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1. Úvod 

Ochrana spotřebitele je problematikou, které je v posledních dekádách věnována 

stále větší pozornost zákonodárců vyspělých právních států. Ochrana spotřebitele se 

bezesporu týká každého z nás, neboť každý jedinec se během svého života více či méně 

často ocitá v roli spotřebitele a vztahují se na něj právní předpisy upravující ochranu 

slabší smluvní strany, tedy ochranu spotřebitele. Z důvodů, že se jedná o problematiku, 

se kterou přicházejí spotřebitelé, dodavatelé zboží a poskytovatelé služeb a také různé 

spotřebitelské organizace do styku prakticky každodenně, je jí ze strany zákonodárců 

věnována zvýšená pozornost. Obecně je třeba k této problematice přistupovat velmi 

citlivě a zákonodárci tak také činí. Zejména si je nutno uvědomovat, že na jedné straně 

vznikajícího právního vztahu stojí spotřebitel jako slabší smluvní strana, které vzhledem 

k tomuto postavení poskytuje zákonodárce výhodu v podobě zvýšené právní ochrany, a 

na straně druhé stojí dodavatel, jež může ve svém pracovním životě přílišné výhody 

spotřebitele vnímat jako zátěž a překážku pro svou podnikatelskou nebo jinou podobnou 

činnost. Zákonodárce by měl v rámci snahy o posílení ochrany spotřebitele dbát na to, 

aby se ve výsledku nestal spotřebitel silnější smluvní stranou, a měl by se snažit, aby 

bylo vždy, pokud možno, zachováno rovné postavení smluvních stran. 

Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře s problematikou ochrany 

spotřebitele v oblasti cestovního ruchu, tedy ochrany turisty, s právními předpisy, které 

se tuto problematiku upravují na úrovni práva Evropské unie, a také v rámci právního 

řádu České republiky.  

V úvodu této práce bude věnována pozornost pramenům práva v oblasti ochrany 

spotřebitele obecně. V rámci pramenů evropského práva bude ve stručnosti nastíněn 

historický vývoj v této oblasti, uvedeny primární prameny komunitárního práva 

zabývající se ochranou spotřebitele a vyjmenovány nejdůležitější směrnice a nařízení 

upravující tuto problematiku. Pozornost bude věnována také pramenům ochrany 

spotřebitele v rámci právního řádu České republiky. 

 V další části diplomové práce bude věnována pozornost samotné ochraně 

spotřebitele v oblasti cestovního ruchu.  

Nejprve bude pozornost zaměřena na ochranu turisty jako smluvní strany. Po 

vymezení základních pojmů bude podrobně popsána ochrana turisty v jednotlivých 
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fázích uzavírání smlouvy. Půjde jednak o samotnou problematiku souborných služeb 

pro cesty, pobyty a zájezdy, ale dále také o problematiku smluv uzavíraných na dálku a 

nepřiměřených podmínek ve spotřebitelských smlouvách.  

V další části bude věnována zvláštní pozornost ochraně turisty jako uživatele 

dopravních služeb. Hlavním tématem bude ochrana jeho práv při využívání letecké 

dopravy. 

Poslední část bude zaměřena na právní úpravu tzv. „timesharingu“ neboli 

dočasného užívání nemovitosti. Tato problematika na první pohled nespadá do oblasti 

ochrany spotřebitele v oblasti cestovního ruchu, ale jsou to právě turisté, kdo se 

nejčastěji setkávají s nabídkou na uzavření smlouvy o dočasném užívání nemovitosti. 

Z tohoto důvodu je tato problematika také zařazena do této diplomové práce. 
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2. Prameny práva ochrany spotřebitele 

2.1. Prameny práva ochrany spotřebitele v EU 

Úpravu ochrany spotřebitele lze v rámci evropského práva nalézt jak v právu 

primárním, tak v právu sekundárním. Jako primární právo Evropská unie označuje 

zakládací smlouvy, tedy Smlouvu o založení Evropského společenství uhlí a oceli 

(platnost této smlouvy vypršela v roce 2002), Smlouvu o Evropském hospodářském 

společenství (1957, přejmenována Lisabonskou smlouvou na Smlouvu o fungování 

Evropské unie) a Smlouvu o Evropském společenství atomové energie (1957). Dále se 

jedná o několik pozměňujících smluv, z nichž jsou nejvýznamnější: Jednotný evropský 

akt (1986), Smlouva o Evropské unii, známá též jako „Maastrichtská smlouva“ (1992), 

Amsterodamská smlouva (1997), Smlouva z Nice (2001) a Lisabonská smlouva (2007) 

Sekundární právo zahrnuje nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska. 

Nařízení je závazný právní akt jak přímo pro členské státy, tak také přímo pro jejich 

občany. „Směrnice nemá obecnou závaznost. Jedná se o akty zavazující jen subjekty, 

jimž jsou adresovány – tj. členské státy. Směrnice předepisuje jen výsledek, jehož má být 

dosaženo, zatímco formy a metody dosažení tohoto cíle zůstávají na vůli států. 

Rozhodnutí je zpravidla individuálním aktem zavazujícím pouze subjekty, jimž je 

adresováno. Doporučení a stanoviska nejsou právními akty, a jsou tedy právně 

nezávazná.“
1
 

2.1.1  Prameny v primárním právu 

Oblast ochrany spotřebitele není problematikou, kterou se orgány a instituce 

Evropské unie zabývají od svého samotného vzniku. Ochranu spotřebitele tedy zvlášť 

nezmiňuje žádná ze tří zakládacích smluv Společenství.  

V rámci komunitárního práva Evropské unie můžeme nalézt první zmínku o 

ochraně spotřebitele v Jednotném evropském aktu z roku 1986. Konkrétně se jedná o 

článek 100a tohoto dokumentu, kde byl poprvé v rámci primárního práva EU použit 

pojem spotřebitel. Na základě Maastrichtské smlouvy se politika ochrany spotřebitele 

stává jednou ze základních politik, jež jsou v rámci práva Evropské unie prosazovány. 

                                                 
1
 Hulva T., Ochrana spotřebitele. Aspi, a.s., Praha: 2005, s. 35 
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Smlouva zavádí obecné principy ochrany spotřebitele a také nový článek 129a (dnes 

článek 169), který se jako první věnuje výslovně ochraně spotřebitele. Tento článek dále 

upravovala následující z  novelizujících smluv - Amsterodamská smlouva.  

Jako poslední v pořadí se ochranou spotřebitele zabývá Lisabonská smlouva, která 

reviduje Smlouvu o založení Evropské unie a Smlouvu o založení Evropského 

společenství, kterou zároveň přejmenovává na Smlouvu o fungování Evropské unie. 

Lisabonská smlouva vkládá do Smlouvy o fungování Evropské unie nový článek 4, 

v jehož druhém odstavci jsou vyjmenovány oblasti, v nichž se uplatňuje sdílená 

pravomoc Unie a členských států. Jednou z těchto oblastí je právě také ochrana 

spotřebitele.  

Z výše uvedeného vyplývá, že se primární právo EU věnovalo problematice 

ochrany spotřebitele v průběhu svého vývoje postupně a několikrát se k ní vrátilo. 

Přehlednosti v dané oblasti přispívá skutečnost, že veškeré změny lze nalézt v jednom 

jediném dokumentu, kterým je Smlouva o fungování Evropské unie (dříve Smlouva o 

založení Evropského společenství). Ochranu spotřebitele zmiňují článek 4 odstavec 2 

písmeno f, článek 12 (bývalý článek 154 odst. 2 Smlouvy o ES), článek 39 odstavec 1 

písmeno e (bývalý článek 33 odst. 1 Smlouvy o ES), článek 40 odstavec 2 (bývalý 

článek 34 odst. 2 Smlouvy o ES), článek 101 (bývalý článek 81 smlouvy o ES), a článek 

169 (bývalý článek 153 Smlouvy o ES).  

Znění článku 4 odst. 2 je následující 

„2. Sdílená pravomoc Unie a členských států se uplatňuje v těchto hlavních 

oblastech: 

a)      vnitřní trh; 

b) sociální politika, pokud jde o hlediska vymezená v této smlouvě; 

c) hospodářská, sociální a územní soudržnost; 

d) zemědělství a rybolov, vyjma zachování biologických mořských zdrojů; 

e) životní prostředí; 

f) ochrana spotřebitele; 

g) doprava; 

h) transevropské sítě; 

i) energetika; 

j) prostor svobody, bezpečnosti a práva; 
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k) společné otázky bezpečnosti v oblasti veřejného zdraví, pokud jde o hlediska 

vymezená v této smlouvě.“
2
 

Znění článku 12: 

„Požadavky vyplývající z ochrany spotřebitele budou brány v úvahu při vymezování a 

provádění jiných politik a činností Unie“.
3
 

Znění článku 39 odstavce 1: 

„1. Cílem společné zemědělské politiky je: 

a) zvýšit produktivitu zemědělství podporou technického pokroku a zajišťováním 

racionálního rozvoje zemědělské výroby a optimálního využití výrobních činitelů, 

zejména pracovní síly; 

b) zajistit tak odpovídající životní úroveň zemědělského obyvatelstva, a to zejména 

zvýšením individuálních příjmů osob zaměstnaných v zemědělství; 

c) stabilizovat trhy; 

d) zajistit plynulé zásobování; 

e) zajistit spotřebitelům dodávky za rozumné ceny.“
4
 

Znění článku 40 odstavce 2: 

„2. Společná organizace trhů podle článku 1 může zahrnovat veškerá opatření potřebná 

k dosažení cílů stanovených v článku 39, zejména regulaci cen, subvencování výroby i 

odbytu různých produktů, skladovací a překlenovací opatření a společné mechanismy 

pro stabilizaci dovozu nebo vývozu. 

Společná organizace trhů se musí omezit na dosažení cílů uvedených v článku 39 a musí 

vylučovat jakoukoli diskriminaci mezi výrobci a spotřebiteli uvnitř Unie. 

Společná cenová politika musí být založena na společných kritériích a jednotných 

metodách výpočtu.“
5
 

Znění článku 101: 

„1. S vnitřním trhem jsou neslučitelné, a proto zakázané, veškeré dohody mezi 

podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, které by mohly 

                                                 
2
 Čl. 4 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, Úřední věstník C 83. 30. 3. 2010, s. 336 - 388 

3
 Čl. 12 Smlouvy o fungování Evropské unie, Úřední věstník C 83. 30. 3. 2010, s. 336 - 388 

4
 Čl. 39 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, Úřední věstník C 83. 30. 3. 2010, s. 336 - 388 

5
 Čl. 40 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, Úřední věstník C 83. 30. 3. 2010, s. 336 - 388 
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ovlivnit obchod mezi členskými státy a jejichž účelem nebo důsledkem je vyloučení, 

omezení nebo narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu, zejména ty, které 

a) přímo nebo nepřímo určují nákupní nebo prodejní ceny anebo jiné obchodní 

podmínky; 

b) omezují nebo kontrolují výrobu, odbyt, technický rozvoj nebo investice; 

c) rozdělují trhy nebo zdroje zásobování; 

d) uplatňují vůči obchodním partnerům rozdílné podmínky při plnění stejné povahy, 

čímž jsou někteří partneři znevýhodněni v hospodářské soutěži; 

e) podmiňují uzavření smluv tím, že druhá strana přijme další plnění, která ani 

věcně, ani podle obchodních zvyklostí s předmětem těchto smluv nesouvisejí. 

2. Dohody nebo rozhodnutí zakázané podle tohoto článku jsou neplatné od počátku. 

3. Odstavec 1 však může být prohlášen za neúčinný pro: 

– dohody nebo kategorie dohod mezi podniky, 

– rozhodnutí nebo kategorie rozhodnutí sdružení podniků a 

– jednání ve vzájemné shodě nebo jejich kategorie, 

které přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce výrobků anebo k podpoře 

technického či hospodářského pokroku, přičemž vyhrazují spotřebitelům přiměřený 

podíl na výhodách z toho vyplývajících, a které 

a) neukládají příslušným podnikům omezení, jež nejsou k dosažení těchto cílů 

nezbytná; 

b) neumožňují těmto podnikům vyloučit hospodářskou soutěž ve vztahu k podstatné 

části výrobků tímto dotčených.“
6
 

Posledním z výčtu článků věnujících se ochraně spotřebitele je článek 169, který 

je zaměřen výhradně přímo na ochranu spotřebitele a  tvoří jako jediný obsah hlavy XV. 

nazvané Ochrana spotřebitele. Znění tohoto článku je následující: 

„1. K podpoře zájmu spotřebitelů a zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele 

přispívá Unie k ochraně zdraví, bezpečnosti a hospodářských zájmů spotřebitelů, jakož i 

k podpoře jejich práva na informace, vzdělávání a práva sdružovat se k ochraně svých 

zájmů. 

2. Unie přispívá k dosažení cílů uvedených v odstavci 1 prostřednictvím: 

a) opatření přijatých podle článku 114 v souvislosti s vytvářením vnitřního trhu, 

                                                 
6
 Čl. 101 Smlouvy o fungování Evropské unie, Úřední věstník C 83. 30. 3. 2010, s. 336 - 388 
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b) opatření, která podporují, doplňují a sledují politiku členských států. 

3. Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem po konzultaci 

s Hospodářským a sociálním výborem přijímají opatření uvedená v odst. 2 písm. b) 

4. Opatření přijaté podle odstavce 3 nebrání členskému státu zachovávat nebo zavádět 

přísnější ochranná opatření. Tato opatření musí být slučitelná se Smlouvami. Jsou 

oznamována komisi.“
7
 

2.1.2 Prameny v sekundárním právu 

Typickým pramenem sekundárního práva, který se nejčastěji zabývá otázkami 

spojenými s ochranou spotřebitele, je směrnice. „Některé aspekty ochrany spotřebitele 

jsou upraveny i nařízeními. Ta obsahují kogentní hmotněprávní normy, určující povinné 

klauzule příslušným smluv.“
8
 Níže jsou uvedeny nejdůležitější směrnice a nařízení 

zabývající se problematikou ochrany spotřebitele: 

 Směrnice Rady č. 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních 

předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy 

 Směrnice Rady č. 85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a 

správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky 

 Směrnice Rady č. 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele 

v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory 

 Směrnice Rady ze dne 22. prosince 1986 o sbližování právních a správních předpisů 

členských států týkajících se spotřebitelského úvěru 

 Směrnice Rady č. 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, 

pobyty a zájezdy 

 Směrnice Rady č. 93/13/EHS zde dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve 

spotřebitelských smlouvách. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 94/47/ES ze dne 24. října 1994 o ochraně 

nabyvatelů ve vztahu k některým aspektům smluv o nabytí práva k dočasnému užívání 

nemovitostí 

                                                 
7
 čl. 169 Smlouvy o fungování Evropské unie,  Úřední věstník C 83. 30. 3. 2010, s. 336 - 388 

8
 Hulva, T., Ochrana spotřebitele. Aspi, a. s., Praha: 2005, s. 40 
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 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně 

spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně 

spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/27/ES ze dne 19. května 1998 o 

žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich 

obchodní úpravy a související reklamy 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o 

univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických 

komunikací 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/58/ES ze dne 12. června 2002 o 

zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o 

nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu 

 Nařízení Rady č. 2299/89/EHS o kodexu chování pro používání počítačových 

rezervačních systémů 

 Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o 

spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na 

ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“) 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, 

kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě 

v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým 

se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 
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2.2 Prameny práva ochrany spotřebitele v ČR 

Ochrana spotřebitele je v rámci práva České republiky upravena v mnoha 

právních předpisech různé právní síly od zákonů po vyhlášky.  Jedním z nejdůležitějších 

zákonů je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. 

Ačkoliv by se mohlo na první pohled zdát, že se jedná o kodifikaci práva na ochranu 

spotřebitele, není tomu tak a právní úprava ochrany spotřebitele je roztříštěna do řady 

dalších právních předpisů. I tak ovšem zákon o ochraně spotřebitele definuje mnoho 

základních pojmů, které jsou často užívány také v jiných právních předpisech 

zabývajících se touto problematikou.   

Ochranu spotřebitele je z hlediska právních předpisů možno rozdělit na ochranu 

soukromoprávní a ochranu veřejnoprávní. Základním rozdílem je fakt, že prostředky 

soukromoprávní ochrany působí následně a vyžadují aktivní spolupůsobení spotřebitele, 

zatímco veřejnoprávní ochrana působí preventivně a spolupůsobení spotřebitele 

nevyžaduje. 

Veřejnoprávní ochraně spotřebitele se věnují, ať již jako svému hlavnímu 

předmětu nebo vedle něj, následující právní předpisy: 

 zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 142/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších 

předpisů 

 zákon č. 64/ 1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších 

předpisů 

 zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání a o výkonu 

některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 a další 

select:K=40/1964%20Sb.
select:K=455/1991%20Sb.
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Základními prameny práva v oblasti soukromoprávní ochrany spotřebitele jsou 

následující právní předpisy: 

 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského 

úvěru 

 zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve 

znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a změně souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského 

úvěru, ve znění pozdějších předpisů 

 a další 
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3. Ochrana spotřebitele v oblasti cestovního ruchu 

Na turisty není možné v rámci ochrany spotřebitele nahlížet pouze jako na běžné 

spotřebitele, ale je si nutno uvědomovat jejich speciální, křehčí postavení vzhledem 

k faktu, že se nacházejí a často také uplatňují svá práva v zahraničí, tedy v pro ně cizím 

prostředí.
9
 

Cílem této kapitoly je maximální seznámení čtenáře s právní úpravou ochrany 

spotřebitele v oblasti cestovního ruchu v právu Evropské unie a České republiky 

s uvedením hlavních právních předpisů, které mají nebo mohou mít přímý nebo 

nepřímý dopad či vliv na ochranu turisty jako spotřebitele. 

3.1 Ochrana turisty jako smluvní strany 

Skutečnost, že turista může jako spotřebitel uzavírat různé druhy smluv, vedla 

k přijetí souboru právních předpisů, jejichž společným cílem je zabránit 

nesrovnalostem, které mohou vznikat při uzavírání těchto smluv, a poskytnout turistům 

maximální možnou ochranu. Turista se ovšem může domáhat ochrany svých práv a 

oprávněných zájmů nejenom na základě právních opatření, která jsou cílena přímo na 

ochranu cestujících, ale také na základě právních norem Evropské Unie a České 

republiky, které jsou zaměřeny obecně na ochranu spotřebitele. V komunitární i české 

legislativě nalezneme mnoho opatření s cílem bránit širší zájmy spotřebitelů, z nichž 

mnohá může při uplatňování svých práv využít právě také turista. 

3.1.1 Základní pojmy 

V úvodu je vhodné vymezit základní pojmy, se kterými pracují nejdůležitější právní 

předpisy komunitární a českého práva.  

V oblasti cestovního ruchu dochází k uzavírání smluv o poskytnutí služeb (nejčastěji 

cesty, pobyty a zájezdy) mezi spotřebitelem, tj. turistou na straně jedné a prodejcem 

nebo poskytovatelem služby na straně druhé. Základními pojmy jsou tedy ty, které 

označují smluvní strany a také samotnou službu, která je předmětem smlouvy. 

                                                 
9
 G. Alcover Garau, La protección jurídica del turista como consumidor, Turismo y defensa del 

consumidor. Jordanas jurídicas 
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Charakteristice jednotlivých významných pojmů se v oblasti komunitárního práva 

věnuje směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro 

cesty pobyty a zájezdy. Tato směrnice používá následující pojmy: 

 organizátor a prodejce zájezdu 

 spotřebitel 

 soubor služeb 

 V českém právním řádu se problematikou definování smluvních stran a pojmu 

zájezd zabývá zákon č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání a o výkonu 

některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  Pojmy 

užité v tomto zákoně jsou: 

 provozovatel cestovní kanceláře, provozovatel cestovní agentury 

 zákazník 

 zájezd 

3.1.1.1 Organizátor, prodejce, provozovatel cestovní kanceláře, provozovatel cestovní 

agentury 

Směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro 

cesty pobyty a zájezdy používá pro označení smluvní strany, která služby cestovního 

ruchu organizuje a prodává, pojmy „organizátor“ a „prodejce“.    

Organizátor je osoba, která organizuje souborné služby (cesty, pobyt, zájezdy) a 

nabízí je k prodeji přímo nebo prostřednictvím prodejce (např. cestovní kancelář).
10

  

Prodejce prodává souborné služby sestavené organizátorem (např. cestovní 

agentura).
11

  

                                                 
10

 čl. 2 odst. 2 Směrnice Rady č. 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, 

pobyty a zájezdy.  Úřední věstník L 158. 23. 6. 1990, s. 59 - 64.  

11
 čl. 2 odst. 3 Směrnice Rady č. 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, 

pobyty a zájezdy.  Úřední věstník L 158. 23. 6. 1990, s. 59 - 64.  

 

select:K=40/1964%20Sb.
select:K=455/1991%20Sb.
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Zákon č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých 

činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozlišuje prodej zájezdu a 

zprostředkování prodeje zájezdu. Prodávat zájezd je oprávněn pouze provozovatel 

cestovní kanceláře a to jen na základně cestovní smlouvy a zprostředkovávat prodej 

zájezdu mohou pouze provozovatelé cestovních kanceláří a cestovních agentur.
12

  

Provozovatelem cestovní kanceláře je podnikatel, který má základě koncesní 

listiny oprávnění organizovat nabízet a prodávat zájezdy. Cestovní kanceláří je také 

osoba, která má v době podpisu cestovní smlouvy sídlo nebo místo podnikání v jiném 

členském státě Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský 

prostor, než je Česká republika, a podniká na základě oprávnění tohoto státu 

k provozování cestovní kanceláře a má sjednané pojištění pro případ úpadku.
13

 

 Provozovatelem cestovní agentury je osoba, která má na základě ohlášení volné 

živnosti oprávnění provozovat následující činnosti: 

„a)  nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu, 

b)  organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet je a prodávat jiné cestovní 

kanceláři za účelem jejího dalšího podnikání, 

c)  zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu pro jinou cestovní 

kancelář nebo cestovní agenturu, případně pro jiné osoby (dopravce, pořadatele 

kulturních, společenských a sportovních akcí apod.), 

                                                 
12

 § 1 odst. 3 zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v 

oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

13
 § 2 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v 

oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

select:K=40/1964%20Sb.
select:K=455/1991%20Sb.
select:K=40/1964%20Sb.
select:K=455/1991%20Sb.
select:K=40/1964%20Sb.
select:K=455/1991%20Sb.
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d)  zprostředkovávat prodej zájezdu pro jinou cestovní kancelář; cestovní smlouva v 

těchto případech musí být uzavřena jménem cestovní kanceláře, pro kterou je zájezd 

zprostředkováván.“
14

 

3.1.1.2 Spotřebitel, zákazník 

Pro označení smluvní strany, která je spotřebitelem, je ve směrnici Rady č. 

90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy 

užit pojem „spotřebitel“ a v zákoně č.159/1999Sb. pojem „zákazník“. 

 Spotřebitel je osoba, která si kupuje nebo se zavazuje, že si koupí soubor služeb 

(„hlavní smluvní strana“), nebo jiná osoba, jejímž jménem se ke koupi souboru služeb 

zavazuje hlavní kupní strana („ostatní příjemci“), nebo osoba, na níž hlavní smluvní 

strana nebo ostatní příjemci soubor služeb převedou.
15

 Z definice spotřebitele vyplývá, 

že ochrana dle směrnice nepřísluší pouze osobě, která s organizátorem či prodejcem 

uzavře smlouvu a zaplatí určenou cenu, ale také ostatním osobám, které se cesty, pobytu 

či zájezdu zúčastní. Tento fakt je velmi významný a důležitý, neboť v praxi může často 

docházet k situacím, kdy smlouvy uzavírá a cenu hradí osoba, která následně souborné 

služby nečerpá, a při striktním aplikování norem spotřebitelského práva v jednotlivých 

členských státech by snadno mohlo docházet k situacím, kdy se účastník cesty, pobytu 

či zájezdu nemůže přímo domáhat svých práv, neboť není smluvní stranou. 

Zákazníkem se rozumí osoba, která uzavírá s cestovní kanceláří smlouvu, a také 

osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavírána.
16

 V souladu s výše uvedenou směrnicí je 

tedy i zde poskytována ochrana osobě, které sice není smluvní stranou, ale je 

účastníkem zájezdu. 

                                                 
14

 § 2 odst. 2 písm. a) až d) zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání a o výkonu 

některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

15
 čl. 2 odst. 4 Směrnice Rady č. 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, 

pobyty a zájezdy. Úřední věstník L 158. 23. 6. 1990, s. 59 - 64.  

16
 § 4 zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti 

cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

select:K=40/1964%20Sb.
select:K=455/1991%20Sb.
select:K=40/1964%20Sb.
select:K=455/1991%20Sb.
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3.1.1.3 Soubor služeb, zájezd 

Předmětem smlouvy uzavírané mezi spotřebitelem a organizátorem nebo 

poskytovatelem služby je dle směrnice Směrnice Rady č. 90/314/EHS ze dne 13. června 

1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy „soubor služeb“. Tento pojem 

je charakterizován jako kombinace dopravy, ubytování nebo jiné služby, která netvoří 

součást dopravy nebo ubytování a zároveň je podstatnou součástí souboru služeb. Další 

podmínkou je trvání nabízené nebo prodávané služby minimálně 24 hodin. Tato 

podmínka nemusí být splněna v případě, kdy služba zahrnuje nocleh. Uvedené služby, 

aby se jednalo o soubor služeb ve smyslu směrnice, by měly být prodávány za 

souhrnnou cenu. Ovšem ani účtování ceny za jednotlivé služby, které jinak tvoří součást 

souboru služeb, zvlášť nezbavuje prodejce nebo organizátora závazků, které vyplývají 

ze směrnice.
17

 

Obdobnou definici obsahuje také zákon č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách 

podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 

40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dle 

tohoto zákona je předmětem cestovní smlouvy zájezd, který je charakterizován jako 

předem sestavená kombinace alespoň dvou služeb, jimiž mohou být doprava, ubytování 

nebo jiné služby cestovního ruchu, které netvoří doplněk dopravy nebo ubytování, ale 

jsou podstatnou součástí zájezdu nebo tvoří alespoň 20% jeho ceny. Tato kombinace 

služeb musí být prodávána za souhrnnou cenu a doba jejího trvání musí být delší než 24 

hodin nebo musí zahrnovat nocleh.
18

  

Z obou výše uvedených definic vyplývá, že o zájezd či soubor služeb se bude 

jednat jen za předpokladu splnění podmínek stanovených směrnicí či zákonem. Nebude-

li nabízená nebo prodávaná služba splňovat všechna stanovená kritéria, nebude se 

                                                 
17

 čl. 2 odst. 1 Směrnice Rady č. 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, 

pobyty a zájezdy. Úřední věstník L 158. 23. 6. 1990, s. 59 - 64.  

