pro odstoupení od smlouvy již není 

                                            
73 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář, Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře str. 

962 
74 § 852b odst. 3 písm. (f) 
75 § 1872 OZ 
76 § 2534 OZ 
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vyžadována písemná forma, jak se dovozovalo dříve v OZ 1964 vzhledem 

 k obligatornosti písemné formy při uzavření, proto je tedy opět na zvůli 

straně, která odstupuje, jakým způsobem tak učiní. Odstupující strana 

ovšem musí brát v potaz, že důkazní břemeno leží na ní, stejně jako 

 u postoupení smlouvy, že druhé straně bylo takové rozhodnutí doručeno, 

 z tohoto důvodu lze písemnou formu odstoupení jednoznačně doporučit. 

Jak již z výše uvedeného vyplývá, zákazník nemusí při odstoupení 

uvádět žádný konkrétní důvod, kvůli kterému odstupuje od smlouvy. 

Odstoupení může zakládat další případná práva např. právo pořadatele na 

odstupné, případně se musejí strany spolu vyrovnat podle ustanovení o 

bezdůvodném obohacení
77

, tedy spotřebitel musí obdržet vše zpět, co 

pořadatel od něj obdržel. V tomto případě jsou jakékoliv sjednané storno 

poplatky v rozporu se zákonem (ve vztazích B2C
78

 § 1812 OZ). Pokud od 

smlouvy odstupuje pořadatel, musí být tyto důvody jasně definovány, v 

následném sporu by důkazní břemeno prokázání těchto důvodů leželo právě 

na pořadateli. Konkludentní odstoupení od smlouvy je možné, takto se 

vyjádřil belgický soud v kauze Voyages I.D. Travel proti M.Ph. Belle, kdy 

jednání, které spočívalo v bezdůvodném nepřevzetí cestovních dokladů 

nezbytných k zájezdu, lze hodnotit jako konkludentní odstoupení od 

smlouvy, z čehož dále zákazník je povinen uhradit náklady, které pořadatel 

účelně vynaložil na zajištění zájezdu zákazníka.
79

 Italský soud řešil zase 

případ v kauze Soc. Aternum Viaggi proti Soc. Bismanturist e altro, kdy v 

cílové destinaci propukla epidemie, tedy důvod, který sám zákazník 

nezapříčinil a v takovém případě je pořadatel povinen zajistit zájezd 

srovnatelné kvality, jestliže zákazník nově navržený zájezd odmítne, musí 

pořadatel vrátit zákazníkovi jeho výdaje, které zaplatil za zájezd.
80

 

 

                                            
77 § 2991 a násl. OZ 
78 Business to costumer, obchodník → zákazník 
79 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář, Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře str. 

964, 

 
80 Corte di cassazione (Itálie) ze dne 24.7. 2007, sp. zn. 16315 
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4.5.  Zrušení zájezdu 

§ 2535 OZ 

1) Zruší-li pořadatel zájezd ve lhůtě kratší než dvacet dnů před 

jeho zahájením, uhradí zákazníkovi penále ve výši 10 % z 

ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody tím není 

dotčeno. 

2) Pořadatel se zprostí povinností podle odstavce 1 důkazem, že 

zájezd byl zrušen v souladu s § 2528 odst. 1 nebo vzhledem k 

vyšší moci. 

Ustanovení o zrušení zájezdu sebou nese zákazníkovi právo na 

penále (zákonnou pokutu)
81

, která náleží zákazníkovi, aniž by bylo závislé 

na tom, zda zákazník odstoupil od smlouvy o zájezdu či byla uzavřena nová 

smlouva o zájezdu (§ 2534 OZ). Právo vzniká tedy přímo ze zákona a není 

vyžadováno žádné aktivní jednání ze strany zákazníka. 

Podle druhé věty prvého odstavce není obdržením zákonného penále 

nijak dotčeno právo na náhradu újmy. Zákazník má tedy právo na oboje, jak 

na penále, tak na náhradu újmy. OZ 1964 obsahoval ustanovení, které 

dávalo zákazníkovi lhůtu 3 měsíců, do které musí být toto právo uplatněno, 

OZ takové ustanovení v díle smlouvy o zájezdu neobsahuje. 

Jediná možnost, jak se může pořadatel zprostit této povinnosti je, 

pokud prokáže, že zájezd byl zrušen kvůli vyšší moci (např. přírodním 

katastrofám) nebo druhý odstavec dává pořadateli možnost zrušení zájezdu 

dle § 2528 odst. 1 (zájezd byl pro nedostatečný počet zákazníků zrušen). 

Nizozemský soud se v jednom ze svých rozsudků vyjádřil tak, že 

poskytovatel je povinen nahradit škodu zákazníkovi, jestliže v důsledku 

nesplnění povinnosti pořadatele ztratí zákazník požitek ze zájezdu nebo 

pokud byl zrušen (let byl zrušen z důvodu malého počtu reservací). 

                                            
81 srov. § 2052 OZ smluvní pokuta 
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Pořadatel se může zprostit, pokud mu danou okolnost oznámí ve lhůtě 

uvedené ve smlouvě nebo byla-li zapříčiněna vyšší mocí.
82

 
83

 

4.6.  Odstupné 

Tak by mohl znít nadpis § 2536 OZ, který pojednává právě o 

následcích, kdy zákazník odstoupí od smlouvy z důvodu jiného, než je 

porušení povinnosti pořadatele, v takovém případě musí zaplatit odstupné 

ve výši, které je uvedeno v potvrzení o zájezdu
84

, stejné odstupné zaplatí 

zákazník i v případě, kdy pořadatel odstoupí od smlouvy z důvodu porušení 

povinnosti zákazníka a stejně tak jakým způsobem se ho může domáhat.
85

 

Zákazník má tedy v tomto případě povinnost zaplatit zákonné 

odstupné, pokud odstoupí od smlouvy. Splatnost odstupného nastává 

následující den, po doručení smlouvy o odstoupení. Odstupné by mělo být 

sjednáno tak, aby bylo přiměřené, pokud by tomu tak nebylo, bylo by 

takové jednání nicotné ve smyslu § 1815 a 1813 OZ. 

Druhý odstavec pojednává o skutečnosti, kdy zákazník odstoupí od 

smlouvy z důvodu porušení povinnosti pořadatelem, v takovém případě 

nemá povinnost zaplatit odstupné. To platí i v případě, kdy byl zákazníkovi 

cestovní kanceláří nabídnut náhradní zájezd. 

Krajský soud v Hradci Králové se v jednom rozhodnutí vyjádřil, 

jestliže cestovní kancelář změní bez souhlasu zákazníka, tedy jednostranně 

předmět zájezdu, může zákazník odstoupit od smlouvy, aniž by byl povinen 

zaplatit odstupné. Při tom není vůbec rozhodné, že taková změna byla 

provedena v souladu se všeobecnými podmínkami smlouvy o zájezdu.
86

 

Nejvyšší soud se zabýval, zda se za změnu smlouvy považuje 

jednostranné prodloužení délky zájezdu cestovní kanceláří a došel k názoru, 

                                            
82 Gerechtshof Hertogenbosch (Nizozemsko) ze dne 15.3. 2011 sp. zn. HD 200.055.912 proti 

Promosun Tours Nederland BV. 
83 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář, Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře str. 

966 
84  § 2527 odst1. psím. e OZ 
85 § 2527 odst. 1 písm (d) OZ 
86 KS v Hradci Králoé 21 Co 593/2004 



30 

 

že taková změna termínu zájezdu se považuje za porušení smlouvy o 

zájezdu a v takovém případě má právo zákazník od smlouvy odstoupit, aniž 

by musel zaplatit odstupné.
87

 

   

5. Vady zájezdu 

 

§ 2537 OZ 

1) Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž pořadatel zákazníka ujistil 

nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem 

očekával, zajistí pořadatel nápravu, pokud si nevyžádá 

neúměrné náklady. 

2) Nezjedná-li pořadatel nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou 

mu zákazník určí, může si zákazník zjednat nápravu sám a 

pořadatel mu nahradí účelně vynaložené náklady. Určení 

lhůty k nápravě není třeba, pokud pořadatel odmítl nápravu 

zjednat nebo vyžaduje-li se okamžitá náprava vzhledem k 

zvláštnímu zájmu zákazníka. 

OZ upravuje tuto problematiku odlišně oproti OZ 1964, věnuje se jí 

mnohem podrobněji a měla by být pro zákazníka nejen srozumitelnější, ale 

i příznivější. Vzhledem k požadavkům a respektování směrnice 90/314 

EHS musel zůstat rozsah práv z vadného plnění v zásadě zachován. 

Pořadatel je povinen dostát svých závazků vyplývajících ze smlouvy 

o zájezdu a to řádně a včas. Vlastnosti zájezdu mohou vyplývat jak z 

výslovného ujištění např. v katalogu, na webových stránkách nebo z 

ujednání ve smlouvě o zájezdu, či mohou také vyplývat ze zvyklostí.
88

 

                                            
87 NS 29 Odo 402/2004 
88 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, str. 28-30   
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Pokud bude například zákazník ujištěn, že hotel je v klidné okrajové části, 

kde nic nenarušuje noční klid a přímo vedle hotelu jsou noční kluby a bary, 

které vyhrávají každý den až do ranních hodin, lze brát tento předmět za 

špatné plnění smlouvy pořadatelem.
89

 

Zvyklosti se budou muset vykládat vzhledem ke všem okolnostem a 

místním poměrům, které v každé zemi či regionu jsou odlišné. Proto pokud 

určité zvyklosti jsou více odlišné než ty, které jsou v naší oblasti střední a 

východní Evropy, měl by na ně být zákazník předem upozorněn. 

Zákazník má tedy právo na nápravu vadného poskytování ze strany 

pořadatele, ať už se jedná o vady méně či více závažné. Zákazník má právo 

určit lhůtu, do které má pořadatel toto vadné plnění napravit, lhůta by měla 

být přiměřená vzhledem ke všem okolnostem k dané situaci. Jestliže 

zákazníkovi vznikne škoda z účelně vynaložených nákladů, které musel v 

dané situaci vynaložit, je mu pořadatel tyto náklady povinen nahradit. Opět 

se budou hodnotit vzhledem k nastanuvší situaci, zda nebyly zbytečně 

přehnané. 

Určovat lhůtu pořadateli zákazník nemusí ve dvou případech. 

Zaprvé, že pořadatel odmítl zjednat jakoukoliv nápravu a shledává své 

plnění v pořádku. Zadruhé, vyžaduje-li to zvláštní zájem zákazníka, jehož 

potřeba je akutní a žádá si okamžité řešení. 

