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Ochrana spotřebitele v oblasti cestovního ruchu - abstract 

Cílem mé diplomové práce je analyzovat ochranu spotřebitele v oblasti cestovního 

ruchu v právním rámci Evropské unie a České republiky. Důvodem pro výběr tohoto 

tématu je skutečnost, že cestovní ruch je v současné době jednou z nejdůležitějších 

složek hospodářství členský států EU a instituce Evropské unie se stále více zabývají 

ochranou turisty jako spotřebitele. 

Tato diplomová práce se skládá ze 4 kapitol, každá z nich se zabývá různými 

aspekty ochrany spotřebitele v oblasti cestovního ruchu. 

První kapitola je úvodní a obsahuje stanovení cílů této práce. 

Druhá kapitola se zabývá prameny práva ochrany spotřebitele v právním řádu 

Evropské unie a České republiky. Tato kapitola se skládá ze dvou podkapitol. 

Podkapitola první je dále rozdělena na 2 části. V první části je stručně popsán historický 

vývoj ochrany spotřebitele v EU a dále je pozornost věnována primárním pramenům 

práva Evropské unie a významu ochrany spotřebitele jako jedné ze základních politik 

Evropské unie. Druhá část představuje prameny sekundárního práva Evropské unie, 

tedy zejména směrnice a nařízení, které upravují ochranu spotřebitele v různých 

odvětvích. Podkapitola druhá obsahuje bližší seznámení s prameny práva ochrany 

spotřebitele v České republice. 

Kapitola třetí je zaměřena na ochranu spotřebitele v oblasti cestovního ruchu. Tato 

kapitola je rozdělena na 3 podkapitoly. Podkapitola jedna se věnuje ochraně turisty jako 

smluvní strany. Tato podkapitola obsahuje šest částí, které popisují ochranu turisty 

během jednotlivých fází uzavření smlouvy. V první části jdou definovány základní 

pojmy, část druhá je věnována ochraně turisty jako spotřebitele v době před uzavřením 

smlouvy, část třetí ochraně turistů v okamžiku uzavření smlouvy, část čtvrtá popisuje 

ochranu turisty jako spotřebitele v době po uzavření smlouvy, tedy v době jejího plnění.  

Část pátá se zabývá nepřiměřenými podmínkami ve spotřebitelských smlouvách a část 

šestá právem na odstoupení od smlouvy. Druhá podkapitola se zaměřuje na ochranu 

turistů jako uživatelů dopravních služeb a zkoumá tak práva cestujících v letecké 

dopravě.  Třetí podkapitola popisuje ochranu nabyvatelů ve vztahu k některým 

aspektům smluv o nabytí práva k dočasnému užívání nemovitostí. Ve čtvrté podkapitole 

je obsaženo srovnání práv spotřebitele v oblasti souborných služeb pro cesty, pobyty a 
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zájezdy, při uzavírání smluv o nabytí práva k dočasnému užívání nemovitosti a ochrany 

spotřebitele jako cestujícího v letecké dopravě. 

Čtvrtá kapitola je kapitolou závěrečnou. Hlavním cílem této diplomové práce je 

přiblížit čtenářovi právní úpravu ochrany spotřebitele v oblasti cestovního ruchu v právu 

Evropské unie a České republiky a zároveň srovnat význam informační povinnosti a 

práva na odstoupení od smlouvy v nejvýznamnějších pramenech ochrany turisty.  

 