18
 § 1 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v 

oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

 

select:K=40/1964%20Sb.
select:K=40/1964%20Sb.
select:K=455/1991%20Sb.
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jednat o zájezd nebo soubor služeb a na jejího organizátora se tak nebudou vztahovat 

podmínky pro provozování cestovní kanceláře. Tato skutečnost může vést organizátory 

zájezdů ke snaze prodávat jednotlivé služby odděleně a vyhnout se tak finančně 

nákladným povinnostem spojeným s provozováním cestovní kanceláře (např. povinné 

pojištění pro případ úpadku). Tento postup je, na rozdíl od české právní úpravy, 

výslovně upraven ve směrnici Rady č. 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o 

souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy, která stanoví, že účtování ceny zvlášť 

za jednotlivé služby, které jinak tvoří součást souboru služeb, nezbavuje organizátora 

povinností daných směrnicí. Směrnice tímto ustanovením brání případům, kdy by 

mohly být uzavřeny pro jednotlivé služby samostatné smlouvy a účtovány jednotlivé 

ceny a organizátor by se zprostil povinností, jejichž cílem je zajistit náležitou ochranu 

turisty jako spotřebitele. 

3.1.2 Ochrana turisty před uzavřením smlouvy 

Pozornost ochraně spotřebitele v oblasti cestovního ruchu v době před uzavřením 

smlouvy je věnována zejména v podobě informační povinnosti. Informační povinnost 

prodávajícího nebo poskytovatele služeb vůči spotřebiteli je jedním z institutů, který 

nejen ve směrnicích zajišťuje ochranu slabší smluvní strany. „V současné informační 

společnosti potřeba pravdivých a úplných informací pro spotřebitele ještě vzrůstá, 

neboť právní úkony vznikající elektronickou formou, resp. sjednávání takových smluv 

musí být pro spotřebitele „transparentní“, jak jen to je možné.“
19

  

Informace, které jsou spotřebiteli poskytovány, mohou ve fázi před samotným 

uzavřením smlouvy významně ovlivnit rozhodnutí spotřebitele, zda danou smlouvu 

uzavře a vstoupí tak s prodávajícím či poskytovatelem služeb do právního vztahu či tak 

neučiní. 

Povinnost organizátora či prodejce poskytnout spotřebiteli před uzavřením 

smlouvy stanovené informace obsahuje také směrnice 90/314/EHS EHS ze dne 13. 

června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy. Tato povinnost je 

zakotvena v článku 3 a 4 odst. 1. První kategorií informací, které musí být spotřebiteli 

sděleny, jsou informace, které obsahuje katalog, informační letáky nebo jiná forma 

nabídky cestovní kanceláře. Katalog či informační leták představuje často první 
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seznámení spotřebitele s nabízeným produktem a ten si tak nejčastěji vybírá souborné 

služby v oblasti cestovního ruchu (např. pobytový zájezd, poznávací zájezd atd.) právě 

na základě popisu a informací uvedených v katalogu. Základní požadavek na veškeré 

informace poskytované organizátorem či prodejcem spočívá v zákazu obsahu veškerých 

klamavých informací. Zvláštní pozornost v rámci této problematiky věnuje směrnice 

samotným katalogům a údajům v nich uváděných a podmínkám jejich závaznosti pro 

prodejce a organizátory, neboť se ve své podstatě jedná o nabídku, na jejímž základě se 

potencionální spotřebitel rozhoduje o zakoupení souboru služeb. Požadované informace 

uváděné v katalogu by tak měli sloužit k základní informovanosti spotřebitele a přispět 

k jeho rozhodnutí uzavřít či neuzavřít smlouvu, přičemž některé kategorie informací má 

organizátor či prodejce povinnost dále konkretizovat po uzavření smlouvy před 

zahájením cesty. Vedle základního požadavku na uvedení přesné ceny se směrnice 

zaměřuje na konkrétní základní údaje, které by měl obsahovat každý katalog. Informace 

uváděné o dopravě by měly zahrnovat určení typu dopravního prostředku, tedy zda se 

přeprava uskuteční letadlem, autobusem, vlakem nebo popřípadě jiným dopravním 

prostředkem, popis a vlastnosti dopravního prostředku a itinerář cesty. Konkrétní údaje 

uváděné v plánu cesty budou záviset na zvoleném dopravním prostředku, zatímco 

například u letecké dopravy to budou informace o místě odletu a příletu, zda se jedná o 

let přímý, s mezipřistáním či přestupem, u autobusové dopravy to bude místo zahájení, 

cíl apod. Ohledně ubytování by měl být spotřebitel v katalogu informován o druhu 

ubytování (např. hotel, penzion, apartmán), jeho poloze, vybavení, hlavních 

charakteristických znacích a kategorizaci podle předpisů daného hostitelského státu. 

Další nezbytné informace se týkají stravování (např. polopenze, plná penze, all-

inclusive, servírovaná strava, švédské stoly atd.), vízových a celních předpisů, 

zdravotních předpisů (např. povinná očkování), o minimálním počtu účastníků, pokud je 

stanoven, a termínu, do kdy je prodejce nebo organizátor zájezdu povinen vyrozumět 

spotřebitele o zrušení cesty z důvodu nenaplnění minimální počtu účastníků. Veškeré 

údaje uvedené v katalogu jsou pro organizátora nebo prodejce závazné. Může se od nich 

odchýlit pouze ve dvou případech. Právo změny těchto informací si může vyhradit 

v katalogu. Všechny změny musí být spotřebiteli jasně oznámeny před samotným 

uzavřením smlouvy. Druhým případem je změna na základě dohody se spotřebitelem.
20

  

                                                 
20
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Dále je organizátor či prodejce povinen poskytnout v souladu s cílem zajistit 

maximální možnou ochranu spotřebitele, písemně či jinou vhodnou formou před 

uzavřením smlouvy obecné informace o pasových a vízových požadavcích pro 

příslušníky daného členského státu (zejména o lhůtách pro jejich vyřízení) a informace 

o zdravotních dokladech pro cestu a pobyt. 
21

 

Výše uvedená ustanovení jsou provedená v českém právním řádu v § 9 a § 10 

zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých 

činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v §852a odst. 2 zákona č. 40/1964 

Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.  

V období před uzavřením smlouvy má zájemce o uzavření cestovní smlouvy 

právo na předložení dokladu o pojištění záruk pro případ úpadku cestovní kanceláře.
22

 

Dále je cestovní kancelář povinna budoucího zákazníka před samotným uzavřením 

cestovní smlouvy prostřednictvím katalogu nebo jinou prokazatelnou formou pravdivě, 

srozumitelně, úplně a řádně informovat  o veškerých skutečnostech, která jsou ji známy 

a které mohou ovlivnit rozhodnutí potencionálního zákazníka uzavřít s cestovní 

kanceláří cestovní smlouvu. Těmito skutečnostmi jsou zejména termín zahájení a 

ukončení zájezdu, cena zájezdu včetně časového rozvrhu plateb a výše zálohy, případy, 

kdy je zákazník povinen zaplatit cestovní kanceláři odstupné od smlouvy a výše tohoto 

odstupného, místo určení cesty nebo pobytu, druh dopravního prostředku (hlavní 

charakteristické znaky nebo třídy), ubytování (poloha, kategorie, stupeň vybavenosti, 

hlavní charakteristické znaky), stravování, předpokládaná trasa cesty (včetně časů a 

míst zastávek), pasové a vízové požadavky pro občany České republiky a zdravotní 

formality, které jsou nutné pro cestu a pobyt (včetně informací o obvyklých cenách a 

                                                                                                                                               
zájezdy. Úřední věstník L 158. 23. 6. 1990, s. 59 - 64.  
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lhůtách pro jejich vyřízení), zda je pro zájezd vyžadován minimální počet zákazníků a 

to včetně termínu, kdy nejpozději před odjezdem musí být zákazníkům oznámeno, že 

nebylo tohoto počtu dosaženo a cestovní kancelář zájezd ruší, rozsah a podmínky 

pojištění zákazníka podle § 6 až § 8 zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách 

podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona  

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 

Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(rozsah pojistného plnění, podmínky pro uplatnění nároku zákazníka, pojišťovna, s níž 

má uzavřeno pojištění), program v místě pobytu, lhůta, v níž může zákazník oznámit, že 

se místo něj zúčastní zájezdu jiná osoba, pokud jsou důvody pro její stanovení, a o 

podmínkách, které musí účastník zájezdu splňovat, pokud jsou důvody pro jejich 

stanovení, možnost uzavřít individuální pojištění zákazníka pro cesty a pobyt včetně 

pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením 

od cestovní smlouvy, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu.
23

  

„ Ustanovení § 852 a odst. 2 věty druhé ObčZ provádí čl. 4 odst. 2 písm. b) 

směrnice 90/314/EHS. Dle dikce směrnice 90/314/EHS mají být spotřebiteli před 

uzavřením smlouvy sdělena všechna smluvní ustanovení, která musí mít písemnou nebo 

jakoukoli jinou srozumitelnou formu přístupnou spotřebiteli a spotřebitel musí obdržet 

jejich kopii, náš zákonodárce provádí tuto povinnost jako regulaci oferty (aktivně 

legitimován je výlučně cestovní kancelář) a po uzavření smlouvy má povinnost předat 

zákazníkovi jedno písemné vyhotovení smlouvy (§ 852a odst. 2 věta druhá a § 852 odst. 

1 ObčZ).“
24

 

V rámci ochrany turisty jako spotřebitele je nutno vzít v úvahu také fakt, že i 

turisté mohou uzavírat smlouvy s poskytovateli služeb v oblasti cestovního ruchu na 

dálku například prostřednictvím internetu. Z tohoto důvodu je třeba do skupiny 

právních předpisů, které na komunitární úrovni upravují ochranu spotřebitele a týkají se 

také ochrany turisty jako spotřebitele, zařadit Směrnici Evropského parlamentu a Rady 
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97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na 

dálku. V uvedené směrnici je rovněž obsažena úprava předběžných informací, které 

musí být spotřebiteli přístupné s dostatečným časovým předstihem před uzavřením 

smlouvy v článku 4 odst. 1. Záruky týkající se informovanosti spotřebitele před 

uzavřením smlouvy, které směrnice poskytuje spotřebitelům, jsou vyjádřeny 

v požadavku, aby byl spotřebitel před uzavřením jakékoli smlouvy na dálku, tedy i 

smlouvy cestovní, informován s dostatečným předstihem, jasně, srozumitelně a 

způsobem odpovídajícím použitým komunikačním prostředkům na dálku o 

následujících údajích:  

„a) totožnost dodavatele a v případě smluv vyžadujících platbu předem rovněž jeho 

adresa; 

b) základní vlastnosti zboží nebo služeb; 

c) cena zboží nebo služeb, včetně veškerých daní; 

d) případné náklady na dopravu; 

e) ujednání o platebních podmínkách, způsobu dodání nebo plnění; 

f) existence práva odstoupit od smlouvy, s výjimkou případů uvedených v čl. 6 odst. 

3; 

g) náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, jsou-li vypočteny odlišně 

od základní sazby; 

h) doba, po kterou je nabídka nebo cena platná; 

i) případná minimální doba platnosti smlouvy v případě smluv o dodávce výrobků 

nebo poskytnutí služeb, které mají být dodávány stále nebo opakovaně“
25

  

 „Nelze akceptovat, aby dodavatel plnil svou informační povinnost pouze 

formálně, spotřebiteli se musí skutečně dostat informace, které mu má dodavatel dle 

směrnice poskytnout. Zatěžování spotřebitele nepřiměřenými úkony či požadavky, na 

základě kterých obdrží informace vyžadované právní úpravou, jsou nepřijatelné 

(zavolání do firmy, osobní návštěva v ní, zaregistrování se na webovém rozhraní apod.) 

Informace o totožnosti dodavatele musí být jasné, srozumitelné, úplné a trvale dostupné. 

Není možné považovat za splnění informační povinnosti např. html odkaz na zaslání 
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informací o dodavateli e-mailem či jménem a telefonním číslem, icq číslem apod. na 

odpovědnou osobu. Nedostatečným je označení dodavatele pouze názvem a adresou P. 

O. Boxu.“
26

  V rozporu s ustanovením směrnice budou také nesrozumitelné nebo 

nadměrně složité informace, neboť tyto mohou snadno uvést spotřebitele v omyl a 

ovlivnit tak jeho postavení jako slabší smluvní strany (stanovisko generální advokátky 

Verici Trstenjak, přednesené dne 18. února 2009, věc C-489/07, Pia Messner proti firma 

Stefan Krüger). Český zákonodárce provedl výše uvedená ustanovení v § 53 zákona č. 

40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, kde je v odst. 4 výslovně 

stanovena povinnost poskytnout spotřebiteli s dostatečným předstihem určené 

informace, které odpovídají informacím specifikovaným směrnicí, a další informace 

musí být spotřebiteli trvale přístupné (např. obchodní firma, IČO, sídlo, adresa atd.). 