Pojem neúměrné náklady nikde definovaný není, takové náklady se 

budou opět hodnotit individuálně případ od případu. Pokud by náklady 

ovšem dosáhly opravdu velmi vysoké míry a šly by oproti původním cenám 

např. na stonásobky, mohla by taková situace být právě tím neúměrným 

jednáním, ovšem samotná okolnost, že je to příliš drahé pro cestovní 

kancelář, nemůže být okolností, která by byla důvodem označit náklady 

jako neúměrné.
90

 

                                            
89 RABAN, Přemysl. Občanské právo hmotné: relativní majetková práva. Brno: Václav Klemm, 

2013 str. 326 
90 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář, Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře str. 
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Španělský soud v případu Bartolomé and Juana proti Royal 

Vacaciones S.A. se vyjádřil v tom smyslu, že zákazník má právo na 

náhradu nákladů, které jsou k dané okolnosti uplatnitelné. Neposkytnutí 

informace o zemětřesení v cílové destinaci považoval v daném případě za 

imateriální újmu a z tohoto důvodu poskytl zákazníkovi náhradu právě 

pouze z tohoto důvodu.
91

 

5.1.  Podstatné vady zájezdu 

§ 2538 

„Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu a nepřijme-li 

pořadatel opatření, aby zájezd mohl pokračovat, nebo odmítne-li zákazník 

takové opatření z řádného důvodu, zajistí pořadatel na své náklady 

přepravu zákazníka na místo odjezdu, popřípadě na jiné ujednané místo.“
92

 

Pokud je vadné plnění podstatnou vadou a nikoliv jen vadou drobnou 

a pořadatel nezajistí nápravu, náleží zákazníkovi právo na přepravu zpět na 

místo, kde jeho zájezd započal, tedy na místo odjezdu nebo si dané místo 

může s pořadatelem po vzájemné shodě domluvit. Náklady spojené s 

repatriací samozřejmě jdou k tíži pořadatele. 

Zákon zcela přesně nespecifikuje, v jakých situacích může zákazník 

vadné plnění odmítnout, odmítnutí přikládá k tomu, pokud má zákazník 

řádný důvod, pod kterým si lze pravděpodobně představit situaci, kdy je 

nabízené opatření stále zcela v rozporu s tím, co je uvedené ve smlouvě o 

zájezdu nebo opatření, které je velmi nedostačující náhradou za vadné 

plnění, kdy je člověk přemístěn například z 5 hvězdičkového resortu do 2 

hvězdičkového hotelu. 

Závazek mezi pořadatelem a zákazníkem je nastaven v OZ tak, že 

zákazník může kdykoliv odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu. 

Jestliže už je ale zájezd započat a plnění je vadné, zdá se být jako jediné 

                                            
91 Audiencia Provincial Madrid ze dne 28.6. 2004 sp. zn. 590/2004 
92 § 2538 OZ 
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možné řešení právo na nápravu, poněvadž v již už započatém zájezdu nelze 

od smlouvy odstoupit. 

Nabízí se možnost aplikovat obecné ustanovení závazkového práva, 

podle kterého by pak mohl zákazník odstoupit od smlouvy o zájezdu i po 

zahájení zájezdu. Zejména by se dalo uvažovat o § 2002 OZ, podle kterého 

by mohl zákazník odstoupit od smlouvy v případě, kdy druhá strana poruší 

hrubě svoji povinnost. Je otázkou jak by se soud k této otázce postavil, 

nejsem si jist, zda jde opravdu toto ustanovení použít, jelikož by se dalo 

brát, že vše o smlouvě o zájezdu je v daném oddíle zákonodárcem 

vyjádřeno a není potřeba subsidiarity jak jiného oddílu či obecných 

ustanovení, avšak vyloučit použití ustanovení § 2002 OZ nelze zcela 

vyloučit.
93

 

V případě, že pořadatel nesdělí podstatné informace o zájezdu a 

neinformuje tak zákazníka úplně a řádně o kvalitách ubytování v cílové 

destinaci (ohledně hodnocení hotelů a služeb může být vzhledem k rozdílu 

poskytovaných služeb v rámci rozdílných regionů různé hodnocení), je toto 

bráno za nedostatečné informování zákazníka považováno za porušení 

smlouvy o zájezdu, jelikož zákazník měl jiné očekávání ohledně kvality 

hotelu, než očekával.  

Odvolací soud v Litvě při řešení případu, kdy zákazník byl nucen po 

změně ubytovacího zařízení zůstat v 5 hvězdičkovém hotelu na vlastní 

náklady, určil, že je pořadatel povinen zákazníkovi zaplatit tuto náhradu 

nákladů, kterou zákazník vynaložil kvůli změně hotelu a pobýval v jiném 

zařízení na vlastní náklady, dále soud rozhodl, že je pořadatel povinen 

zaplatit i imateriální újmu zákazníkovi. Místo příjemné a klidné dovolené, 

na které si měl zákazník odpočinout, zažil nepříjemný zážitek.
94

 

 

 

                                            
93 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář, Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře str. 

971 
94  Supereme Court of the Republic of Lithuania ze dne 10.5. 2010, sp. zn. 3K-3-201/2010; 

LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář, Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře str. 971 
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5.2.  Služby nižší či vyšší jakosti 

§ 2539 OZ 

1) Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím 

služeb cestovního ruchu nižší jakosti, než jakou určuje 

smlouva, vrátí pořadatel zákazníkovi rozdíl v ceně. 

2) Zajistí-li pořadatel pokračování zájezdu s vyššími náklady, 

jdou takové náklady k jeho tíži. 

 

Pokud pořadatel nemůže zajistit plnění v takové kvalitě, v jaké bylo 

ujednáno ve smlouvě o zájezdu, lze pokračovat v zájezdu s nižší kvalitou 

pouze se souhlasem zákazníka. Pořadatel je poté povinen zaplatit rozdíl v 

ceně v rámci rozdílu poskytnutých služeb. 

Jestliže pořadatel poskytne zákazníkovi služby vyšší kvality, než 

bylo ve smlouvě o zájezdu ujednáno, nemá právo po zákazníkovi požadovat 

rozdíl ceny, naopak je pořadatel povinen nést tyto náklady ke své tíži.
95

 

5.3.  Právo na slevu 

§ 2540 

„Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má 

zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. 

Nevytkl-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním 

zaviněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže pořadatel 

namítne, že zákazník své právo neuplatnil ani do jednoho měsíce od 

skončení zájezdu ani u něho, ani u osoby, která uzavření smlouvy 

zprostředkovala.“ 

 

                                            
95 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, str. 31   



35 

 

Jedna z dalších možností zákazníka, jak se bránit, pokud zájezd měl 

nějakou vadu, je možnost uplatňovat slevu z ceny zájezdu. Právo na tuto 

slevu z ceny zájezdu je tedy další specifickou možností vedle práva 

vyrovnání ceny rozdílu v rámci poskytnutých služeb či účelně 

vynaložených nákladu kvůli vadnému plnění.
96

 

U vadného plnění platí obecně, že pokud nastane, má být druhou 

stranou vytknuto co nejdříve, tedy bez zbytečného odkladu. Tento 

požadavek je vsazen i do ustanovení o slevě a je podmíněn objektivní 

jednoměsíční lhůtou od skončení zájezdu a „vlastním zaviněním zákazníka“. 

OZ obecně více upouští od prekluzivních lhůt a upřednostňuje lhůty 

promlčecí. Pokud u soudu pořadatel namítne, že zákazník u něj ani u osoby, 

která zájezd zprostředkovala, nevytkl vadu v jednoměsíční lhůtě, soud 

zákazníkovi právo na slevu z ceny neuzná. Pokud by ale toto pořadatel 

nenamítl, soud by slevu zákazníkovi přiznal. V OZ 1964 byla tato 

prekluzivní lhůta tříměsíční a běžela od skončení zájezdu.
97

 

Kdyby ovšem zákazník bez svého zavinění nemohl takovou vadu 

uplatnit např. z důvodu hospitalizace v nemocničním zařízení, byl by to 

oprávněný důvod (exkulpace), proč toto právo neuplatnil a soud by k 

námitce pořadatele nepřihlédl. Uplatnit toto právo může zákazník přímo 

žalobou k příslušnému soudu.
98

 

5.4. Pomoc v nesnázích 

§ 2541 

„Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích, poskytne mu 

pořadatel neprodleně pomoc.“ 

                                            
96 RABAN, Přemysl. Občanské právo hmotné: relativní majetková práva. Brno: Václav Klemm, 

2013 str. 326 

 
97 § 852i OZ 1964 
98 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář, Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře str. 
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Toto ustanovení je náplní smyslu a účelu směrnice 90/314 EHS, 

které již bylo obsaženo v OZ 1964. Nyní v platné úpravě OZ se dá říci, že 

pomoc zákazníkovi pořadatelem je oproti staré úpravě rozšířena.
99

 Zatímco 

v OZ 1964 byla situace taková, že cestovní kancelář nabízela pomoc 

výhradně v situaci, kdy nebyla schopná dostát svých závazků, načež 

v novém OZ pro pomoc v nesnázích je irelevantní, zda se ocitl zákazník  

v takové situaci kvůli porušení povinnosti pořadatelem či nikoli. Jestliže se 

tedy zákazník po zahájení zájezdu ocitne v nesnázích, je pořadatel povinen 

poskytnout mu pomoc, která je v jeho možnostech a kterou lze na něm 

rozumně očekávat. Pořadatel je povinen takovou pomoc poskytnout,  

i kdyby nebyla uvedena výslovně ve smlouvě o zájezdu nebo by byla  

ve smlouvě jakkoliv omezena nebo vyloučena. 

Samozřejmě toto ustanovení by mohlo svádět ke zneužívání takové 

pomoci zákazníkem, proto se tedy musí zohledňovat, jaká situace nastala, 

co vedlo k nastanuvší situaci a jaké možnosti cestovní kancelář má. Velmi 

často bude takové služby zajišťovat delegát cestovní kanceláře, který může 

být nápomocen u různých událostí, jako jsou autonehody, zdravotní péče či 

nějaké živelné pohromy. 

Zahrnuje-li smlouva o zájezdu i dopravu, cestující má právo 

požadovat nejen dopravu zpět do místa odjezdu nebo do jiného místa 

dohodnutého mezi stranami, ale případně také náhradní ubytování a 

stravování, pokud je to zapotřebí. Pokud dopravu smlouva o zájezdu 

nezahrnuje, neznamená to automaticky, že zákazník nemá vůbec žádné 

právo na pomoc od pořadatele, záleží na vzniklé situace a taktéž na 

možnostech pořadatele v jakém rozsahu může zákazníkovi pomoci. Někdy 

může postačit návod, jak se z této destinace dostat nebo lze namodelovat 

situaci, kdy zákazník dorazí do cílové destinace vlastním automobilem, 

které kvůli nějaké např. živelné pohromě bylo zničeno a pořadatel do dané 

oblasti vozí ostatní zákazníky vlastním autobusem a v případě volných míst 

nabídnout možnost dopravy zpět. Toto by bylo považováno za rozšířené 

                                            
99 § 852k odst. 1 
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služby oproti uzavřené smlouvě o zájezdu a pořadatel by měl právo předem 

žádat závazek cestujícího, že takovou službu mu následně uhradí. Zákazník 

samozřejmě má vždy právo takovou pomoc odmítnout a řešit nastanuvší 

situaci dle svého uvážení.
100

 

 

6. Náhrada újmy 

 

§ 2542 

„Pořadatel odpovídá zákazníkovi za splnění povinností ze smlouvy o 

zájezdu bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby 

cestovního ruchu jiné osoby.“ 

 

OZ zavedl nový pohled na odpovědnost za újmu a to v té možnosti, 

že může být přímo ze zákona dáno právo na nemajetkovou újmu, dále také 

v tom, že se rozlišuje porušení povinnosti vyplývající buď ze zákona,
101

 

nebo ze smlouvy
102

. Zatímco OZ 1964 stanovil zákazníkovi lhůtu 3 

měsíce
103

, do které se zákazník musel přihlásit o náhradu škody, současný 

OZ u smlouvy o zájezdu takovou lhůtu nestanovuje. (§ 629 odst. 1 OZ) 