Neposkytnutí vyjmenovaných informací před uzavřením smlouvy je sankcionováno 

prodloužením lhůty na odstoupení od smlouvy.
27

 V tomto bodě je významný rozdíl 

oproti povinnosti poskytnout informace před uzavřením cestovní smlouvy, jejíž 

porušení není českým právem nikterak sankcionováno. 

Při uzavírání cestovní smlouvy se na ochranu turisty jako spotřebitele vztahuje 

pochopitelně také obecná úprava ochrany spotřebitele upravená ve směrnici 93/13/EHS 

zde dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. 

Tato směrnice však nestanoví povinnost pro prodávajícího či poskytovatele služeb 

poskytnout spotřebiteli konkrétní informace v době před uzavřením smlouvy. 

3.1.3 Ochrana turisty v okamžiku uzavření smlouvy 

V okamžiku uzavření smlouvy by měla být náležitá ochrana turisty jako 

spotřebitele zabezpečena podepsáním jasně formulované cestovní smlouvy se 

specifikovanými náležitostmi a zároveň také předáním všech nezbytných dokumentů a 

pokynů. 

Směrnice Rady č. 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách 

pro cesty, pobyty a zájezdy nabádá členské státy k přijetí opatření, která zaručí, že 

každá smlouva mezi spotřebitelem a organizátorem nebo prodejcem bude obsahovat 

základní ustanovení upravená v článku 4 odst. 2 směrnice a v její příloze.  Podle článku 
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4 odst. 2 písm. b) musí mít uzavíraná smlouva a všechna její ustanovení písemnou nebo 

jinou srozumitelnou spotřebiteli přístupnou formu. Toto ustanovení je reflektováno v § 

852b odst. 1 zákona č.40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

který stanoví, že cestovní smlouva musí být písemná. Na rozdíl od směrnice tak česká 

právní úprava nepřipouští uzavření cestovní smlouvy v jiné formě. 

V příloze směrnice jsou vyjmenovány náležitosti, která musí být obsaženy 

v každé  smlouvě, pokud se pro daný soubor služeb použijí. Jedná se o tyto náležitosti: 

a) místo nebo místa určení cesty a v případě děleného pobytu jednotlivá období a 

termíny, 

b) použité dopravní prostředky, jejich vlastnosti a kategorii, data, časy a místa 

odjezdu a návratu, 

c) pokud soubor služeb obsahuje ubytování, jeho poloha, turistická kategorie nebo 

stupeň vybavenosti, jeho hlavní charakteristické znaky, soulad s předpisy 

daného hostitelského členského státu a způsob stravování, 

d) zda souborné služby vyžadují minimální počet účastníků, pokud ano, mezní 

termín pro informování spotřebitele o zrušení cesty, 

e) plán cesty, 

f) prohlídky, exkurze nebo jiné služby, které jsou zahrnuty v celkové ceně sjednané 

pro soubor služeb, 

g) jméno a adresa organizátora, prodejce a popřípadě pojistitele 

h) cena souboru služeb, jakož i údaje o veškerých případných změnách ceny podle 

čl. 4 odst. 4 a údaje o případných poplatcích souvisejících s některými službami 

(letištní a přístavní poplatky na letištích a v přístavech, poplatky za pobyt), 

pokud nejsou zahrnuty do ceny za soubor služeb, 

i) časový rozvrh plateb a způsob platby ceny, 

j) zvláštní požadavky, které spotřebitel sdělil organizátorovi nebo prodejci při 

rezervaci a které obě strany přijaly, 

k) lhůty, ve kterých musí spotřebitel uplatnit případnou reklamaci pro neplnění 

nebo nesprávné plnění smlouvy.“
28
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V českém právním řádu jsou tato ustanovení provedena v §852b zákona č. 40/1964 Sb. 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tímto ustanovením musí 

cestovní smlouva obsahovat: 

a) označení smluvních stran, 

b) vymezení zájezdu, zejména termín jeho zahájení a ukončení, uvedení všech 

poskytovaných služeb cestovního ruchu, které jsou zahrnuty do ceny zájezdu, 

místo a dobu jejich trvání, vymezení zájezdu může být nahrazeno odkazem na 

číslo zájezdu nebo jiné označení v katalogu jen v případě, že katalog obsahuje 

všechny tyto informace a byl zákazníkovi předán, 

c) cenu zájezdu, včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy, 

d) způsob, jakým má zákazník uplatnit své nároky plynoucí z porušení právní 

povinnosti cestovní kanceláře 

e) výši odstupného, které je zákazník povinen cestovní kanceláři uhradit při 

odstoupení od cestovní smlouvy v případech stanovených tímto zákonem, 

f) jsou-li součástí zájezdu i další platby za služby, jejichž cena není zahrnuta 

v ceně zájezdu, údaje o počtu a výši těchto dalších plateb, 

g) je-li součástí zájezdu ubytování, jeho polohu, kategorii, stupeň vybavenosti a 

hlavní charakteristické znaky, 

h) je-li součástí zájezdu doprava, druh, charakteristiku a kategorii dopravního 

prostředku, údaje o trase cesty, 

i) je-li součástí zájezdu stravování, jeho způsob a rozsah, 

j) je-li realizace zájezdu podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků, 

výslovné uvedení této skutečnosti a současně lhůtu, ve které nejpozději musí 

cestovní kancelář zákazníka písemně informovat o zrušení zájezdu z důvodu 

nedosažení minimálního počtu zákazníků, 

k) jsou-li důvody pro stanovení podmínek, které musí účastník zájezdu splňovat, 

uvedení těchto podmínek a lhůtu, ve které může zákazník oznámit, že se zájezdu 

místo něho zúčastní jiná osoba, pokud jsou důvody pro její stanovení.
29

 

 

 

                                                 
29

 § 852b odst. 1-3 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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3.1.4 Ochrana turisty po uzavření smlouvy 

Cestovní kancelář jako organizátor zájezdu a zároveň tak poskytovatel služeb 

cestovního ruchu odpovídá zákazníkům za to, že jim budou poskytnuty služby, které 

budou rozsahem a kvalitou odpovídat cestovní smlouvě. V době od podpisu smlouvy a 

také v průběhu zájezdu však může dojít ke změnám oproti podmínkám sjednaným 

v cestovní smlouvě. Zároveň je nutné některé informace upřesnit. 

Směrnice Rady č. 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro 

cesty, pobyty a zájezdy se velmi podrobně zabývá povinností organizátora či prodejce 

zájezdu informovat spotřebitele o významných skutečnostech po uzavření smlouvy. 

Tento fakt odpovídá skutečnosti, že pro smlouvy uzavírané v oblasti cestovního ruchu je 

typická větší časová prodleva od okamžiku uzavření smlouvy k okamžiku, kdy dochází 

k uskutečnění cesty, pobytu či zájezdu. Právě během této časové prodlevy mohou nastat 

skutečnosti, které mohou významně ovlivnit realizaci smlouvy, a proto je o nich 

provozovatel souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy povinen spotřebitele 

informovat. 

Organizátor nebo prodejce musí spotřebiteli písemně nebo jinou vhodnou formou 

dle článku 4 odst. 1 písm. b) kdykoliv před zahájením cesty poskytnout informace, které 

je možné rozdělit do čtyř skupin. Za prvé jde o informace o dopravě, konkrétně o 

rozvržení času a míst zastávek a údaje o místě pro cestujícího, jako je kajuta na lodi, 

lehátkové nebo lůžkové kupé ve vlaku, třída v letadle atd. Za druhé půjde o kontakt na 

osobu, která je zástupcem organizátora či prodejce v místě nebo místech pobytu klienta 

a na kterou se může spotřebitel obrátit v případě, kdy se ocitne v nesnázích. Může se 

jednat jak o místního zástupce organizátora nebo prodejce (např. delegát, průvodce), tak 

o místního partnera (např. partnerská cestovní kancelář). Organizátor poskytuje 

spotřebiteli následující kontaktní informace: jméno, adresa a telefonní číslo. V případě, 

že organizátor nemá v místě pobytu klienta své zastoupení ani místní partnerský 

subjekt, musí mít spotřebitel k dispozici telefonní číslo nebo případně jiný prostředek, 

který mu v naléhavé situaci umožní spojení přímo s organizátorem nebo prodejcem. 

Třetí okruh informací se týká nezletilých dětí a jejich cest a pobytů v zahraničí. V těchto 

případech musí mít spotřebitel informace o možnosti navázání přímého spojení 

s dítětem nebo odpovědnou osobou v místě pobytu nezletilého. V neposlední řadě je 

organizátor či prodejce povinen informovat spotřebitele o možnosti pojištění pro 
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případy stornování cesty ze strany spotřebitele a předčasného návratu domů z důvodu 

nehody, úrazu či onemocnění.  

Další povinnost informovat spotřebitele váže organizátora či prodejce v případě, 

že je po uzavření smlouvy nucen přistoupit k podstatné změně, některé ze základních 

smluvních podmínek, jako je například cena. V tomto případě má spotřebitel právo 

odstoupit od smlouvy bez jakékoliv sankce nebo po dohodě s organizátorem uzavřít 

dodatek ke smlouvě, který bude zahrnovat změny a jejich vliv na cenu. „Informační 

povinnost vyplývající z čl. 4 odst. 5 směrnice 90/314/EHS musí být splněna „co 

nejrychleji“. Hodnocení rychlosti podání informace o vynucené změně podmínek, resp. 

návrhu na změnu, je třeba vykládat ke všem okolnostem“
30

 

Povinnost informovat o důležitých skutečnostech po uzavření smlouvy nezatěžuje 

v případě směrnice Rady č. 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách 

pro cesty, pobyty a zájezdy jen organizátora či prodejce, ale také samotného 

spotřebitele. Ten je povinen v přiměřené lhůtě před zahájením zájezdu informovat 

organizátora o skutečnosti, že mu bylo znemožněno zúčastnit se cesty, zájezdu či 

pobytu a že se místo něj zúčastní jiná osoba, která splňuje veškeré podmínky pro soubor 

služeb.
31

  

Výše popsaná ustanovení komunitárního práva jsou v českém právním řádu 

provedena v § 852c – 852e zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

V případě změny ceny před zahájením zájezdu si může cestovní kancelář 

v cestovní smlouvě se zákazníkem dohodnout právo na jednostranné zvýšení ceny. 

V cestovní smlouvě musí být zároveň stanoven způsob výpočtu nové ceny a ke zvýšení 

ceny nesmí dojít během dvaceti dnů před zahájením zájezdu. Cestovní kancelář není 

oprávněna zvýšit cenu jednostranným právním úkonem z jakéhokoliv důvodu, ale pouze 

v případě dojde-li ke zvýšení: 

a) ceny za dopravu, včetně cen pohonných hmot, nebo 

                                                 
30

 Selucká, M. Ochrana spotřebitele v soukromém právu, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 85-86 s. 

31
  čl. 4 odst. 3 směrnice Rady č. 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, 

pobyty a zájezdy. Úřední věstník L 158. 23. 6. 1990, s. 59 - 64.  
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b) plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou 

zahrnuty v ceně zájezdu, nebo 

c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu  

      v průměru o více než 10 %. 

O jednostranném zvýšení ceny z výše uvedených důvodů je cestovní kancelář povinna 

zaslat písemné oznámení. Toto oznámení musí být odesláno nejdéle 21 dní před 

zahájením zájezdu. Při nedodržení této lhůty nevznikne cestovní kanceláři nárok na 

úhradu cenového rozdílu.
32

 

 Nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu je cestovní kancelář povinna 

poskytnout zákazníkovi další podrobné informace, které jsou jí známy a jsou pro 

zákazníka důležité. Jsou-li tyto informace již součástí cestovní smlouvy nebo jsou-li 

uvedeny v katalogu cestovní kanceláře, který byl předán zákazníkovi, považuje se tato 

povinnost cestovní kanceláře za splněnou. Jedná se zejména o tyto informace: 

a) upřesnění údajů o ubytování, dopravě, stravování a dalších službách, které jsou 

součástí zájezdu, které jsou cestovní kanceláři známy a nejsou obsaženy 

v cestovní smlouvě nebo v katalogu, který byl zákazníkovi předán, 

b) podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou nebo zástupcem cestovní 

kanceláře v místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o zájezd, jehož účastníkem je 

nezletilá osoba, 

c) jméno, adresa a telefonní číslo osoby, na kterou se zákazník v nesnázích  

      v průběhu zájezdu může obrátit s žádostí o pomoc, zejména místního zástupce     

      cestovní kanceláře a adresu a telefonní číslo zastupitelského úřadu, 

d) informace o možnosti uzavřít pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou 

náklady v souvislosti s jeho odstoupením od cestovní smlouvy, pokud toto 

pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu.
33

 

Je-li cestovní smlouva uzavírána v době kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu, musí 

být výše uvedené informace její součástí.
34

 

 Před zahájením zájezdu může dojít také ke změně účastníka. V takovém případě 

je původní účastník povinen písemně oznámit cestovní kanceláři, že se zájezdu zúčastní 

                                                 
32

 § 852c zákona č. 40/1964, občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

33
 § 852d odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

34
 § 852d odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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jiná osoba. Nový účastník musí být v tomto oznámení označen a okamžikem jeho 

doručení cestovní kanceláři se stává zákazníkem cestovní kanceláře. Oznámení o změně 

účastníka musí obsahovat také prohlášení nového účastníka, že souhlasí s uzavřenou 

cestovní smlouvou. Je-li v cestovní smlouvě stanovena lhůta, ve které může účastník 

oznámit, že se místo něj zájezdu zúčastní jiná osoba, musí být tato lhůta dodržena. Nový 

účastník zájezdu musí zároveň splňovat veškeré podmínky stanovené v cestovní 

smlouvě.
35

 

 Před zahájením zájezdu může cestovní kancelář změnit podmínky zájezdu. 