Pořadatel se měl možnost dle staré úpravy o cestovní smlouvě v OZ 

1964 vyvinit z důvodů, které byly vyjmenovány v ustanovení § 852j odst. 1 

písm. a) až c). Mezi tyto důvody patřily situace, kdy škoda byla způsobena 

přímo zákazníkem bez jakéhokoliv přičinění pořadatele nebo jiného 

dodavatele služeb cestovního ruchu, dále škoda způsobená třetí osobou, 

která nemá s poskytováním služeb daného zájezdu nic společného a takové 

                                            
100 Důvodová zpráva k OZ str. 521, dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf 

 
101 srov. § 2910 OZ  
102 srov. § 2913 OZ 
103 § 852i OZ 1964 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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situaci se nedalo předejít a třetím důvodem byla neodvratitelná událost
104

, 

které nemohlo být zabráněno i přes veškeré vynaložené úsilí. Dnes je 

možnost pro pořadatele zbavit se odpovědnosti za náhradu újmy taková, že 

musí prokázat, že smluvní povinnost byla porušena „mimořádnou 

nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na jeho 

vůli“.  Za situace, kdyby si pořadatel zakotvil do smlouvy o zájezdu jiné 

liberační důvody, byla by tato ujednání považována tzv. „contra legem“  a 

proto jako nicotná.
105

 

Jak již ze všeho výše uvedeného vyplývá, pasivně legitimován je v 

tomto případě pořadatel a to i za situace, kdy není řádně plněno některým 

jeho subdodavatelem, ať už se jedná o cestovní agenturu či jinou osobu 

plnící služby cestovního ruchu, avšak regresivní právo pořadatele vůči 

těmto osobám zůstává. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu k odpovědnosti pořadatele v kauze, 

kdy cestovní kancelář zajišťovala cyklistický zájezd, při kterém si zákazníci 

brali na tento zájezd vlastní kola. Při takovém zájezdu je povinností 

pořadatele zajistit ochranu jízdních kol jak proti poškození, tak proti 

odcizení. Vzhledem k tomu, že v tomto zájezdu bylo začleněno i ubytování, 

odpovědnost osoby, která ubytovací zařízení provozuje, přechází právě na 

pořadatele zájezdu, jenž měl vyvinout veškeré možné úsilí, aby zabránil k 

odcizení či poškození majetku účastníků zájezdu.
106107

 

6.1.  Nemajetková újma 

§ 2543 

1) Při porušení povinnosti, za níž odpovídá, nahradí pořadatel 

zákazníkovi vedle škody na majetku také újmu za narušení 

                                            
104 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, str. 34-35 
105 srov. § 2898 OZ 
106 Rozhodnutí Nejvyššího soudu 33 Odo 852/2005 
107 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář, Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře str. 

975 
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dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně 

zkrácen. 

2) Odstoupí-li zákazník od smlouvy nebo uplatní-li právo z vady 

zájezdu, není tím dotčeno jeho právo na náhrady podle 

odstavce 1. 

 

OZ 1964 neznal tento právní institut nemajetkové újmy, leč bylo 

možno se domáhat náhrady ztráty radosti z dovolené přes ustanovení § 11 a 

13 odst. 2 OZ 1964.
108

 Toto ustanovení OZ (myšleno § 2543 OZ) naplňuje 

účel čl. 5 směrnice 90/314 EHS, který ESD posoudil jako článek, který 

zakládá zákazníkovi právo domáhat se nemajetkové újmy a to v případě 

vadného či žádného plnění služeb, které jsou zahrnuty ve smlouvě o 

zájezdu. 

Z judikatury ESD, kauza Simone Leitner proti TUI Deutschland 

GmBH & Co. KG v otázce řešení nemajetkové újmy. Rodina Leitnerovi si 

zakoupili zájezd u německé cestovní kanceláře TUI Deutschland 

čtrnáctidenní all-inclusive pobyt v hotelu Club Robinson Pamfiliya 

nacházející se v Turecku v oblasti Side. Zhruba v polovině jejich pobytu se 

jejich desetileté dceři objevily příznaky, stejně jako mnoho dalším hostům 

salmonelózy. Příčinou této nemoci, jež se projevovala vysokými horečkami, 

poruchami krevního oběhu, průjmem, zvracením a stavy úzkosti, bylo jídlo 

podávané v hotelovém resortu. Rodiče byli nuceni po zbytek dovolené o 

dceru pečovat a nemoc trvala ještě po jejich návratu. Leitnerovi podali 

stížnost cestovní kanceláři, která byla bez odezvy, tak se rozhodli podat 

žaloba na náhradu škody ve výši 25 000 rakouských šilinků. Soud prvního 

stupně nakonec tuto náhradu přiznal v částečné výši 13 000 rakouských 

šilinků, avšak přiznat nemateriální újmu rakouský soud odmítl z důvodu, že 

rakouský právní řád toto neumožňuje. Odvolací soud sice toto potvrdil, ale 

současně přiznal, že čl. 5 směrnice 90/314 EHS by toto právo mohl 

                                            
108 rozhodnutí Nejvyššího soudu 30 Cdo 3577/2006  
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zakládat. Proto se rakouský soud obrátil na ESD, aby pomohl vyložit článek 

pátý směrnice 90/314 EHS. ESD se vyjádřil tak, že i když pátý článek 

směrnice přímo neupravuje nahrazení imateriální újmy za zkaženou 

dovolenou, musí se tento článek vykládat eurokonformně a to tak, že lze 

požadovat náhradu imateriální újmy za vadné či žádné plnění služeb 

cestovního ruchu (čl. 5 odst. 2 směrnice a contrario), který v sobě nese 

právě ztrátu požitku z dovolené.
109

 

Náš zákonodárce se nechal nejvíce inspirovat nizozemským 

občanským zákoníkem, stejně tak mají výslovnou úpravu takto zakotveny 

Estonsko, Dánsko nebo Belgie. Ve státech jako je Itálie, Španělsko či 

Rumunsku se přiznává tato náhrada na základě judikatury.
110

 

Italský soud k tomu dospěl v případu O.A. proti Airline „A“, kdy 

zákazníkovi byla přiznána nemateriální újma, jež mu byla způsobena 

ztrátou zavazadla leteckou společností. Zákazník nemohl dále pokračovat v 

cestě a musel strávit dlouhou dobu na letišti a do konečné destinace se 

nakonec ani nedostal.
111

 

Maďarský soud v případu Fövárosi Biróság Budapest výslovně 

uvádí, že právo na nemajetkovou újmu lze přiřknout pouze pokud jde o 

zásah do osobnostního práva (v daném případu byli zákazníci vystaveni 

ponížení a potupné situace, kdy nebyli kvůli jazykové bariéře schopni s 

nikým komunikovat a neměli možnost se obrátit na delegáta v daném 

regionu, který měl být zajištěn). 

Španělský soud rozhodl v případu Silvia María A.U. proti Image 

Tours S.A. a Lepanto S.A. o náhradě škody, jež byla způsobena během 

fakultativního výletu organizovaného třetí osobou, tedy nikoliv cestovní 

kanceláří a rozhodl, že pasivní legitimaci k náhradě této škody nese 

                                            
109 ESD, Simone Leitner proti TUI Deutschland GmbH & Co. KG, C-168/00 
110 110 Důvodová zpráva k OZ str. 522, dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf 

 
111  Italský soud Guidice di pace Rome v případu O. A. vs. Airline „A“ ze dne 18. 11. 2002, č. 
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pořadatel a pojišťovna i v případě, kdy by byl výlet poskytován třetí 

osobou
112

 

Právo za narušení dovolené vznikne ovšem v případech, kdy hlavním 

účelem takového zájezdu je opravdu odpočinek a dovolená. Nebude to 

možné v případech, kdy účelem cesty je konference, školení apod.
113

 

Druhý odstavec rozebíraného ustanovení pouze zákazníkovi sděluje, 

že pokud odstoupil od smlouvy nebo uplatnil právo z vady zájezdu, není 

tím vůbec omezen na právu žádat i nemajetkovou újmu. 

Často se objevuje názor, že sousloví „narušení dovolené“ je příliš 

obecné a lze si pod tím představit příliš širokou možnost nemajetkové újmy 

a vznikne situace, kdy si bude moci zákazník stěžovat opravdu na všechno a 

zbytečně se zahltí soudy případy, které nebudou relevantní. Je pravda, že 

sice judikaturou se časem nastaví určité limity, co se bude moci napadat a 

jaká výše je možná, i když se samozřejmě bude muset řešit každý případ 

vždy individuálně s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem. 

6.2.  Frankfurtská tabulka 

Ovšem v Německu existuje dokument tzv. Frankfurtská tabulka (viz 

příloha č. 1), která byla vytvořena Zemským soudem už v roce 1985, jenž 

právě vyčísluje jednotlivá vadná plnění a ohodnocuje je procentuálním 

výměrem z celkové ceny zájezdu. Tabulka není pro německé soudy 

závazná, přesto je podle všeho velkým vodítkem pro německé soudy ve 

vyčíslování škody. Tabulka je také velmi používána zejména soudy v 

západní Evropě. Žádná taková tabulka nebyla například vyhotovena v rámci 

evropského práva, leč byly náznaky, že by se tak stát mohlo. Frankfurtská 

                                            
112 sp.zn 47Pf.25.836/2000/6 ; LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář, Praha: C.H. Beck, 

2015. Velké komentáře str. 977 

 
113 Důvodová zpráva k OZ str. 522, dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf 
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tabulka
114

 tedy postihuje konkrétní případy, kdy porovná skutečné vybavení 

a služby s tím, co slibovala cestovní kancelář a co je uvedeno ve smlouvě o 

zájezdu. Tabulka je rozdělena do čtyř základních skupin. 

 V první, kde se jedná o nedostatky ubytování, se mluví o jiném 

ubytování, než bylo smluveno, vybavení a druh pokoje či nefunkčnost 

vybavení. Nejvyšší hodnotou slevy jsou v této skupině ohodnoceny 

nedostatky typu plísně v pokoji, hmyz (až 50%) či velký hluk.  

Další skupinou je stravování, kde nejzávažnějším problémem je 

samozřejmě neposkytnutí stravy (až 50%), ale jsou zde i vady jako špinavé 

stoly, jednotvárná strava nebo nedostatek teplých jídel. 

Třetí skupinou je doprava, kde se uvádí nižší přepravní třída, 

posunutí letu o více než 4 hodiny.
115

 

Ve čtvrté skupině jsou vyjmenovány vady ostatní, jako jsou 

chybějící bazén, nemožnost koupání na pláži (rozdílné informace než v 

katalogu, např. z důvodu korálů), chybějící sportovní zázemí jako je 

tenisový kurt, fitness či sauna nebo také absence delegáta. 

Myslím, že Frankfurtská tabulka je velmi zajímavým a dobrým 

řešením a je určitě velkou inspirací ve všech soudních rozhodnutí v této 

oblasti, nejsem si ovšem jist, zda by bylo úplně správné takový kodex 

přijmout a vystihnout tím všechny možné situace. Myslím, že by pak mohla 

být snadno zneužitelná vůči pořadateli a vytýkání takových vad by bylo na 

denním pořádku. Ponechal bych to prozatím na individuálních rozhodnutích 

soudu, které se budou týkat spíše větších vad zájezdů. Je ovšem pravda, že 

na našem území podobná tabulka existovala v jiné právní oblasti a to ve 

zdravotnictví, kde vyhláška č. 440/2001 Sb. upravovala výši škody na 

zdraví. 

                                            
114 česká verze tabulky dostupná z: http://www.asociace-sos.cz/frankfurtska-tabulka-slev/ 

    německá verze tabulky dostupná z: http://www.rechtspraxis.de/frankfurt.htm 
115 Nařízeni Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004 ze dne 11. února, upravuje další práva a 

nároky cestujících na leteckých společnostech v případě zpoždění nebo zrušení letu (článek 6 až 8) 

http://www.asociace-sos.cz/frankfurtska-tabulka-slev/
http://www.rechtspraxis.de/frankfurt.htm
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6.3.  ITQ standard (International travel quality standard) 

Vedle Frankfurtské tabulky působí také pojistný produkt vytvořený 

Evropskou pojišťovnou v roce 2008 tzv. ITQ standard
116

 , který je používán 

na vyspělých trzích západní Evropy i v České republice. Který vychází z 

tabulky Frankfurtské, dokonce jde kolikrát do větších detailů a obsahuje 

více položek. Hodnoty nejsou závazné a slouží jako orientační vodítko a jak 

uvádí samotná tabulka, výsledná kompenzace může být nižší i vyšší. 

Dokonce je zde uvedena kompenzační tabulka ztráty radosti závislá na míře 

pochybení. Pokud cestovní kanceláře na tento pojistný produkt přistoupí, 

dávají tím klientům větší jistotu na splnění uvedených služeb, případně 

větší šanci na kompenzaci, pokud jsou služby v rozporu se smlouvou o 

zájezdu
117

. Pokud kumulovaná výše přiznané kompenzace překoná hodnotu 

50 % z ceny zájezdu, bude přiznána ztráta z radosti dovolené.
118

 K tomuto 

pojištění se hlásí v České republice cestovní kanceláře, jako jsou Fischer, 

Blue style, CK Alex, ESO travel nebo Canaria Travel.
119

 

 

6.4.  Limity plnění 

§ 2544 

„Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika 

vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze 

smlouvy o zájezdu, hradí pořadatel škodu jen do výše tohoto omezení, 

ujedná-li to ve smlouvě. To neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně nebo z 

hrubé nedbalosti.“ 

 

                                            
116 ITQ Kodex: http://www.ervpojistovna.cz/cs/ITQ-Kodex.pdf 
117 http://www.ervpojistovna.cz/cs/pojisteni-profesni-odpovednosti 
118 http://www.ervpojistovna.cz/cs/pokud-neni-dovolena-podle-vasich 
119 http://www.ervpojistovna.cz/cs/ck-s-pojistenim-itq-standardu 

http://www.ervpojistovna.cz/cs/ITQ-Kodex.pdf
http://www.ervpojistovna.cz/cs/pojisteni-profesni-odpovednosti
http://www.ervpojistovna.cz/cs/pokud-neni-dovolena-podle-vasich
http://www.ervpojistovna.cz/cs/ck-s-pojistenim-itq-standardu
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Toto ustanovení je speciální, které limituje pořadatele ve výši plnění 

za porušení smluvní povinnosti smlouvy o zájezdu, které daná mezinárodní 

smlouva limituje a kterou je Česká republika vázána. 

Aby se takový limit mezinárodní smlouvou řídil, musí jí být Česká 

republika vázána, musí takové ustanovení, které limituje náhradu škody 

obsahovat a ve smlouvě o zájezdu musí být taková skutečnost zakotvena a 

být s danou mezinárodní smlouvou v souladu. Pokud by byly všechny tyto 

podmínky splněny, omezení by se muselo aplikovat. Jestli by ovšem byla 

škoda způsobena záměrně, případně z hrubé nedbalosti, byla by aplikace 

takového ustanovení vyloučena. Toto ustanovení je provedení čl. 5 odst. 2, 

třetí pododstavec směrnice 90/314 EHS, které už bylo provedeno v OZ 

1964 a to v ustanovení § 852j odst. 3.
120

 

6.5.  Odchylná ujednání 

§ 2549 

„Ujednání ve smlouvě, která se odchylují od ustanovení tohoto dílu v 

neprospěch zákazníka, jsou neplatná.“ 

 

Směrnice 90/314 EHS v čl. 5 zavazuje členské státy, aby přijali 

taková opatření, kdy bude organizátor nebo prodejce, odpovídat 

zákazníkovi za plnění závazků, bez ohledu na to, zda je plní sám 

organizátor nebo jiný poskytovatel služeb cestovního ruchu, aniž by bylo 

dotčeno právo organizátora nebo prodejce tyto jiné poskytovatele 

postihnout. 

V naší právní úpravě je tento článek transponován do § 2549 OZ a 

právě taková ujednání, která jsou v neprospěch zákazníka, jsou stižena 

                                            
120 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář, Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře str. 

983 



45 

 

neplatností. Směrnice 90/314 EHS je směrnice prosazující ochranu 

spotřebitele, i kdyby nebyla subjektem těchto vztahů fyzická osoba.
121

 

V aplikaci ustanovení § 2549 OZ ve vztazích B2B
122

 stále musíme 

brát k úvaze, že koncovým zákazníkem zájezdu bude vždy osoba fyzická, 

nikoliv právnická osoba, která zakoupila zájezd. A zákazníkovi, fyzické 

osobě stále náleží práva vyplývající mu ze zákonné úpravy, i když byl 

zájezd zakoupen osobou právnickou. Takový vztah musí být tedy brán v 

obou možných rovinách, i když je zákazníkem právnická osoba, ve finální 

fázi vztahu hledíme na závazek se stejnou ochranou, jelikož posledním 

příjemcem služeb vyplývajících ze smlouvy je člověk, tedy fyzická osoba. 

V těchto vztazích by se toto ustanovení mělo aplikovat výlučně, před 

obecnou ochranou spotřebitele, jelikož toto ustanovení bude v daných 

případech speciálním vůči obecné úpravě relativních majetkových práv.
123

 

Ve vztazích B2C musíme brát v potaz § 1812 odst. 2 OZ, který nám 

stanoví, že ujednáním, která se odchylují od ustanovení zákona, se 

nepřihlíží. To je rozdíl oproti úpravě v § 2549 OZ, kdy jsou taková ujednání 

neplatná. Je tedy otázkou, jaký vzájemný vztah tyto dvě ustanovení mezi 

sebou mají. OZ nikde nevylučuje aplikaci obecných ustanovení na ochranu 

spotřebitele na závazek zájezdu a tato ustanovení by mohla být brána jako 

speciální vůči obecnému typu závazku, tedy zájezdu, potom by pak 

ujednání, která jsou v neprospěch zákazníka, byla nicotná. Pro aplikaci 

ustanovení § 1812 OZ svědčí i to, že zákazník by měl být více chráněn.
124

 

 

                                            
121 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, str. 40-42 
122  B2B Business to Business (obchodník → obchodník) 
123 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář, Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře str. 

985 

 
124 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář, Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře str. 

985 a 986 
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7. Zahraniční školní pobyt 

 

Ve staré úpravě nebyl tento pobyt nijak regulován (OZ 1964) a v 

současném OZ je tedy tato úprava novinkou. Je poněkud překvapivé, že náš 

zákonodárce zavedl tuto právní úpravu do občanského zákoníku a to přímo 

do šestého dílu, tedy Zájezdu. Směrnice 90/314 EHS totiž nepočítá s tím, že 

by takový zahraniční školní pobyt byl považován za zájezd. Jak se 

dozvídáme z důvodové zprávy, náš zákonodárce se nechal inspirovat 

německou právní úpravou a důvodem proč tato pasáž byla do našeho OZ 

zavedena, je vyšší ochrana žáka především s možností odstoupit od 

smlouvy bez povinnosti platit odstupné, tedy odlišně než je uvedeno v 

obecné úpravě. Tento institut je upraven v § 2545 až §2547. Při bližším 

porovnání, se dá říci, že právní úprava je téměř doslovně převzata z 

německého občanského zákoníku. Žákem v těchto ustanoveních se myslí 

nejen žák základní školy, ale každý, kdo navštěvuje školu za účelem 

vzdělání, tedy student jak střední, tak i vysoké školy.
125

 

Zahraniční školní pobyt obsahuje vedle obecné úpravy specifické 

znaky, jako jsou účel, ubytování či cíl cesty.
126

 Speciální účel se sleduje 

právě v navštěvování zahraniční školy žákem, jenž toto navštěvování je 

pravidelné a žák má z takového navštěvování přínos v podobě 

zdokonalování znalostí cizího jazyka. Ubytování má být „zajištěno v 

hostitelské rodině, jakož i dohled nad ním a péči o něho podle obvyklých 

zvyklostí v zemi školního pobytu.“
127

 Pokud by tedy v rámci takového 

pobytu bylo ubytování zajišťováno na kolejích nebo na internátě, 

nenaplňovalo by to pak podmínky zahraničního školního zájezdu. Cílem 

neboli destinací takového pobytu musí být jiná země, než ze které daný žák 

                                            
125 Důvodová zpráva k OZ str. 522, dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf 
126 srov. § 2522 OZ (znaky, které vykazuje zájezd) 
127 § 2545 OZ 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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pochází a není rozhodné, zda se žák svým rodným jazykem v dané zemi 

domluví. 

Jestliže bude takový pobyt sjednán na dobu kratší než tří měsíců, 

nebude možno aplikovat ustanovení § 2545 až § 2547. Otázkou je, zda pak 

v tomto případě bude možné aplikovat obecná ustanovení o zájezdu. Jelikož 

je tato úprava převzata z německé právní úpravy, bude možno se ohlížet na 

rozhodnutí německých soudů a na různé praxe, které v Německu probíhají. 

Je zde právě zastáván takový názor, že se aplikují obecná ustanovení o 

zájezdu, pokud není mezi stranami ujednáno, že se shodli na tom, že se 

bude tento závazek řídit právě ustanovením o zahraničních školních 

pobytech. ESD řešil otázku v případu AFS Intercultural Programs Finland 

ry, zda jsou právě takové mezinárodní pobyty studentů v cizí zemi 

zájezdem či nikoliv. Došel k takovému názoru, že na cesty zahrnující 

výměny studentů, které trvají okolo šesti měsíců nebo jednoho roku, jež 

jsou cílem seznámit studenta s lidmi, kulturou a tamějším životem, s 

pobytem v hostitelské rodině, se směrnice 90/314 EHS neaplikuje.
128

 

Vzhledem ke smluvní volnosti
129

, která je jedním ze základních principů 

našeho OZ se dá počítat, že pokud si smluvní strany dohodnou i při pobytu 

kratším než tři měsíce, že se jejich závazek budou aplikovat ustanovení o 

zájezdu, bude se těmito ustanoveními závazek řídit. Pokud ale smlouva 

takové ujednání obsahovat nebude, nebude pravděpodobně možné takový 

kratší zájezd považovat za zájezd ve smyslu § 2521 OZ.
130

   

Jedno z dalších evropských rozhodnutí v této otázce vydal španělský 

soud v případu Mateo V.M. , Antonio V.S. , José Luis R. , María G.F. , José 

M.P. proti Oci, Educación y Cultura, S.L. , ve kterém se vyjádřil tak, že 

pobyt studenta v zahraničí u hostitelské rodiny není možno považovat za 

ubytování ve smyslu směrnice 90/314 EHS, neboť ubytováním u hostitelské 

                                            
128 ESD rozhodnutí C - 237/97 
129 § 1725 OZ 
130 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář, Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře str. 