Může se tak stát pouze z objektivních důvodů. Je-li cestovní kancelář nucena přistoupit 

k těmto změnám, navrhne zákazníkovi změnu cestovní smlouvy. Dochází-li vlivem 

změn i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu uvedena nová cena.
36

 Zákazník se má 

právo rozhodnout, zda bude s navrhovanou změnou cestovní smlouvy souhlasit, nebo 

zda od smlouvy odstoupí. Rozhodnutí o odstoupení od smlouvy musí být učiněno ve 

lhůtě určené cestovní kanceláří, která však nesmí být kratší než 5 dnů od doručení 

návrhu na změnu cestovní smlouvy. Neodstoupí-li zákazník v této lhůtě od smlouvy, má 

se za to, že s její změnou souhlasí.
37

 

 K porušení závazků vyplývajících z cestovní smlouvy dochází nejčastěji 

v průběhu samotného zájezdu. Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za splnění 

závazků bez ohledu na fakt, zda mají být tyto závazky splněny přímo samotnou cestovní 

kanceláří nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu.
38

 Nezáleží tedy na tom, jestli 

cestovní kancelář nebo cestovní agentura uzavřela cestovní smlouvu za jinou cestovní 

kancelář. Nesplní-li cestovní kancelář své povinnosti vyplývající z cestovní smlouvy 

nebo ze zákona řádně a včas, spotřebitel musí uplatnit své právo, tedy reklamovat, u 

cestovní kanceláře. Uplatnit reklamaci je spotřebitel povinen bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu. V případě, že se zájezd neuskutečnil, běží 

prekluzivní 3 měsíční lhůta od okamžiku, kdy měl být zájezd ukončen dle cestovní 

smlouvy. V obou případech se jedná o prekluzivní lhůtu a jejím uplynutím právo 

                                                 
35

 § 852f odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

36
 § 852e odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

37
 § 852e odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

38
 § 852i odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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zákazníka na podání reklamace zaniká.
39

 V praxi je často cestovní smlouva uzavírána 

s cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, která prodej zájezdu pouze 

zprostředkovává, a nikoliv s cestovní kanceláří, která zájezd organizuje a která porušila 

smluvní povinnosti. V takovém případě je výše uvedená lhůta na uplatnění práv 

zákazníka zachována i v případě, kdy zákazník uplatní své právo řádně a včas u 

zprostředkující cestovní kanceláře nebo cestovní agentury.
40

 Odpovědnosti za škodu 

způsobenou porušením právní povinnosti se může cestovní kancelář zprostit, prokáže-li, 

že škodu nezavila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných 

v rámci zájezdu, ale že škoda byla způsobena samotným zákazníkem či třetí osobou, 

která není spojena s poskytováním zájezdu, a tuto skutečnost nebylo možné 

předpokládat nebo byla nevyhnutelná, nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být 

zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
41

 Byla-li škoda 

způsobena třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto 

skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná, nebo neodvratitelnou 

událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze 

požadovat, je cestovní kancelář povinna poskytnout svému zákazníkovi rychlou pomoc 

v nesnázích.
42

  

 Jestliže po zahájení zájezdu cestovní kancelář neposkytne zákazníkovi služby 

cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že mu všechny 

služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou nebude moci poskytnout řádně a včas, 

je povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl 

zájezd pokračovat.
43

 Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jiným způsobem než 

poskytnutím služeb cestovního ruchu nižší kvality, než která je stanovena v cestovní 

smlouvě, je cestovní kancelář povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. Jestliže nelze 

taková opatření učinit nebo nepřijme-li je zákazník, je cestovní kancelář povinna bez 

zbytečného odkladu vrátit rozdíl v ceně.
44

 V případě, že součástí zájezdu je i doprava, 

musí cestovní kancelář zajistit zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné 

                                                 
39

 §852i odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

40
 §852i odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

41
 § 852j odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

42
 § 852k odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

43
 § 852k odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

44
 § 852k odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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místo, s nímž zákazník souhlasí, a to včetně nezbytného náhradního ubytování a 

stravování.
45

 Uskuteční-li se doprava jiným dopravním prostředkem, než kterým měla 

být původně uskutečněna dle cestovní smlouvy, je cestovní kancelář povinna v případě, 

že je doprava uskutečněna za nižší náklady, vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V opačném 

případě, kdy je doprava uskutečněna za vyšší náklady, není cestovní kancelář oprávněna 

požadovat úhradu zvýšených nákladů po zákazníkovi, ale musí uhradit rozdíl v ceně 

z vlastních prostředků.
46

 

3.1.5. Nepřiměřené podmínky 

Smlouvy, které mezi sebou uzavírají turisté a poskytovatelé služeb v oblasti 

cestovního ruchu, mohou stejně jako všechny ostatní typy spotřebitelských smluv 

obsahovat nepřiměřené podmínky. Tato skutečnost vedla orgány Evropské unie k přijetí 

Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách 

ve spotřebitelských smlouvách. Komunitární zákonodárce vychází z myšlenky, že 

právní předpisy jednotlivých členských států, které se týkají podmínek smluv 

uzavíraných mezi prodávajícím zboží nebo poskytovatelem služeb a spotřebitelem, 

vykazují četné rozdíly, v důsledku čehož se od sebe jednotlivé vnitrostátní trhy liší a 

může tak dojít k narušení hospodářské soutěže mezi prodávajícími a poskytovateli 

služeb, zvláště v případech, prodávají-li zboží nebo poskytují-li služby v jiných 

členských státech.
47

 K tomu všemu je třeba přičíst skutečnost, že spotřebitelé obvykle 

neznají pravidla a podmínky týkající se smluv o prodeji zboží a poskytování služeb 

v jiných členských státech a tento problém je může odradit od nákupu zboží nebo 

služby přímo v jiném členském státě.
48

 Regulace otázek spjatých s nepřiměřenými 

podmínkami ve spotřebitelských smlouvách na komunitární úrovni zvyšuje nejen 

ochranu samotných spotřebitelů v rámci Evropské unie, ale také pomáhá prodávajícím 

zboží a poskytovatelům služeb vykonávat jejich činnost jak v jejich vlastní zemi, tak na 

                                                 
45

 § 852k odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

46
 § 852k odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

47
 bod 2 odůvodnění Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách 

ve spotřebitelských smlouvách. Úřední věstník L 95. 21. 4. 1993, s. 29 - 34. 

48
 bod 5 odůvodnění Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách 

ve spotřebitelských smlouvách. Úřední věstník L 95. 21. 4. 1993, s. 29 - 34. 
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celém vnitřním trhu.
49

 Jak je uvedeno v článku 1, hlavním cílem směrnice „je sblížit 

právní a správní předpisy členských států týkající se nepřiměřených podmínek ve 

smlouvách uzavíraných mezi prodávajícím zboží nebo poskytovatelem služeb a 

spotřebitelem“.
50

  

Definici nepřiměřených smluvních podmínek uvádí směrnice v článku 3, jehož 

doslovné znění je následující: 

„Článek 3 

1. Smluvní podmínka, která nebyla individuálně sjednána, je považována za 

nepřiměřenou, jestliže v rozporu s požadavkem přiměřenosti způsobuje významnou 

nerovnováhu v právech a povinnostech stran, které vyplývají z dané smlouvy,  

v neprospěch spotřebitele. 

2. Podmínka je vždy považována za nesjednanou individuálně, jestliže byla sepsána 

předem, a spotřebitel proto nemohl mít žádný vliv na obsah podmínky, zejména  

v souvislosti s předem sepsanou běžnou smlouvou. 

Skutečnost, že některé aspekty podmínky nebo jedna konkrétní podmínka byly 

individuálně sjednány, nevylučuje použití tohoto článku pro zbytek smlouvy, jestliže 

celkové posouzení smlouvy ukazuje, že jde o předem sepsanou běžnou smlouvu. 

Jestliže některý prodávající nebo poskytovatel tvrdí, že určitá běžná podmínka byla 

individuálně sjednána, je povinen o tom předložit důkaz. 

3. Příloha obsahuje informativní a nevyčerpávající seznam podmínek, které mohou být 

pokládány za nepřiměřené.“
51

 

Vedle této obecné definice lze v příloze směrnice najít demonstrativní výčet 

nepřiměřených podmínek. Jedná se například o:  

„1. Podmínky, jejichž cílem nebo následkem je: 

a) zbavení se nebo omezení zákonné odpovědnosti prodávajícího nebo poskytovatele 

 v případě smrti spotřebitele nebo újmy na jeho zdraví způsobených jednáním nebo 

opomenutím prodávajícího nebo poskytovatele; 

                                                 
49

  bod 5 odůvodnění Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách 

ve spotřebitelských smlouvách. Úřední věstník L 95. 21. 4. 1993, s. 29 - 34. 

50
 Čl. 1 odst. 1 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách 

ve spotřebitelských smlouvách. Úřední věstník L 95. 21. 4. 1993, s. 29 - 34. 

51
 Čl. 3 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách 

ve spotřebitelských smlouvách. Úřední věstník L 95. 21. 4. 1993, s. 29 - 34. 
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b) nepřiměřené zbavení spotřebitele zákonných práv vůči prodávajícímu nebo 

poskytovateli nebo jiné straně nebo omezení těchto práv v případě celkového nebo 

částečného neplnění nebo nedostatečného plnění některého ze smluvních závazků ze 

strany prodávajícího nebo poskytovatele, včetně možnosti vyrovnání dluhu vůči 

prodávajícímu nebo poskytovateli případným nárokem, který proti němu spotřebitel 

může mít; 

c) závaznost dohody pro spotřebitele, zatímco prodávající nebo poskytovatel váže plnění 

služeb na podmínku, jejíž uskutečnění závisí pouze na jeho vlastní vůli; 

d) možnost, aby si prodávající nebo poskytovatel ponechal částky zaplacené 

spotřebitelem, jestliže se spotřebitel rozhodne neuzavřít smlouvu, aniž je spotřebiteli 

umožněno, aby od prodávajícího nebo poskytovatele obdržel odškodnění v přiměřené 

výši, jestliže je prodávající nebo poskytovatel stranou, která zrušuje smlouvu; 

e) požadavek na spotřebiteli, který neplní svůj závazek, aby platil nepřiměřeně vysoké 

odškodné; 

f) povolení prodávajícímu nebo poskytovateli zrušit smlouvu na základě libovolného 

uvážení, jestliže stejné právo není vyhrazeno spotřebiteli, nebo možnost, aby si 

prodávající nebo poskytovatel v případě, že sám zrušuje smlouvu, ponechal částky 

zaplacené za služby, které ještě neposkytl; 

g) možnost, aby prodávající nebo poskytovatel ukončil smlouvu s platností na dobu 

neurčitou bez patřičného oznámení, s výjimkou případů, kdy pro to existují závažné 

důvody; 

h) automatické prodloužení smlouvy s platností na dobu určitou, pokud se spotřebitel 

nevyjádřil jinak, a když termín stanovený spotřebiteli k tomu, aby vyjádřil přání 

neprodlužovat smlouvu, je nepřiměřeně krátký; 

i) neodvolatelný závazek spotřebitele, aby plnil podmínky, se kterými se nemohl 

seznámit před uzavřením smlouvy; 

j) možnost, aby prodávající nebo poskytovatel jednostranně změnil podmínky smlouvy 

bez pádného důvodu, který je uveden ve smlouvě; 

k) možnost, aby prodávající nebo poskytovatel jednostranně změnil bez pádného důvodu 

jakékoli vlastnosti výrobku, který má být dodán, nebo služby, která má být poskytnuta; 

l) možnost, aby cena zboží byla stanovena v okamžiku dodávky nebo aby prodávající 

nebo poskytovatel zvýšil cenu, aniž by v obou případech dal spotřebiteli odpovídající 
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právo smlouvu zrušit, jestliže je konečná cena příliš vysoká v poměru k ceně dohodnuté 

při uzavírání smlouvy; 

m) vyhrazení práva prodávajícímu určovat, zda dodané zboží nebo poskytnutá služba je 

v souladu se smlouvou, nebo vyhrazení výlučného práva prodávajícímu vykládat 

jakoukoli podmínku smlouvy; 

n) omezení povinnosti prodávajícího nebo poskytovatele dodržovat závazky, na které 

přistoupili jeho zástupci, nebo podmiňovat tyto závazky dodržením jiné zvláštní 

formality; 

o) zavázání spotřebitele ke splnění všech jeho povinností, i když prodávající nebo 

poskytovatel své povinnosti neplní; 

p) možnost, aby prodávající nebo poskytovatel bez souhlasu spotřebitele převedl svá 

práva a povinnosti podle smlouvy, jestliže toto převedení může sloužit ke snížení záruk 

spotřebiteli; 

q) zbavení spotřebitele práva podat žalobu nebo použít jiný opravný prostředek, 

zejména požadovat na spotřebiteli, aby předkládal spory výlučně rozhodčímu soudu, na 

který se nevztahují ustanovení právních předpisů, nebo bránění uplatnění tohoto práva, 

nepřiměřené omezování důkazů, které má spotřebitel k dispozici, nebo ukládání 

důkazního břemene, které by podle použitelných právních předpisů mělo příslušet druhé 

smluvní straně, spotřebiteli.“
52

 Článek 4 směrnice stanoví, že nepřiměřenost smluvní 

podmínky posuzuje s přihlédnutím k povaze zboží nebo služeb, na něž se smlouva 

vztahuje, dále se bere v úvahu doba uzavření smlouvy s ohledem na všechny okolnosti, 

které provázely uzavření smlouvy, a na všechny další podmínky nebo smlouvy nebo 

jiné smlouvy, ze kterých vychází. „Posouzení nepřiměřené povahy podmínek se netýká 

ani definice hlavního předmětu smlouvy, ani přiměřenosti ceny a odměny na straně 

jedné, ani služeb nebo zboží dodávaných výměnou na straně druhé, pokud jsou tyto 

podmínky sepsány jasným a srozumitelným jazykem.“
53
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 Příloha Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách 

ve spotřebitelských smlouvách. Úřední věstník L 95. 21. 4. 1993, s. 29 - 34. 
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 Čl. 4 odst. 2 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách 

ve spotřebitelských smlouvách. Úřední věstník L 95. 21. 4. 1993, s. 29 - 34. 
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 S cílem zajistit maximální ochranu spotřebitelů stanoví článek 5 směrnice 

pravidlo týkající spotřebitelských smluv, jejichž všechny nebo alespoň část podmínek 

jsou spotřebiteli poskytnuty v písemné formě. Takto sepsané podmínky musí být jasné a 

srozumitelné a v případě pochybností se uplatní výklad výhodnější pro spotřebitele. 