980 
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rodiny se stává jakoby členem dané rodiny a je i s ním tak zacházeno. 

Dalším argumentem španělského soudu je, že poskytování výuky zvoleného 

jazyka se nedá považovat jako jiná služba, jelikož taková služba je zcela 

rozdílná od obecných služeb, které jsou cestovními kancelářemi 

poskytovány.
131132

 

Povinnosti pořadatele takové školního pobytu podle § 2545 OZ tedy 

jsou: 

1) Zajistit vhodné ubytování žáka v hostitelské rodině. 

2) Zajistit dohled nad ním. 

3) Zajistit péči o něho podle obvyklých poměrů v zemi školního 

pobytu. 

4) Vytvořit žákovi předpoklady, aby mohl pravidelně navštěvovat 

školu. 

 

Do jaké míry budou tyto povinnosti plněny, bude také záležet na 

věku daného žáka. Pokud bude žákem takového pobytu mladší osoba, která 

navštěvuje ještě základní školu, bude vyžadovat vyšší míru ochrany v jeho 

dohledu či péči než pokud půjde o studenta střední či vysoké školy. 

Žáci by zase měli dodržovat školní docházku, která jim je stanovena 

a jelikož se stávají součástí hostitelské rodiny, může být i po nich 

požadováno, aby se řádně zapojili do rodinného života a podílet se na 

domácích pracích a povinností, která jsou součástí běžného rodinného 

života.
133

 

Vhodným ubytováním u hostitelské rodiny pro žáka, je třeba 

rozumět běžný standard pro střední třídu v zemi, kde školní pobyt probíhá. 

                                            
131 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář, Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře str. 

981 
132  Audiencia Provincial Baleares, rozhodnutí ze dne 11.3. 2002, sp. zn. 141/2002 
133 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, str. 37-38 
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Pokud by rozdíly v tomto standardu byly mezi rodnou zemí žáka a 

hostitelskou zemí odlišné, měl by na to být žák předem upozorněn.
134

 

Oproti obecné úpravě o zájezdu, která dává zákazníkovi možnost 

odstoupit kdykoliv před začátkem zájezdu a to i v případě, kdy pořadatel 

neporušil žádnou ze svých povinností (musí ale zaplatit odstupné), nám 

ustanovení § 2546 OZ rozšiřuje možnosti zákazníka, kdy bude moci 

odstoupit od smlouvy, aniž by musel platit pořadateli odstupné.
135

 Toto 

ustanovení tedy ukládá pořadateli zvláštní povinnost, kdy musí ve lhůtě 

nejméně dvou týdnů sdělit zákazníkovi „jméno a adresu hostitele, u něhož 

bude žák po příjezdu ubytován, a jméno a adresu pověřené osoby 

(koordinátora) v zemi školního pobytu, u níž lze požadovat pomoc, a údaj o 

možnosti spojit se s ní.“
136

  

Ve druhém odstavci je pořadateli uložena další zvláštní povinnost, 

jejíž nesplnění dává možnost zákazníkovi odstoupit od smlouvy, aniž by 

musel platit odstupné. Touto povinností je nutnost pořadatele náležitě 

připravit žáka na pobyt v zahraničí. Co se bude takovou náležitou přípravou 

rozumět, bude potřeba posuzovat vzhledem ke všem okolnostem. Pokud 

bude například vyžadovat pokročilou znalost cizího jazyka, nelze z tohoto 

usuzovat, že by měl pořadatel povinnost žáka doučit na požadovanou 

úroveň.
137

 Vadou takového pobytu podle rozhodnutí německých soudů 

může být, že rodiče v hostitelské rodině pracují více než 14 hodin denně  

a nemohou se dostatečně žákovi věnovat. Pokud je rodina farmářského typu 

a bydlí dál od města, není to vadou, dále není vadou, pokud hostitelská 

rodina žije v Jižní Africe v ghettu z důvodu obvyklých poměrů v dané 

lokalitě. 
138

 

                                            
134 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář, Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře str. 

980 
135  srov. § 2533 OZ 
136 § 2546 odst. 1 
137 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář, Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře str. 

981 a 982 
138  článek Zahraniční školní pobyt, dostupný z: http://www.icot.cz/zahranicni-skolni-pobyt-je-v-

cr-povazovan-za-zajezd-i-kdyz-to-po-nas-evropska-unie-nezada/ 

http://www.icot.cz/zahranicni-skolni-pobyt-je-v-cr-povazovan-za-zajezd-i-kdyz-to-po-nas-evropska-unie-nezada/
http://www.icot.cz/zahranicni-skolni-pobyt-je-v-cr-povazovan-za-zajezd-i-kdyz-to-po-nas-evropska-unie-nezada/
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Poslední ustanovení o zahraničním školním pobytu upravuje 

možnost zákazníka odstoupit od smlouvy i v průběhu školního pobytu. 

Vzhledem k tomu, že takový pobyt trvá minimálně tři měsíce a takovým 

žákem může být i osoba nezletilá, je dobré, že zákonodárce umožnil takové 

odstoupení, protože mohou nastat takové situace, které by vyžadovaly 

předčasné ukončení pobytu. Pokud taková situace nastane, samozřejmě není 

možné, aby byla k neprospěchu pořadatele a proto má pořadatel právo na 

odměnu, sníženou o ušetřené náklady. Veškeré náklady by měly být mezi 

stranami jasně a srozumitelně vyčísleny.
139

 Pořadatel by měl učinit veškerá 

opatření nutná k dopravě žáka zpátky do své země, pod což by se dala 

zahrnout pomoc k zajištění a realizaci zpáteční dopravy, ovšem náklady 

spojené se zpáteční dopravou hradí samozřejmě zákazník. 

Jestli nastane taková situace, kdy odstoupí zákazník od smlouvy pro 

porušení povinností pořadatele, ať už se jedná o přímé porušení pořadatele, 

či jiného subjektu, který poskytuje služby jako subdodavatel v hostitelské 

zemi, nemá právo pořadatel na zaplacení odměny snížené o ušetřené 

náklady. V těchto případech by se měla aplikovat ustanovení o 

bezdůvodném obohacení.
140

 

 

8. Revize směrnice 90/314 EHS 

 

Cestovní ruch je jednou z velmi významných částí evropského 

hospodářství, v této oblasti je více než 1,8 milionu podniků, jež 

zaměstnávají více než 5 % pracovních sil. Tato oblast včetně oblastí 

souvisejících s cestovním ruchem tvoří cca 10 % HDP EU. 

                                            
139 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, str. 39 

 
140 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář, Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře str. 
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Přijetím směrnice 90/314 EHS byla dána cestujícím významná práva, která 

mohla uplatňovat, a tím byli cestující pod větší ochranou než v době před 

přijetím této směrnice. V roce 1990 byla ovšem struktura cestovního ruchu 

na úplně jiné úrovni než je nyní, dnes je mnohem sofistikovanější a to také 

díky velké rozšířenosti internetové sítě. Ve zprávě Komise z roku 1999 bylo 

také zdůrazněno, že se vytvořily rozdíly v národních předpisech vzhledem k 

tomu, že byl zvolen přístup minimální harmonizace a státy měly velký 

prostor pro výklad pojmů ze směrnice.  

Dne 9. července 2013 Komise publikovala dlouho očekávaný návrh 

nové směrnice o souborných cestovních službách, kterou se právě směrnice 

90/314 EHS zrušuje. Modernizace této směrnice je odpovědí na požadavky 

mnoha orgánů EU, stejně tak z řad organizací, zabývajícími se práv a 

ochran spotřebitelů a několikrát byl tento požadavek zmíněn také v různých 

zprávách EU jako je Akt o jednotném trhu II. či v Evropském programu o 

ochraně spotřebitele.
141

 

Jak již bylo lehce naznačeno, velmi se změnil prodej cestovních 

služeb díky obrovskému nárůstu možnosti prodeje zájezdů online, tedy přes 

internet. V roce 2011 mělo přístup k internetové síti více než 73 % 

domácností a více než polovina domácností používá internet každý den 

nebo téměř každý den
142

. Možnosti nakupovat a sestavovat zájezdy a 

kupovat je online včetně velké liberalizace leteckých společností, umožňuje 

obchodníkům sestavovat zájezdy skrze více firem nabízející různé služby, 

kdy jeden obchodník využije několik dalších společností k sestavení daného 

zájezdu a pak nastává situace, kdo, jak a za co odpovídá. V mnoha státech 

tato otázka není příliš jasně vyřešena, a zda vůbec takto online sestavené 

cestovní služby podléhají dané směrnici. Takto vzniknuvší situace není 

ideální jak pro zákazníky, tak ani pro obchodníky. Obecně je nežádoucí, 

                                            
141 Důvodová zpráva k nové směrnici o souborných cestovních službách, dostupná z:  
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http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5579964/KS-SF-11-066-EN.PDF/090e071f-c3a9-
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aby na některé podniky, které se snaží oslovit stejné zákazníky, směrnice 

dopadala a na ty, kteří nejsou směrnicí vyjmenováni či se za ně podle 

směrnice nepovažují, leč oslovují stejnou klientelu, nedopadala. 

Některá ustanovení již zastarala a jsou zbytečnou administrativní 

zátěží pro společnosti, jako jsou informace, které musí být uvedeny v 

katalozích nebo zda mají být profesionálně pořádané služební cesty do 

těchto služeb cestovního ruchu zahrnuty. Dále je nový návrh směrnice také 

v souladu s dosažením cíle čl. 114 Smlouvy o fungování Evropské Unie, 

tedy sbližováním právních předpisů, zlepšení funkčnosti vnitřního trhu a 

dosažení vysokého stupně ochrany spotřebitele. 

Navrhovanou směrnicí by měl být lépe vyjasněn a stanoven rozsah 

ochrany spotřebitele při nakupování kombinací služeb pro jednu cestu, 

která zahrnuje kombinaci více služeb, tedy spojené cestovní služby, pojem 

cesty s asistovanou přípravou neprošel. Dále by měl návrh zlepšit celkovou 

informovanost zákazníka při nakupování služeb a zjednodušit prostředky 

nápravy v případě komplikací ve prospěch zákazníka, stejně tak posílení 

vzájemné uznávání ochrany pro případ platební neschopnosti. Tímto by 

měla směrnice zajistit co nejvíce rovnocenné podmínky na vnitřním trhu v 

oblasti cestovních služeb.
143

 

Nová směrnice po mnoha pozměňovacích návrzích získala finální 

podobu, jež byla přijata 25. listopadu 2015 pod číslem 2015/2302 o 

souborných cestovních službách a spojených cestovních službách. Nová 

směrnice obsahuje 31 článků a nařizuje členským státům v článku 28, aby 

přijaly a zveřejnily právní úpravu, která bude s touto směrnicí v souladu do 

1. ledna 2018, leč účinnost tohoto předpisu je stanovena nejpozději na 1. 