Článek 6 ukládá povinnost členským státům přijmout právní úpravu, která stanoví, že 

nepřiměřené podmínky vyskytující se ve smlouvě nejsou pro spotřebitele závazné. 

Obdobně článek 7 stanoví, že členské by měly zajistit, aby v zájmu spotřebitelů a 

konkurentů existovaly přiměřené a účinné prostředky zabraňující dalšímu používání 

nepřiměřených podmínek ve smlouvách uzavíraných se spotřebiteli. 

3.1.6 Odstoupení od smlouvy 

Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon adresovaný druhé smluvní 

straně, na jehož základě dochází ke zrušení vzájemných práv a povinností ex tunc. 

K odstoupení od smlouvy může dojít jednak na základě skutečností upravených 

samotnou spotřebitelskou smlouvou, tedy dohodou stran, a jednak na základě 

ustanovení právního předpisu. Obecně lze k právu na odstoupení od smlouvy říci, že 

ačkoliv svědčí vždy oběma smluvním stranám, spotřebitel může tohoto práva využít ve 

více případech a prakticky bez udání důvodu. Naopak prodávající nebo poskytovatel 

služeb je obvykle oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případech, které jsou 

taxativně stanoveny právním předpisem. 

 Směrnice Rady č. 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro 

cesty, pobyty a zájezdy upravuje právo na odstoupení od smlouvy níže popsaným 

způsobem. 

 Prodejce nebo organizátor souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy může 

od smlouvy odstoupit, nepřihlásí-li se dostatečný počet účastníků. Toto právo si však 

musí vyhradit jednak v katalogu a především v samotné cestovní smlouvě. Katalog i 

cestovní smlouva musí zároveň obsahovat stanovení minimálního počtu účastníků a 

lhůtu, v níž je organizátor oprávněn spotřebiteli oznámit, že z tohoto důvodu odstupuje 

od smlouvy. 
54

 Dále je organizátor oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu 

                                                 
54

 čl. 4 odst. 6 ustanovení i) Směrnice Rady č. 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách 

pro cesty, pobyty a zájezdy. Úřední věstník L 158. 23. 6. 1990, s. 59 - 64.  
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neočekávaných a neobvyklých okolností nezávislých na jeho vůli, kterým nemohl ani 

při vynaložení veškerého úsilí zabránit (vyšší moc).
55

 Problematiku neobvyklých a 

neočekávaných okolností bude třeba vykládat individuálně u každého typu cesty, 

pobytu a zájezdu. Otázkou bude například posouzení zrušení cesty z důvodu hurikánu 

v oblasti, kde je jejich výskyt v daném období typický. Organizátor může také odstoupit 

od smlouvy, porušuje-li spotřebitel své povinnosti vyplývající z cestovní smlouvy. 

Odstoupí-li prodejci či organizátor od smlouvy z výše uvedených důvodů, není povinen 

platit spotřebitele žádné odškodné. Bude mu pouze povinen vrátit finanční částku, 

kterou mu spotřebitel poskytl jako úhradu souboru služeb.
56

 Zruší-li organizátor cestu, 

pobyt nebo zájezd před sjednaným dnem odjezdu a odstoupí tak od smlouvy z jiného 

důvodu, než je nenaplnění minimální počtu cestujících, vyšší moc nebo porušení 

povinností spotřebitelem, je povinen, je-li toho schopen, nabídnout spotřebiteli jiný 

soubor služeb v odpovídající nebo vyšší kvalitě, má-li nabízený „náhradní“ soubor 

služeb nižší kvalitu, má povinnost uhradit spotřebiteli rozdíl v ceně. Nemůže-li 

spotřebiteli nabídnout jiný soubor služeb, musí mu v co nejkratší době vrátit veškeré 

uhrazené částky. V tomto případě má spotřebitel vedle nároku na jiný soubor služeb 

nebo vrácení peněz také nárok na náhradu škody, která mu byla způsobena v důsledku 

nedodržení smlouvy ze strany organizátora.
57

  Z dikce směrnice vyplývá, že prodejce či 

organizátor má právo odstoupit od smlouvy pouze v době před okamžikem, kdy 

započne poskytovat spotřebiteli sjednané služby. V době, kdy cesta, pobyt či zájezd 

probíhají, již organizátorovi právo nesvědčí. Je otázkou, jak má organizátor postupovat 

v případech, kdy až v průběhu samotného zájezdu, cesty či pobytu vyjde najevo, že 

spotřebitel nesplňuje podmínky, aby mohl být jeho účastníkem (např. neschopnost 

samostatného cestování ze zdravotních důvodů, násilnické chování apod.). V praxi 

cestovní kanceláře v těchto případech často přistupují k odstoupení od smlouvy a 
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spotřebitelům často nevracejí uhrazené částky nebo jejich poměrnou část, ačkoliv tento 

postup nemá oporu v právní úpravě. 

Stejně jako organizátor může i spotřebitel odstoupit od smlouvy z několika 

důvodů v různých případech. Před zahájením cesty má spotřebitel právo odstoupit od 

smlouvy v případě, kdy je organizátor nucen přistoupit ke změně některých ze 

základních podmínek smlouvy, jako je zejména cena. Organizátor musí v tomto případě 

spotřebitele o nastalé situaci co nejrychleji uvědomit a umožnit mu tak rozhodnutí, které 

spočívá buď v doplnění smlouvy o nová ustanovení zohledňující nastalé změny, nebo 

právo odstoupení od smlouvy spotřebitelem. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy z těchto 

důvodů, je mu prodejce či organizátor povinen nabídnout jiný soubor služeb ve stejné 

nebo vyšší kvalitě (při nižší kvalitě musí vrátit cenový rozdíl), nebo vrátit spotřebiteli 

finanční prostředky uhrazené dle smlouvy a to v co nejkratší době. Spotřebitel má 

zároveň právo na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku nesplnění smlouvy.
58

 

Rozhodne-li se spotřebitel odstoupit od smlouvy před zahájením cesty, pobytu nebo 

zájezdu z jiného než výše uvedeného důvodu, má prodejce či organizátor právo 

požadovat zaplacení odstupného, nejčastěji ve formě tzv. stornopoplatků. Toto právo 

musí být výslovně uvedeno v cestovní smlouvě. 

V souladu se zněním směrnice je odstoupení od smlouvy upraveno také v českém 

právním řádu. Odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu může jak zákazník, tak 

cestovní kancelář. „Zatímco důvody vedoucí k odstoupení od smlouvy ze strany 

zákazníka nejsou omezeny, resp. zákazník může odstoupit od smlouvy z jakýchkoli 

důvodů, cestovní kancelář je aktivně legitimována k takovému jednostrannému 

adresnému právnímu úkonu pouze ve vymezených případech (zrušení zájezdu nebo 

z důvodů porušení povinností zákazníkem).“
59

   

Odstoupil-li zákazník od cestovní smlouvy z důvodu její změny nebo odstoupila-li 

od cestovní smlouvy cestovní kancelář z důvodu zrušení zájezdu, je zákazník oprávněn 

požadovat, aby mu byl cestovní kanceláří na základě nové cestovní smlouvy poskytnut 

jiný zájezd, jehož kvalita bude minimálně stejná jako kvalita původního zájezdu.
60
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V popsaném případě se platby realizované na základě původní cestovní smlouvy 

považují za platby podle nové cestovní smlouvy.  Bude-li cena nového zájezdu nižší než 

již realizované platby za původní cestovní smlouvu, má cestovní kancelář povinnost 

vrátit tento rozdíl bez zbytečného odkladu zákazníkovi.
61

 

Odstoupí-li zákazník od cestovní smlouvy, cestovní kancelář mu má povinnost 

vrátit vše, co od něj obdržela jako úhradu ceny zájezdu. Není-li však důvodem 

odstoupení zákazníka porušení povinnosti cestovní kanceláře, je zákazník povinen 

uhradit cestovní kanceláři odstupné (tzv. stornopoplatky) ve výši stanovené dohodou 

stran v cestovní smlouvě.
62

 Je-li důvodem odstoupení zákazníka od cestovní smlouvy 

porušení smluvní nebo zákonné povinnosti ze strany cestovní kanceláře a nedojde-li 

k uzavření cestovní smlouvy nové, má cestovní kancelář povinnost bez zbytečného 

odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela jako úhradu ceny zájezdu na základě 

zrušené cestovní smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit cestovní kanceláři 

odstupné. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.
63

  

Zruší-li cestovní kancelář zájezd ve lhůtě kratší než dvacet dnů před jeho 

zahájením, má povinnost uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10% z ceny zájezdu.
64

 

Jedná se o sankci vznikající přímo ze zákona, nemusí být tedy např. jako smluvní 

pokuta výslovně uvedena ve smlouvě. Krom toho má zákazník právo také na náhradu 

škody, pokud mu z důvodu zrušení zájezdu vznikla. Cestovní kancelář se může zprostit 

odpovědnosti za škodu a povinnosti zaplatit pokutu jen v případě, prokáže-li, že ke 

zrušení zájezdu došlo, neboť jeho konání bylo podmíněno dosažením minimálního 

počtu účastníků nebo v důsledku neodvratitelné události, které nemohlo být zabráněno 

ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na cestovní kanceláři rozumně požadovat.
65

 

Jak již bylo uvedeno v předešlých kapitolách, může být cestovní smlouva 

uzavřena také tzv. „na dálku“ a je tedy na tomto místě vhodné zařadit také úpravu 

odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, která je upravena na komunitární úrovni 
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v článku 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 97/7/ES ze dne 20. května 1997 

o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.  

 V případě každé smlouvy uzavřené na dálku musí být spotřebiteli poskytnuta 

možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. Tohoto práva 

může spotřebitel využít ve lhůtě sedmi pracovních dnů, která počíná běžet, v případě 

jedná-li se o prodej zboží, okamžikem převzetí zboží spotřebitelem, a v případě služeb 

v okamžiku uzavření smlouvy.
66

 Lhůta sedmi pracovních dnů může být prodloužena až 

na 3 měsíční lhůtu, a to v případě, kdy prodávající nebo poskytovatel služeb nesplní 

povinnost podle článku 5 této směrnice (písemné potvrzení informací v průběhu plnění 

smlouvy – viz výše). Prodloužená lhůta počíná běžet v případě zboží ode dne převzetí 

zboží spotřebitelem a v případě služeb ode dne uzavření smlouvy. V obou případech 

končí 7 pracovních dnů poté, co dojde ze stany prodávajícího či poskytovatele služeb ke 

splnění informační povinnosti podle článku 5 směrnice nebo nejpozději po uplynutí 3 

měsíců od počátku běhu lhůty.
67

 

Využije-li spotřebitel svého práva na odstoupení od smlouvy a učiní-li tak plně 

v souladu s článkem 6 odst. 1, musí mu být druhou smluvní stranou bezplatně vráceny 

veškeré zaplacené částky. „Výraz „částky zaplacené spotřebitelem obsažený v čl. 6 

odst. 2 první větě směrnice 97/7 je především třeba vykládat široce, aby zahrnul veškerá 

finanční plnění spotřebitele vůči dodavateli v rámci provádění smlouvy, včetně nákladů 

na dopravu zboží.“
68

 Prodávající nebo poskytovatel služeb může po spotřebiteli 

požadovat pouze uhrazení nákladů spojených s vrácením zboží a spotřebitel má 

povinnost vrátit zboží co nejdříve, nejpozději do 30 dnů.
69

 Po spotřebiteli tak nemohou 

být požadovány žádné další platby. Byla-li například součástí kupní ceny úhrada 

nákladů spojených se zasláním zboží (poštovné/balné), musí dodavatel vrátit 
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 Čl. 6 odst. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně 
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spotřebiteli i tyto peněžní prostředky. Skutečnost, že je spotřebitel povinen uhradit 

v případě odstoupení od smlouvy pouze náklady spojené s vrácením zboží má velký 

význam pro jeho ochranu, neboť, jak je uvedeno čtrnáctém bodě odůvodnění této 

směrnice, spotřebitel nemá možnost před uzavřením smlouvy výrobek vidět nebo se 

ujistit o charteru služby, a proto by mělo existovat ustavení upravující právo na 

odstoupení od smlouvy, které, aby nemělo pouze formální charakter, musí omezovat 

náklady, které nese v těchto případech spotřebitel, právě jen na skutečně vynaložené 

náklady spojené s vrácením zboží. 

V čl. 6 odst. 1 jsou vyjmenovány druhy smluv, v jejichž případě nemůže 

spotřebitel uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, nedohodne-li si s prodejcem či 

poskytovatelem služeb možnost odstoupení i pro tyto případy. Jedná se například 

smlouvy o poskytování služeb, které bylo zahájeno na základě dohody smluvních stran 

před uplynutím lhůty sedmi pracovních dnů, o dodávce zboží upraveného na přání 

spotřebitele, o zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno nebo rychle podléhá 

zkáze, videonahrávek, audionahrávek, které byly spotřebitelem rozpečetěny, dodávek 

novin, časopisů a periodik, o poskytování sázkových a loterijních služeb.
70

 

 

3.2 Ochrana turisty jako uživatele dopravních služeb 

V rámci problematiky ochrany turisty je nutno věnovat pozornost faktu, že 

turisté používají pro přepravu do svých prázdninových destinací rozličné dopravní 

prostředky. Smlouva o dopravě do zvoleného místa pobytu může být již současní 

samotné cestovní smlouvy jako souborné služby nebo může turista uzavřít smlouvu o 

dopravě odděleně. Turista může během své cesty využívat různé formy dopravy, jako je 

letecká, autobusová, autokarová a lodní doprava. V současné době existuje na 

komunitární úrovni poměrně podrobná úprava práv cestujících v letecké dopravě a ve 

stádiu příprav se nachází regulace práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě a 

dále práv cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách. 
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3.2.1 Práva cestujících v letecké dopravě 

 Jako první v oblasti ochrany práv cestujících v letecké dopravě bude zmíněno 

Usnesení Rady EU ze dne 2. října 2000 o právech cestujících v letecké dopravě. Cílem 

tohoto usnesení, které není ovšem právně závazné, je zvyšování povědomí a posilování 

práv cestujících v letecké dopravě, neboť v době přijetí tohoto usnesení nebyli pasažéři 

leteckých společností dle názoru orgánů Evropské unie dostatečně informování o svých 

právech, což mohlo vést k situaci, která ve vztahu mezi dopravcem jako poskytovatelem 

služeb a cestujícím jako spotřebitelem zvýhodňovala dopravce. Mezi prioritní opatření, 

která měla Rada EU v úmyslu provést a z nichž již řada byla uskutečněna přijetím 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, 

kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v 

případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým 

se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91, patří zlepšení informovanosti cestujících leteckými 

společnostmi, posílení ochrany cestujících v letecké dopravě (týká se zejména převodu 

letenek, povinnosti potvrdit rezervaci, změny letenek v případě zpoždění), zlepšení 

poskytovaných služeb a usnadnění řešení sporů. 

 Nejdůležitějším právním předpisem v této oblasti je bezesporu Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se 

stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě 

odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se 

zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91. Jak již vyplývá ze samotného názvu, nařízení se 

zabývá problematikou odepření nástupu na palubu, zrušení letů a také jejich 

významného zpoždění. Toto vše může způsobit cestujícím značné obtíže, nepříjemnosti 

ale také škody. Odepřením nástupu na palubu a jeho náhradám se již zabývalo nařízení 

Rady (EHS) č. 295/91 ze dne 4. února 1991, kterým se stanoví společná pravidla 

systému náhrad za odepření nástupu na palubu v pravidelné letecké dopravě, které 

vytvořilo rámec základních pravidel, ovšem i nadále zůstával počet cestujících, kterým 

byl odepřen nástup na palubu letadla nepřiměřeně vysoký, což je jeden z důvodů, proč 

Rada EU přistoupila k podrobnější právní úpravě této problematiky. Nařízení se netýká 

jen pravidelných leteckých linek, ale vztahuje se také na lety, které jsou součástí 

souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy (tzv. charterové lety). Oproti 

předchozímu nařízení se ochrana poskytovaná cestujícím rozšiřuje na lety z letiště ve  
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třetí zemi, jejichž cílem je letiště v členském státu a které jsou provozovány dopravcem 

EU.  

 Nařízení stanoví minimální práva cestujících pro tři případy zásahu do jejich 

práv. Jedná o odepření nástupu na palubu proti jejich vůli, zrušení a zpoždění letu. 

Odepření nástupu na palubu proti vůli cestující definuje nařízení jako „odmítnutí 

přepravit cestující leteckou dopravou, přestože se přihlásili k nástupu na palubu za 

podmínek stanovených v čl. 3 odst. 2, s výjimkou případu, kdy zde jsou přiměřené 

důvody odepřít jim nástup na palubu, například zdravotní důvody, důvody bezpečnosti 

nebo ochrany nebo nedostatečné cestovní doklady“
71

 Dalším důležitým pojmem, který 

nařízení definuje je zrušení letu, kterým se rozumí „neuskutečnění letu, který byl dříve 

plánován a na který bylo rezervováno alespoň jedno místo.“
72

 

 Nařízení se podle svého článku 3 vztahuje na cestující odlétající z letiště 

nacházejícího se na území členského státu a na cestující odlétající z letiště na území 

třetího státu na letiště umístěná v členském státě. Aby bylo možno v těchto případech 

použít jednotlivá ustanovení nařízení, musí mít cestující potvrzenou rezervaci a přihlásit 

se k přepravě v čase stanoveném leteckou společností, provozovatelem souborných 

služeb pro cesty, pobyty a zájezdy nebo oprávněným zprostředkovatelem služeb 

v cestovním ruchu. Pokud tento čas není stanoven, musí se cestující přihlásit k přepravě 

nejpozději 45 minut před plánovaným časem odletu. Nařízení se uplatní také v případě, 

budou-li cestující leteckým dopravcem nebo provozovatelem souborných služeb pro 

cesty, pobyty a zájezdy převedeni na jiný let, bez ohledu na důvod tohoto převedení.
73

 

Nařízení se naopak neuplatní na cestující, kteří cestují zdarma nebo za snížené ceny, 
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které nejsou přímo nebo nepřímo přístupné pro veřejnost, s výjimkou cestujících, kteří 

cestují za nižší ceny na základě programů pro často cestující zákazníky nebo jiných 

obdobných obchodních programů.
74

 

 Prvním případem ochrany práv cestujících v letecké dopravě, kterým se nařízení 

blíže zaobírá, je odepření nástupu na palubu. K těmto situacím dochází v případě, kdy 

letecký dopravce přijme více rezervací na daný let, než je reálný počet míst v letadle, 

případně dojde ke změně typu letadla operujícím na daném letu. Zjistí-li letecký 

dopravce, že bude nucen některým pasažérům odepřít nástup na palubu, je povinen 

nejprve vyzvat dobrovolníky k odstoupení od jejich rezervací za dohodnutou náhradu a 

zároveň jim poskytnout náhradu pořizovací ceny letenky, zpáteční let do původního 

místa odletu při nejbližší příležitosti, náhradní let do cílové destinace za srovnatelných 

dopravních podmínek a při nejbližší příležitosti nebo později na základě přání 

cestujícího.
75

 Pokud se nepřihlásí dostatečný počet dobrovolníků je letecký dopravce 

oprávněn odepřít cestujícím nástup na palubu proti jejich vůli.
76

 V praxi je nástup na 

palubu zpravidla odepřen cestujícím, kteří se jako poslední dostaví k odletu/odbavení 

letadla. Těmto cestujícím náleží finanční odškodnění, jehož výše je závislá na délce 

letu, jeho konkrétní výši upravuje článek 7 nařízení takto: 

„a) 250 EUR u všech letů o délce nejvýše 1500 kilometrů; 

b) 400 EUR u všech letů ve Společenství delších než 1500 kilometrů a u všech ostatních 

letů o délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů; 
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c) 600 EUR u všech letů nespadajících pod písmeno a) nebo b).“
77

 

Výše odškodnění může být leteckým dopravcem snížena o 50%, nabídne-li cestujícímu 

náhradní let do místa určení a přílet nepřekračuje původní plánovaný čas příletu o dvě 

hodiny v případě všech letů o délce nejvýše 1500 kilometrů, nebo o tři hodiny v případě 

všech letů v Evropské unie delších než 1500 kilometru a všech ostatních letů o délce od 

1500 kilometrů do 3500 kilometrů a o čtyři hodiny v případě všech ostatních letů.
78

 

Dopravce je také povinen poskytnout cestujícím, jímž byl proti jejich vůli odepřen 

nástup do letadla, stejně jako v případě dobrovolníků, jako náhradu vrácení pořizovací 

ceny letenky, zpáteční let do původního místa odletu při nejbližší příležitosti, náhradní 

let do cílové destinace za srovnatelných dopravních podmínek a při nejbližší příležitosti 

nebo později na základě přání cestujícího. V neposlední řadě je dopravce povinen 

cestujícím zdarma nabídnout občerstvení v rozsahu odpovídajícímu délce čekání, 

ubytování v hotelu a přepravu mezi letištěm a místem ubytování. Cestujícím má být 

také nabídnuta možnost dvou telefonních hovorů, podání dvou zpráv faxem nebo 

elektronickou poštou zdarma.
79

 

 Dojde-li ke zrušení letu, má cestující právo na pomoc od leteckého dopravce 

v podobě náhrady pořizovací ceny letenky, zajištění zpátečního letu do původního místa 

odletu v nejbližším možném termínu, zajištění náhradního letu do cílové destinace za 

srovnatelných podmínek a v nejbližším možném termínu (popřípadě v pozdějším 

termínu na základě přání cestujícího). Letecký dopravce také poskytne dotčeným 

cestujícím pomoc v podobě zajištěného stravování v rozsahu závislém na délce doby 
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čekání, ubytování v hotelu, uskuteční-li se náhradní let následující den, přepravu 

zdarma mezi letištěm a místem ubytování, dva telefonní hovory, faxové nebo 

elektronické zprávy zdarma. Dotčení cestující mají v případě zrušení letu vedle výše 

uvedených forem pomoci od leteckého dopravce také nárok na finanční odškodnění 250 

EUR (délka letu maximálně 1500 kilometrů), 400 EUR (délka letu v rámci EU nad 

1500 kilometrů, ostatní lety 1500 kilometrů až 3500 kilometrů) nebo 600 EUR (ostatní 

lety). Finanční odškodnění není vypláceno v případě, jsou-li cestující o zrušení 

informování minimálně dva týdny před plánovaným časem odletu, nebo jsou-li 

informováni ve lhůtě od dvou týdnů do sedmi dnů před plánovaným časem odletu a 

zároveň je jim nabídnut náhradní let, který jim umožňuje odletět dvě hodiny před 

plánovaným časem odletu a dopravit se do místa určení nejpozději čtyři hodiny po 

plánovaném čase příletu, nebo jsou informováni ve lhůtě kratší sedmi dnů před 

plánovaným časem odletu a je jim nabídnut náhradní let, který jim umožňuje odletět 

jednu hodinu před plánovaným časem odletu a dopravit se do místa určení nejpozději 

dvě hodiny po plánovaném čase příletu.
80

 

 Dalším případem porušení práv cestujících v letecké dopravě, kterému se 

nařízení věnuje, je zpoždění letů. Pomoc předpokládanou nařízením poskytne letecký 

dopravce dotčeným cestujícím v případě důvodného očekávání zpoždění letu oproti 

plánovanému času odletu o minimálně dvě hodiny v případě letů o délce nejvýše 1500 

kilometrů, nebo o tři hodiny v případě letů o délce nad 1500 kilometrů v rámci EU a 

ostatních letů o délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů, nebo o minimálně čtyři 

hodiny v případě všech ostatních letů. Pomoc spočívá v poskytnutí občerstvení a 

stravování v rozsahu odpovídajícímu délce zpoždění a umožnění uskutečnění dvou 

telefonních hovorů nebo odeslání dvou zpráv faxem nebo elektronickou poštou. Je-li 

očekávaný čas odletu alespoň o den později než původně plánovaný čas, letecký 

dopravce je povinen poskytnou dotčeným cestujícím vedle výše uvedeného dopravu 

mezi letištěm a ubytovacím zařízením. Trvá-li zpoždění déle než pět hodin, nabídne 
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letecký dopravce cestujícím proplacení ceny letenky společně s případným letem zpět 

do výchozího místa odletu, jestliže let dále neslouží účelu vztahujícímu se k původnímu 

cestovnímu plánu cestujícího. 
81

 

 Posledním případem, kdy je letecký dopravce povinen poskytnou cestujícím 

kompenzaci, je změna třídy. Cestuje-li pasažér na základě rozhodnutí leteckého 

dopravce v nižší třídě, než do které má zakoupenou letenku, musí mu letecký dopravce 

do 7 dnů nahradit 30% ceny letenky u letů o maximální délce 1500 kilometrů, 50% 

ceny letenky u letů delších než 1500 kilometrů v rámci Evropské unie, s výjimkou letů 

mezi evropským územím členských států a francouzskými zámořskými departmenty, a 

všech ostatních letů o délce mezi 1500 a 3500 kilometry, nebo 75% ceny letenky 

v případě všech ostatních letů. Dojde-li k přesunu cestujícího z nižší do vyšší třídy, není 

letecký dopravce oprávněn požadovat uhrazení rozdílu v cenách letenek pro jednotlivé 

třídy.
82

 

 Vedle výše uvedených povinností stanoví nařízení ve svém článku 14 další 

informační povinnost letecký dopravců vůči jejich cestujícím. Přesné znění tohoto 

článku je následující: 

„Článek 14 

Povinnost informovat cestující o jejich právech 

1. Provozující letecký dopravce zajistí, aby u registrace k přepravě bylo zobrazeno 

čitelné oznámení, které je pro cestující zřetelně viditelné a které obsahuje tato slova: 

"Je-li vám odepřeno nastoupit na palubu nebo je-li váš let zpožděn nejméně o dvě 

hodiny, požádejte u přepážky registrace k přepravě nebo u brány pro nástup na palubu 

o listinu popisující vaše práva, zejména ohledně náhrady škod a pomoci." 
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2. Odepře-li provozující letecký dopravce nástup na palubu nebo zruší-li let, předá 

každému postiženému cestujícímu písemné oznámení, které v souladu s tímto nařízením 

stanoví pravidla pro náhradu škody a pomoc. Toto oznámení předá rovněž každému 

cestujícímu postiženému alespoň dvouhodinovým zpožděním. Cestující rovněž dostane v 

písemné podobě údaje o kontaktu na určený vnitrostátní subjekt zmíněný v článku 16. 