července 2018. Směrnice 90/314 EHS obsahovala článků pouze devět, což 

je velký rozdíl oproti dosavadní úpravě a lze z toho vyčíst, že tato směrnice 

přinese mnoho změn. Nyní směrnice nepřipouští odchylky jako ve směrnici 
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90/314 EHS, aby vznikaly různé interpretace a tato směrnice by měla být 

implementována způsobem plné harmonizace, tedy ve všech členských 

státech by měla být tato právní úprava téměř identická. 

Úvodní články směrnice, tedy 1. až 3. jsou články, které upravují 

předmět, působnost a definují jednotlivé pojmy, které jsou ve směrnici 

užity. Úvodní články tedy přináší účel směrnice, která je přijata kvůli vyšší 

ochraně spotřebitele, resp. zákazníka a za lepším fungováním vnitřního 

trhu. V druhém článku je vymezena působnost dané směrnice a to jak v 

prvním odstavci pozitivně, tedy na koho se přímo vztahuje tato směrnice, 

tak ve druhém odstavci negativně, tedy na jaké služby nebude tato směrnice 

použita. V negativním vymezení je zmíněna pracovní cesta mezi 

obchodníkem a jinou fyzickou či právnickou osobou, což je logické, že 

taková osoba by neměla dosahovat stejné ochrany úrovně jako osoby, u 

nichž je hlavním účelem rekreace či jiné aktivity zvolené jimi samotnými, 

nikoliv například vzdělávací kurz od zaměstnavatele. Dále v negativním 

vymezení najdeme pobyt kratší než 24 hodin, jež nezahrnuje nocleh, v 

tomto případě se pravděpodobně použije judikatura z dřívějších kauz, 

poněvadž například při zájezdu na fotbalový zápas bez noclehu by měl být 

zákazník chráněn stejně vysokou úrovní ochrany, jako kdyby měl mít jeden 

nocleh na místě. Článek třetí nám definuje řadu pojmů, jako jsou „cestovní 

služba“, „souborná služba“, „usazením“ či nový a velmi důležitý nový 

pojem „spojené cestovní služby“, který je definován, „že jsou to alespoň dva 

různé typy cestovních služeb pro účely téže cesty nebo pobytu, které nejsou 

soubornými službami, jejichž vyústěním je uzavření samostatných smluv s 

jednotlivými poskytovateli cestovních služeb, jestliže obchodník 

zprostředkovává:  

a) cestujícím při jediné návštěvě či kontaktu se svým prodejním 

místem samostatný výběr nebo samostatnou platbu každé 

jednotlivé cestovní služby, 
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b) cíleným způsobem pořízení alespoň jedné další cestovní 

služby od jiného obchodníka, a pokud je smlouva s tímto 

jiným obchodníkem uzavřena do 24 hodin po potvrzení 

rezervace první cestovní služby.“ 
144

 

 

Tímto se tedy rozšiřuje ochrana zákazníka nejen při zakoupení klasického 

balíčku dovolené, ale také i kombinované formy dovolené, kdy si klienti 

například zajistí některou ze služeb sami a levněji. Ochrana tedy bude nově 

zákazníkovi sloužit i v případě ostatních služeb cestovního ruchu, které 

mají formu nějakého balíčku služeb. Případ, kdy tyto cesty nakupuje 

zákazník při jediné návštěvě s prodejním místem, lze uvést nákup letenek u 

leteckých společností, kdy po rezervaci jsou nabízeny další služby jako 

půjčení automobilů či motorek nebo ubytování, poté je toto bráno jako 

„spojené cestovní služby.“ Vzhledem k právě plné harmonizaci této 

směrnice bude velmi důležité, aby se co nejdříve napřič EU vymezil co 

nejkonkrétněji tento pojem, aby nedocházelo k různým rozepřím a dosáhlo 

se vzájemné shody, co tento termín bude zahrnovat.  

V článku 5. až 7. se směrnice zabývá informační povinností a 

závazností informací před uzavřením smlouvy o souborných službách pro 

cesty. V pátém článku je seznam povinností pořadatele, které musí 

poskytnout před uzavřením smlouvy zákazníkovi, jedná se o specifické 

informace, které jsou speciální vůči ostatním směrnicím či nařízení ohledně 

informovanosti spotřebitele. Šestý článek upravuje závaznost takových 

informací a článek sedmý se zaobírá obsahem a dokumentací, která musí 

být poskytnuta ještě před zahájením těchto služeb. V následujícím článku 

máme uvedeno, že důkazní břemeno ohledně plnění závazků nese vždy 

obchodník. 
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Změna ceny zájezdu, pravidla pro změnu smlouvy jsou obdobná 

směrnici 90/314 EHS, ale přeci jen o něco podrobnější a najdeme zde i 

pozitivní novinku pro zákazníka. Ještě je třeba jen zmínit, že možnost 

převést smlouvu na třetí osobu pro zákazníka zůstala stejná, pravidla jsou 

obsažena v článku devátém, který je upraven po vzoru článku 4 odst. 3 

směrnice 90/314 EHS. Zvýšit tedy cenu zájezdu může pořadatel podle 

článku 10, tak že smlouva tuto možnost výslovně uvádí, musí být takový 

způsob zvýšení ceny jasně uveden a novinkou je, že cestující má v tomto 

případě právo i na snížení ceny podle odst. 4 tohoto článku. Zvýšení i 

snížení ceny se týká zejména pohonných hmot, daní a kolísání měnového 

kurzu. Dále se v Komisi řešilo, jaká bude hranice maximálního zvýšení 

ceny zájezdu, při které by zákazník mohl odstoupit od smlouvy bez placení 

storno poplatku. Původní hranice byla navržena na 10 % z ceny zájezdu, 

nakonec ale byla tato hranice snížena na 8 % z ceny zájezdu. 

Článek 12 ve druhém odstavci dává právo zákazníkovi odstoupit od 

smlouvy před zahájením zájezdu, pokud v cílové destinaci nastanou takové 

situace, které by mohli zákazníka ohrozit na životě či zdraví. V důvodech 

pro přijetí nové směrnice, které jsou vypsány na začátku této směrnice, jsou 

vypsány příklady jako terorismus, válečný konflikt, výskyt ohniska 

závažného onemocnění v cílové destinaci nebo různé přírodní katastrofy 

jako zemětřesení, povodně či jiné přírodní podmínky, jež znemožňují se 

bezpečně dopravit do cílové destinace. V těchto případech ale nemá 

zákazník dále právo na dodatečné odškodnění.
145

 

Ve 13. článku máma zakotvenou odpovědnost pořadatele při 

poskytování služeb. Stejně tak jsou zde uvedeny prostředky pro cestující v 

případech, kdy jim není řádně plněno. V sedmém odstavci tohoto článku má 

pořadatel povinnost při nevyhnutelných a mimořádných okolností, při 

kterých nelze zajistit návrat podle smlouvy o souborných službách, 
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povinnost zajistit nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii 

a to nejvýše za tři noci na jednoho cestujícího. Článek 14 pojednává o slevě 

a náhradě škody, na kterou má zákazník nárok, pokud mu nebylo plněno 

nebo mu nebylo plněno řádně, stejně tak výčet případů, kdy pořadatel není 

povinen k náhradě škody. Šestý odstavec tohoto článku stanoví, že 

promlčecí doba nesmí být kratší než 2 roky.
146

 

Mnoho zájezdů je zakoupeno prostřednictvím obchodníka a ne přímo 

přes pořadatele zájezdu, to však podle článku 15 nemá žádný vliv, pokud 

chce zákazník podat žádosti, stížnosti či jiné zprávy. Pokud tato jednání 

jsou doručena obchodníkovi, považuje se to za dostatečné, obchodník musí 

tyto zprávy od zákazníka předat pořadateli bez zbytečného prodlení. V 

následujícím článku je upravena povinnost poskytnout pomoc v obtížích a 

nesnázích. 

V článcích 17 a 18 se upravují situace, kdy pořadatel se stane 

platebně neschopným a zákazník by v této situaci měl obdržet nazpět celou 

výši zálohy, případně částku za celý zájezd, pokud ho již zaplatil. Zároveň 

ukládá členským státům určit ústřední kontaktní místa pro usnadnění 

správní spolupráce a dohledu nad pořadateli. Tyto kontaktní místa členské 

státy sdělí ostatním členským státům a Komisi. Pokud se jedná o „spojené 

cestovní služby“ i v těchto případech musí členský stát zajistit, aby 

obchodníci zákazníkovi poskytli záruku, že v případě neposkytnutí některé 

služby z důvodu platební neschopnosti mu budou vráceny veškeré platby, 

které obdržel od cestujícího v rámci spojených cestovních služeb. Pokud 

jsou obchodníci odpovědni i za přepravu, jsou povinni zaručit i 

zákazníkovu repatriaci. 

Následuje kapitola obecných ustanovení obsahující dalších 7 článků, 

resp. čl. 20 až 27, kde je upraven případ, kdy pořadatel je usazen mimo 

Evropský hospodářský prostor, v takovém případě prodejce odpovídá za 
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všechny povinnosti v daných kapitolách směrnice, pokud neprokáže, že 

pořadatel vše splňuje. Tento článek je novinkou oproti dosavadní směrnici.  

Dále je zde upravena právní odpovědnost za chyby při rezervaci, 

které v důsledku technických závad lze obchodníkovi přičíst. Například 

špatně ocení určitý zájezd či službu a zákazník ji za takovou cenu zakoupí. 

Pokud ale taková situace nastala nějakou mimořádnou okolností či ji lze 

přičíst zákazníkovi, pak tuto odpovědnost obchodník nenese. V dalším 

článku je upraveno právo regresu pro pořadatele a v určitých případech i 

prodejce, kteří zákazníkovi poskytli slevu, náhradu nebo jinou povinnost 

podle této směrnice, aby měli právo požadovat náhradu od třetích stran, 

které přispěli k události, která vedla k zaplacení náhrady, slevy či jiné 

povinnosti. 

V článku nazvaném kogentní povaha směrnice je upraveno, že 

veškerá smluvní ujednání nebo prohlášení cestujícího, jejichž účelem je 

vzdání nebo omezení práv přiznaných cestujícím dle této směrnice, nejsou 

pro cestujícího závazná. V dalších dvou článcích je stanovena povinnost 

členského státu zajistit přiměřené a účinné prostředky k zajištění 

dodržování této směrnice včetně stanovení sankcí za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této směrnice. Sankce by měly být účinné, 

přiměřené a odrazující. 

V závěrečných ustanoveních, tedy posledních čtyřech článcích je 

stanoveno, dokdy mají státy přijmout a zveřejnit právní a správní předpisy 

pro dosažení souladu s touto směrnicí, což je, jak již bylo zmíněno do 1. 

ledna 2018, účinné budou tyto předpisy nejpozději 1. července 2018. 

Následuje článek, který zrušuje směrnici 90/314 EHS k 1. červenci 2018. V 

závěrečných ustanoveních je také nařízena povinnost Komise vydat zprávu 

o uplatňování a dodržování této směrnice do 1. ledna 2021, kterou předá 

Evropskému parlamentu a Radě EU. Myslím, že přijetí této směrnice je 

dobrým krokem, přeci jen směrnice 90/314 EHS již byla zastaralá a v 

některých případech členské státy pojaly některé otázky rozdílně. Tímto 
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krokem by se měla více sjednotit veškerá právní úprava a poskytovat všem 

obyvatelům Evropské unie a nově i Evropského hospodářského prostoru, 

stejná a lépe definovaná práva. Stejně tak zařazení termínu „spojených 

cestovních služeb“ bylo potřeba, protože se tento trend velmi rozmohl a 

proto je třeba ho jednoznačně upravit a zařadit pod soubor služeb. Ochrana 

spotřebitele v oblasti cestovního ruchu je vysoká již nyní, ale tímhle se 

lehce ještě pozvedá a dosahuje opravdu velmi vysoké ochrany. Směrnice 

stanovuje různý rozsah povinností a úroveň odpovědnosti pro pořadatele za 

zájezdy a pro obchodníky zprostředkující spojené cestovní služby. Myslím, 

že rozdílnost této ochrany je správným a logickým krokem. V čem by mohl 

nastat ovšem problém je, jak jsem již nastínil, co vše se pod pojem spojené 

cestovní služby bude řadit, někdy tato otázka může být na hraně obou 

variant, zda ano či ne, ale takové situace v právu  nastávají neustále a proto 

bude na soudech, jak se k tomu postaví a co mezi tyto služby zahrnou a co 

nikoliv. 

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) se v jednom 

rozhovoru pro server, který se zabývá turismem, vyjádřilo ohledně přijetí 

této nové směrnice. Podle legislativního plánu pro rok 2016 by mělo MMR 

předložit návrh zákona v prosinci roku 2016, kterým by měla být směrnice 

2302/2015 transponována. V této souvislosti již MMR zahájilo jednání s 

profesními spolky a s dotčenými resorty. Změna zasáhne především OZ a to 

v části smlouvy o zájezdu. Dále se změna dotkne právních předpisů v 

oblasti živnostenského podnikání. Na otázku ohledně nového pojmu tzv. 

spojených cestovních služeb, se MMR vyjádřilo, že v pozdější fázi 

schvalovacího procesu se bude vhodnou mediální formou podílet na 

zvýšení povědomí, co spojené cestovní služby jsou, stejně tak bude 

komunikovat s profesními spolky. Stejně tak chce dát na vědomí, že podle 
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směrnice se na obchodníky zprostředkovávající spojené cestovní služby 

neuplatní veškeré povinnosti jako u souborných cestovních služeb.
147

 

 

9. Komparace s německou právní úpravou 

 

Spolková republika Německo, je nejen naším geografickým 

sousedem, ale také v určité rovině právním sousedem. V mnoha případech 

se naši zákonodárci inspirují právními předpisy, které už určitou dobu na 

území Německa platí a tím lze posoudit i jejich praktický a účelný význam 

ve společnosti, jak funguje a působí. Ovšem vždy se musí přihlédnout na 

konkrétní podmínky a problémy v daném státě a nelze převádět právní 

předpisy doslova, poněvadž právní předpis, který působí dobře v jednom 

státě, nemusí být ideální a správnou volbou ve státě jiném, ale s nástupem 

evropského práva tyto situace nastávají v mnoha právních oblastech a 

nejsem si jist, že to je správně nastolená cesta, konkrétně zájezd, myslím 

patří do právní oblasti, které společná úprava nevadí, stejně jako v mnoha 

dalších případech, kdy se jedná o ochranu spotřebitele, která je v evropském 

právu velmi vysoká. Vzhledem k tomu, že Německo bylo jedním ze 

zakládajících států EU, na jeho právní řád působí evropské právo už desítky 

let a velmi dobře se snaží vše implementovat do svého právního systému. 

Není tomu ani jinak ohledně smlouvy o zájezdu, jelikož v době přijetí 

směrnice 90/314 EHS  již bylo členem EU. 

Německo ovšem řešilo právní úpravu zájezdů dříve, než byla přijata 

směrnice 90/314 EHS. Turismus se v Německu rozvíjel velmi rychle a již v 

70. letech se začali hromadit žaloby u německých soudů ohledně stížností 

za zájezdy. Německé soudy ve většině případů rozhodovali ve prospěch 

                                            
147Článek: Jaký vliv bude mít směrnice na náš cestovní ruch? Dostupný z: http://www.ttg.cz/jaky-

vliv-bude-mit-nova-smernice-eu-na-nas-cestovni-ruch/ 

http://www.ttg.cz/jaky-vliv-bude-mit-nova-smernice-eu-na-nas-cestovni-ruch/
http://www.ttg.cz/jaky-vliv-bude-mit-nova-smernice-eu-na-nas-cestovni-ruch/
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zákazníků a tím postupně nastavovaly určité standardy. Proto se 

zákonodárci rozhodli zařadit v roce 1979 do svého občanského zákoníku 

Bürgerliches Gesetzbuch (dále jen „BGB“) kapitolu o cestovní smlouvě. 

Pasáž o cestovní smlouvě prodělala poté změnu právě směrnicí 90/314 EHS 

a další změna přišla v roce 2002, kdy byla upravena informační a důkazní 

povinnost pořadatele zájezdu ve zvláštním předpise. 

BGB je německý občanský zákoník, který byl přijat již na konci 19. 

století a v účinnost vstoupil 1. ledna 1900. Německý občanský zákoník se 

skládá z pěti částí, resp. z 5 knih, jež její první část se věnuje obecným 

ustanovením, druhá část se věnuje závazkovému právu, v třetí části jsou 

upravena věcná práva, ve čtvrté části rodinné právo a v poslední páté části 

je upraveno dědické právo. Ustanovení o zájezdu jsou upravena v knize 

druhé, tedy v části, kde jsou závazková práva, v 8 oddíle a to konkrétně v 

ustanovení § 651a až § 651m. 

V úvodním ustanovení § 651a je obecná definice cestovní smlouvy, 

která je shodná s naší, nacházíme zde pouze rozdílnou terminologii, kdy náš 

zákazník je nazýván „cestujícím“ a pořadatel „organizátorem“. Toto jiné 

označení ovšem nemá na právní stav žádný vliv. V druhém odstavci téhož 

paragrafu máme definováno, kdo je pořadatel, resp. dodavatele služeb, dle 

německé terminologie. Ve třetím odstavci je stanovena povinnost 

organizátora předat cestujícímu při uzavření smlouvy či bezprostředně po ní 

potvrzení o zájezdu. Z tohoto vyplývá, že BGB přímo nikde nestanovuje 

jakou formu má tato smlouva mít, ale že postačí pouze toto potvrzení. 

Shodná úprava je v našem OZ v § 2525. Stejně tak není v BGB nikde nijak 

přesně upraven obsah smlouvy o zájezdu, co má obsahovat. V následujících 

dvou odstavcích je řešena možnost zvýšení ceny zájezdu organizátorem. 

Stejně jako jsme přebrali téměř doslovné znění směrnice my, tak i naši 

sousedé. Opět musí být ve smlouvě uveden přesný způsob výpočtu a musí 
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tak být oznámeno nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu.
148

 Pokud se 

cena zájezdu zvýší o více než 5 % z celkové ceny zájezdu, má možnost 

cestující od smlouvy odstoupit nebo požadovat jiný zájezd stejných kvalit 

jako ten původní. Taková hranice v naší úpravě momentálně chybí, v našem 

OZ je upravena pouze situace, kdy se kurz koruny změní o více než 10 %. 

V následujícím § 651b upravuje BGB převod smlouvy na jinou 

osobu. Hned v úvodní větě máme stanoveno, že je toto možno až do 

zahájení zájezdu, což by při gramatickém výkladu nebylo rozhodně vůbec 

vhodné, jelikož by pak nebylo pro organizátora v některých případech, 

například několik hodin před zahájením takovou změnu umožnit, musí být 

taková změna oznámena přiměřeně včas dopředu, aby organizátor mohl 

takovou změnu v osobě cestujícího provést. V druhém odstavci je 

zakotveno společné a nerozdílné ručení jak původního, tak nového 

cestujícího. Naše úprava je v tomto ohledu poněkud konkrétnější a 

stanovuje lhůtu 7 dní před zahájením zájezdu, pokud by byl zájezd koupen 

méně než 7 dní před zahájením, lze ujednat lhůtu kratší.
149

 

§ 651c BGB upravující nápravu pořadatele v případě vadného 

plnění. Organizátor by měl zajistit, aby měl zájezd požadované vlastnosti a 

nebyl zatížen žádnou vadou. Pokud zájezd takové vlastnosti nemá, může 

cestující požadovat snížení ceny zájezdu (§ 651d BGB) či od smlouvy 

odstoupit (§ 651d BGB), musí ovšem organizátorovi ponechat čas na 

nápravu. Pokud ovšem náprava není možná nebo ji organizátor odmítl, 

určení lhůty na nápravu se nevyžaduje. Když bude takto smlouva zrušena, 

má organizátor dále povinnost učinit nezbytná opatření pro dopravení 

cestujícího zpátky domů, zejména pokud zájezd zahrnoval cestu zpět. 

Jestliže organizátor vadu neodstraní, může cestující vadu napravit 

prostřednictvím svých nákladů, které může následně po organizátorovi 

                                            
148 § 2530 odst. 3 OZ - pořadatel nesmí poslat informaci o zvýšení později než dvacáty první den 

před zahájením 
149 § 2532 odst. 2 OZ 
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vyžadovat. V případě, že by vada zájezdu vyžadovala nepřiměřené finanční 

náklady pro organizátora, může takové plnění odmítnout.
150

 

Ustanovení § 651f umožňuje cestujícímu vznést nárok na náhradu 

škody bez ohledu na to, zda byla cena zájezdu snížena či smlouva 

vypovězena. Organizátor takovou škodu nemusí nahrazovat, pokud vada 

zájezdu spočívá na okolnosti nezávislé na organizátorovi, tj. zejména vis 

maior. V druhém odstavci se hovoří o tom, pokud byl zájezd zmařen či 

značně narušen, může cestující požadovat přiměřené odškodnění za tzv. 

„ušlé radosti z dovolené“.
151

 

Pro všechny nároky obsažené v § 651c až § 651f běží cestujícímu 

lhůta jednoho měsíce od smluvně určeného konce zájezdu. Po této lhůtě lze 

dané nároky uplatnit pouze, pokud nedodržení této lhůty nebylo jeho vinou. 

Dále je stanovena speciální lhůta pro nároky cestujícího dle § 651c až § 

651f, které se promlčují za dva roky, ode dne, kdy měl zájezd skončit, tedy 

o rok méně, než je stanovena obecná promlčecí lhůta.
152

 

Přípustné omezení odpovědnosti pořadatele zájezdu je upravena v 

ustanovení § 651h ve dvou odstavcích. Druhý odstavec je shodný s úpravou 

v našem OZ, konkrétně § 2544, který stanovuje, pokud některá z 

mezinárodních smluv stanoví omezení výše náhrady škody, hradí škodu 

organizátor pouze do této výše. Na toto omezení se tedy organizátor může v 

rámci sporu odvolat a bude úspěšný. Oproti naší úpravě se v Německu 

tohoto může organizátor dovolávat přímo ze zákona, u nás musí být tato 

možnost omezení odpovědnosti ujednána přímo ve smlouvě o zájezdu. 

Dalším rozdílem v omezení odpovědnosti mezi naší a Německou 

úpravou je, že německý zákonodárce využil dle čl. 5 směrnice 90/314 EHS 

další možnost, kdy je tato odpovědnost omezena a je uvedena v prvním 

odstavci § 651h BGB. Organizátor si tedy může s cestujícím ujednat v 

                                            
150 srov. § 2537 OZ 
151 srov. § 2542 a 2543 OZ 
152 § 195 BGB 
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cestovní smlouvě takové omezení, že náhrada škody bude činit maximálně 

trojnásobek ceny zájezdu. Z tohoto omezení jsou ovšem vyjmuty škody na 

těle. Zmíněné trojnásobné omezení neplatí, pokud byla škoda způsobena 

úmyslně či z hrubé nedbalosti. Pokud takovou škodu ovšem způsobí osoby, 

které se podílí na službách pro cestujícího, lze tímto ujednáním tuto 

odpovědnost omezit. 

Cestující má možnost odstoupit od smlouvy kdykoliv před začátkem 

zájezdu, takto je to stanoveno v § 651i BGB v prvním odstavci.
153

 Pokud 

této možnosti cestující využije, organizátor ztrácí nárok na sjednanou cenu 

zájezdu. Ovšem v takovém případě má organizátor právo požadovat 

přiměřené odškodnění. Výše takového odškodnění je stanovena ve druhém 

odstavci a to tak, že od celkové ceny zájezdu se odečtou ušetřené náklady 

organizátora z důvodu nenastoupení cestujícího. Alternativní možností je, 

že si obě strany mohou ve smlouvě ujednat procentuální sazbu z ceny 

zájezdu jako odškodnění, poté, co se po zohlednění uspořených nákladů a 

obvykle dalšího možného výnosu cestovního plnění. Tato možnost je 

zakotvena ve třetím odstavci daného ustanovení. 

Vypovědět smlouvu kvůli vyšší moci může jak cestující, tak i 

organizátor. Oběma stranám to umožňuje § 651j BGB. Pokud cestující 

vypoví smlouvu ještě před zahájením zájezdu, má nárok na vrácení ceny 

zájezdu, jelikož se na tyto případy užijí pravidla dle § 651e. Organizátor má 

právo na přiměřené odškodnění, je-li už zájezd zahájen, je povinen 

organizátor zajistit přepravu zpět na místo odletu, náklady na tuto cestu si 

rozdělí cestující a organizátor ve stejné výši, ostatní vynaložené náklady 

nese cestující.
154

 

Ujištění, placení, takový název nese nejrozsáhlejší paragraf v části o 

cestovní smlouvě, tedy § 651k BGB. Toto ustanovení dává povinnost 

organizátorovi zajistit, aby v případě jeho platební neschopnosti byly 

                                            
153 srov. § 2533 OZ 
154 srov. § 2531 OZ 



64 

 

navráceny veškeré prostředky, které cestující zaplatil a zbytečně vynaložené 

náklady, které z důvodu insolvence musel vynaložit. Organizátor má dvě 

možnosti jak toto zajistit a to buď bankovní zárukou či pojištěním. 

Pojišťovna či banka je oprávněna omezit toto ručení do částky 110 milionů 

euro za kalendářní rok. Organizátor je povinen cestujícímu potvrzení o 

pojištění či bankovní záruce předat při uzavírání cestovní smlouvy.
155

 Má-li 

při uzavření smlouvy organizátor zájezdu hlavní sídlo v jiném členském 

státu Evropského společenství nebo v jiném smluvním státě Úmluvy o 

Evropském hospodářském prostoru, splní organizátor svoji povinnost 

pojištění taktéž, pokud zaručí cestujícímu stejné podmínky v souladu s 

předpisy tohoto státu. 

Ustanovení o povinném pojištění se neužije v případech, kdy 

organizátor pořádá zájezdy jen příležitostně nebo mimo rámec své 

živnostenské činnosti, cesta není delší než 24 hodin, nezahrnuje 

přenocování a nepřevyšuje cenu 75 eur nebo organizátor zájezdu je 

právnickou osobou veřejného práva, na jejíž majetek není přípustné 

insolvenční řízení.  

Zahraniční školní pobyt je upraven v § 651l BGB. Náš zákonodárce 

se právě inspiroval úpravou v BGB a téměř doslova ji převzal do našeho 

OZ, proto není důvod znovu tuto úpravu rozebírat (viz kapitola Zahraniční 

školní pobyt). Ustanovení § 651m zakazuje se odchýlit v neprospěch 

cestujícího, téměř totožnou úpravu tohoto ustanovení najdeme v našem OZ 

v § 2549. 

 

 

 

           

                                            
155 srov. § 2526 OZ 
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Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo uceleně shrnout právní 

úpravu zájezdu v českém právním řádu, vymezit a popsat předmět tohoto 

smluvního typu, definovat strany této smlouvy, kterými jsou pořadatel a 

zákazník. Kdo může být pořadatelem, která práva a povinnosti v tomto 

smluvním vztahu jednotlivé strany mají, práva a povinnosti, která mohou 

vznikat až po uzavření smlouvy či pokud není řádně plněno.  

Vysvětlit pojem zájezd a co vše patří do souboru služeb cestovního 

ruchu, jakou roli v uzavírání smluv mají cestovní agentury a jejich 

následnou odpovědnost vůči zákazníkovi. Dále jsem se snažil vysvětlit 

veškeré možné změny smlouvy o zájezdu, za jakých podmínek mohou tyto 

změny nastat a jak se mění práva a povinnosti v důsledku těchto změn. Jaké 

nároky má zákazník, pokud mu vznikla újma či škoda, podle čeho se tyto 

nároky řídí a jak se vyměřují. 

Také jsem se zaměřil na změny, které přinesl nový občanský 

zákoník. Pokusil jsem se jednotlivá ustanovení rozebrat a vysvětlit jejich 

význam a důvod, stejně tak je rozebírána směrnice 90/314 EHS, která je 

právním základem tohoto smluvního typu, který se u nás poprvé objevil pod 

názvem cestovní smlouva. Zhodnotit zda byla do našeho právního řádu tato 

směrnice správně implementována, zda jsou dodržena základní pravidla, 

která jsou stanovena ve směrnici. 

Jednu celou kapitolu tvoří revize směrnice, která je již vypracovaná a 

už začínají probíhat první legislativní přípravy k naplnění požadavků nové 

směrnice, které budou projednávány a přijímány v našem zákonodárném 

sboru hlavně v následujícím roce. V této kapitole jsem chtěl zhodnotit a 

popsat, co nám revize této směrnice přináší, jaké jsou největší změny v této 

právní oblasti a obecné okolnosti, které vedly k přípravě nové směrnice. 

Hlavním důvodem byla zastaralost současné směrnice, jelikož oblast 
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cestování prožívá velký rozvoj v posledních letech a je velmi dobře, že i na 

toto reaguje právní úprava. 

Jako pozitivní věc hodnotím zařazení zahraničního školního pobytu 

podle německého vzoru do tohoto dílu o smlouvě o zájezdu. Vzhledem ke 

stále větší zájmu žáků studovat v zahraničí, což je nyní opravdu velkým 

trendem, je moc dobře, že tato oblast má vlastní právní úpravu a žákovi je 

poskytnuta širší ochrana. Dalším cílem této diplomové práce bylo srovnání 

naší právní úpravy s německou, kdy jsou srovnávány jednotlivé články, 

popisovány rozdíly, které se v německé právní úpravě nacházejí a 

porovnání, jak zákonodárce přistoupil k implementaci směrnice v 

Německu. 

Myslím, že v právním prostředí České republiky není věnováno 

smlouvě o zájezdu tolik pozornosti v oblasti právních teoretiků, což je dle 

mého názoru škoda, poněvadž je to velmi zajímavý smluvní typ, který 

nabízí zajímavé právní situace. Domnívám se ale, že tomuto smluvnímu 

typu bude věnováno stále více pozornosti nejen vzhledem k nové směrnici, 

která opět přivede diskuzi na toto téma, ale i s celkovým rozvojem 

moderního způsobu života, kam cestování patří a stále se v dnešní moderní 

době rozvíjí. Z právního hlediska bude také zajímavé sledovat, jak se soudy 

budou stavět k nemajetkovým újmám, které mohou vznikat na dovolené či 

zda vznikne nějaký právně závazný dokument, jako je v diplomové práci 

zmíněná Frankfurtská tabulka. Současný právní stav považuji za 

dostatečný, nová směrnice opět posílí ochranu zákazníka, jak je nyní 

velkým trendem evropských předpisů, kdy se v poslední době klade velký 

důraz na ochranu spotřebitele - slabší strany, tedy zde zákazníka. Úprava v 

OZ mi přijde přehledná a jasná a snaží se jasně stanovovat pravidla pro obě 

strany a předjímat možné situace, které mohou nastat v tomto smluvním 

typu. Ovšem i sebedokonalejší právní předpis není úplnou zárukou právní 

jistoty a funkčnosti, velkou roli zde hrají soudy a jejich správná a 

spravedlivá aplikace a hodnocení těchto právních norem.  
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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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

Abstract 

The main object of this thesis is to summarize legal regulation about 

package tour in czech legal order, define and describe subject of this 

contractual relationship, define contracting parties and individual rights and 

duties that are being established at the beginning or during this contractual 

relationship. Basic concepts linked to the package tour contract as well as 

the role of travel agency in the whole process are being analysed in this 

thesis. I also focused on the most important changes connected with passing 

of the New Civil Code when individual provisions are examined and their 

significance is explained. Similarly as a legal ground of this contractual 

type the directive 90/314 EEC is also being examined. Finally, this thesis 

evaluates whether implementation of this directive to czech legal order has 

been done correctly and whether czech laws comply with the basic rules  

this directive is based on. 

The thesis is composed of nine chapters, each of them dedicated to 

individual issue. In the introduction I define basic objective of this thesis. 

The following chapter focuses on the basic definiton, purpose, basic 

concepts and character of this contractual relationship. 

In the third most comprehensive chapter I analyse concrete 

requirements of package tour contract, individual rights and duties of 

contracting parties. 

Chapter four focuses on individual changes of this contractual 

obligation and under what conditions these changes are possible and when  

not. In this chapter I describe changes as contract assingnment, withdrawal 

from contract, change in the price of a package tour or cancellation of the 

package tour. 

Following two  chapters are dedicated to defects of package tour, 

primarily meaning the situation when package tour does not correspond 
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with the requirements in contract. In this chapter the compensation for 

material and non-material loss is also examined. 

Chapter seven is describing the exchange student stay which is an 

innovation in czech legal order and whose main reason is increased 

protection of a student as a customer. 

Penultimate chapter is dedicated to a revision of above mentioned 

directive which is going to replace current directive dealing with package 

tour. I compared both directives and mentioned the main differences and  

reasons for accepting new directive. 

In the last chapter, I compare legal regulation of package tour in 

german Civil Code (BGB) with czech legal regulation. There is a 

comparison of individual sections with czech legal regulation relating to 

package tour contract and description of their differences. 

 

 

 

 

 

 

Název diplomové práce v anglickém jazyce 

Legal regulation of package tour  

 

Klíčová slova 

zájezd, zákazník, směrnice 

 

Key words 

package tour, customer, directive 