3. Při uplatnění tohoto článku na nevidomé a zrakově postižené osoby se užijí jiné 

vhodné prostředky.“
83

 

 Veškeré finanční kompenzace je dopravce povinen dotčenému cestujícímu 

hotově, bankovním převodem, bankovními příkazy, bankovním šekem nebo formou 

cestovních poukazů či formou jiných služeb, toto je ovšem možné jen na základě 

písemné dohody mezi leteckým dopravcem a cestujícím.
84

 Odpovědnosti vyplývající 

z jednotlivých ustanovení se letecký dopravce nemůže zprostit na základě odlišného 

nebo omezujícího ustanovení ve smlouvě uzavírané mezi jím a cestujícími. Pokud by na 

základně takovýchto omezujících nebo odlišných ustanovení cestující přijal jinou 

náhradu škody, která by nedosahovala výše náhrady stanovené nařízením, je cestující 

oprávněn k uskutečnění nezbytných úkonů, které mu zajistí získání dodatečné 

náhrady.
85

 

 Významnou právní normou v oblasti ochrany turisty při letecké dopravě je také  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o 

vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu 

provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké 

dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 

2004/36/ES (Text s významem pro EHP). Toto nařízení stanoví pravidla pro 

vypracování a zveřejnění seznamu Společenství založeného na společných kritériích a 
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týkajícího se leteckých dopravců, na které se z bezpečnostních důvodů vztahuje zákaz 

provozování letecké dopravy ve Společenství a pro informování cestujících v letecké 

dopravě o totožnosti leteckého dopravce, který let, jehož využívají, provozuje. 

Směrnice Rady 90/314/EHS zde dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, 

pobyty a zájezdy vyžaduje sice určité informace, které musí mít spotřebitel k dispozici, 

součástí těchto informací však nejsou údaje o totožnosti provozující letecké společnosti. 

Letečtí dopravci by měli vůči cestujícím uplatňovat politiku průhlednosti v souladu 

s poskytováním informací o bezpečnosti. Zveřejňovaní takových informací by mělo 

přispět k informovanosti cestujících o spolehlivosti a bezpečnosti leteckých dopravců.  

3.3 Dočasné užívání nemovitosti – „timesharing“ 

V oblasti ochrany turisty jako spotřebitele je třeba věnovat pozornost také tzv. 

„timesharingu“ a spolu s ním Směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/47/ES ze dne 

26. října 1994 o ochraně nabyvatelů ve vztahu k některým aspektům smluv o nabytí 

práva k dočasnému užívání nemovitostí. Skutečnost, že se v průběhu osmdesátých a 

devadesátých let minulého století „timesharing“ stal velkým fenoménem, přiměla 

orgány Evropské Unie regulovat tento jev, díky kterému docházelo často k provádění 

mnoha nekalých praktik. „Spotřebitel byl často uveden v omyl, neboť nepochopil, že byť 

je „spoluvlastníkem“, bude moci nemovitost užívat jen velmi omezeně.“
86

 Ačkoliv se 

jedná o typ nájemní smlouvy a na první pohled by se mohlo zdát, že se tato 

problematika netýká ochrany turistů jako spotřebitelů, opak je pravdou. Byli to a jsou to 

právě turisté, kteří se během svých pobytů v zahraničí často setkávají s nabídkou 

pronájmu nebo „koupě“ apartmánu nebo jiného prázdninového objektu na konkrétní 

termín v každém kalendářním roce. 

Samotný cíl směrnice je vyjádřen v čl. 1 a je jím sblížení právních a správních 

předpisů, které se týkají ochrany nabyvatelů ve vztahu k některým aspektům smluv 

týkajících se přímo nebo nepřímo nabytí práva k užívání nemovitostí na časový úsek.  

Článek 2 se věnuje definici stěžejních pojmů, z nichž si je nutno věnovat pozornost 

zvláště pojmu smlouvy týkající se přímo či nepřímo nabytí práva k užívání jedné nebo 

více nemovitostí na časový úsek, která je definována jako „jakákoliv smlouva nebo 
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soubor smluv uzavřený alespoň na dobu tří let, podle které přímo nebo nepřímo a za 

určitou celkovou cenu buď vzniká, nebo je předmětem převodu či závazku k převodu 

věcné právo nebo jakékoliv jiné právo k užívání jedné nebo více nemovitostí po časový 

úsek, který je nebo může být určen, avšak nemůže být kratší než jeden týden.“
87

 

Směrnice ve svém článku 3 vyžaduje, aby členské státy přijali legislativu, která 

stanoví prodávajícímu povinnost informovat v době před uzavřením smlouvy 

kohokoliv, kdo o tyto informace požádá ohledně obecného popisu nemovitosti, 

totožnosti prodávajícího, povahy práva, které je předmětem potencionálně uzavírané 

smlouvy, přesný popis nemovitosti, služeb, které bude moci nabyvatel využívat, zásad 

údržby a oprav nemovitosti, správy nemovitosti, ceny za dočasné užívání nemovitosti, 

možnosti účastnit se programu výměn a nákladů s nimi spojených, práva na vypovězení 

smlouvy a práva na odstoupení od smlouvy a také údaje, jak možné získat další 

informace.
88

 Jak z uvedeného ustanovení vyplývá, tyto informace musí být poskytnuty 

nejen potencionálnímu spotřebitele, který má zájem uzavřít s prodávajícím smlouvu o 

dočasném užívání nemovitosti, ale komukoliv, kdo o ně požádá. Ustanovení o 

poskytování předběžných informací ve směrnici 94/47/ES ze dne 24. října 1994 o 

ochraně nabyvatelů ve vztahu k některým aspektům smluv o nabytí práva k dočasnému 

užívání nemovitostí se významně liší od ostatních obdobných ustanovení v jiných 

směrnicích, upravujících ochranu spotřebitele, neboť tyto směrnice hovoří o 

poskytování informací spotřebiteli. Toto ustanovení má za cíl zamezit poskytování 

zavádějících informací nebo neúplných údajů týkající se smluv o nabytí práva 

k dočasnému užívání nemovitosti. Povinnost poskytnout požadované předběžné 

informace se váže také na všechny reklamy, které musí obsahovat údaj, kde je možné 

získat dokument obsahující veškeré požadované informace. Předběžné informace dle 

článku 3 směrnice 94/47/ES ze dne 24. října 1994 o ochraně nabyvatelů ve vztahu 
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k některým aspektům smluv o nabytí práva k dočasnému užívání nemovitostí mají 

význam také při samotném uzavření smlouvy, neboť musí být její nedílnou součástí a 

jejich změna je připuštěna pouze na základě okolností nezávislých na vůli prodávajícího 

a změny těchto informací musí být spotřebiteli sděleny ještě před uzavřením smlouvy. 

Náš zákonodárce provedl tuto předsmluvní informační povinnost v § 60 zákona č. 

40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že 

spotřebitel má právo na požádání obdržet úplné a pravdivé informace v písemné formě a 

tyto informace se v případě uzavření smlouvy stávají její nedílnou součástí. Údaje, které 

musí na požádání obdržet „každý“, musí být obsaženy rovněž v reklamě, která se týká 

timesharingu. 

Článek 4 směrnice vyžaduje, aby členské státy ve svých právních řádech stanovily 

povinnost uzavírat tyto smlouvy v písemné podobě, a zároveň stanoví  minimální rozsah 

jejich obsahu. Minimální obsahové náležitosti jsou vyjmenovány v příloze směrnice 

takto: 

„a) totožnost a trvalé bydliště stran s přesným uvedením právního postavení 

prodávajícího v okamžiku uzavření smlouvy, jakož i s uvedením totožnosti a trvalého 

bydliště vlastníka; 

b) přesná povaha práva, které je předmětem smlouvy, jakož i ustanovení určující, za 

jakých podmínek je toto právo vykonáváno na území členských států, ve kterých se 

nachází nemovitost nebo nemovitosti, a zda byly tyto podmínky splněny, anebo v 

opačném případě, jaké podmínky je nutno ještě splnit; 

c) pokud jde o určitou nemovitost, přesný popis této nemovitosti a jejího umístění; 

d) pokud se jedná o nemovitost ve výstavbě: 

1. údaje o stadiu ukončení výstavby; 

2. přiměřený odhad lhůty pro dokončení výstavby nemovitosti; 

3. pokud se jedná o určitou nemovitost, číslo stavebního povolení a úplné jméno a úplná 

adresa příslušných orgánů; 

4. údaje o stadiu prací na technickém zařízení nezbytném pro úplné zprovoznění 

nemovitosti (přípojky plynu, elektrické energie, vody, telefonní přípojky); 

5. záruka týkající se úspěšného ukončení výstavby nemovitosti a pro případ 

nedokončení nemovitosti záruka vrácení veškerých provedených plateb a případně 

způsob použití těchto záruk; 
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e) společné služby (osvětlení, voda, údržba, odvoz odpadků), které nabyvatel využívá 

nebo bude moci využívat, a podmínky přístupu k těmto službám; 

f) společná zařízení, jako je bazén, sauna, atd., ke kterým nabyvatel má nebo případně 

bude mít přístup, a případně i podmínky tohoto přístupu; 

g) zásady, kterými se bude řídit organizování údržby a oprav nemovitosti, jakož i správa 

a řízení nemovitosti; 

h) uvedení přesného období, po které může být vykonáváno právo, jež je předmětem 

smlouvy, a případně doba jeho trvání; datum, od kterého bude moci nabyvatel 

vykonávat právo, které je předmětem smlouvy; 

i) cena, kterou bude muset nabyvatel zaplatit za využívání práva, jež je předmětem 

smlouvy; odhad částky, kterou bude muset nabyvatel uhradit za používání společných 

zařízení a služeb; základ pro výpočet výše poplatků spojených s obýváním nemovitosti 

nabyvatelem, povinné zákonné platby (daně, poplatky), jakož i dodatečné správní 

výdaje (správa, údržba, opravy); 

j) ujednání, že s nabytím práva nejsou spojeny žádné jiné výdaje, poplatky nebo 

povinnosti než ty, které jsou uvedeny ve smlouvě; 

k) možnost nebo nemožnost účastnit se systému výměn nebo prodeje práv, která jsou 

předmětem smlouvy, jakož i případné náklady, pokud je systém výměn nebo prodeje 

zajišťován prodávajícím nebo třetí osobou, jejíž jméno uvede prodávající ve smlouvě; 

l) informace o právu na vypovězení smlouvy a o právu na odstoupení od smlouvy a 

uvedení osoby, které má být oznámeno případné vypovězení nebo odstoupení  

s uvedením způsobu nebo způsobů tohoto oznámení; upřesnění povahy a výše nákladů, 

které bude nabyvatel povinen uhradit podle čl. 5 odst. 3 této směrnice, pokud využije 

svého práva na odstoupení; pro případ vypovězení smlouvy nebo odstoupení od 

smlouvy informace o způsobech vypovězení úvěrové smlouvy spojené s dotčenou 

smlouvou; 

m) datum a místo podpisu smlouvy každou ze smluvních stran.“
89
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Tento článek dále stanoví, že smlouva musí být sepsána v jazyce členského státu, ve 

kterém má nabyvatel trvalý pobyt, jehož je státním příslušníkem, nebo v jazyce, který si 

nabyvatel sám zvolí. Kromě toho může členský stát EU, v němž má nabyvatel trvalý 

pobyt, určit, aby byla smlouva v každém případě vyhotovena alespoň v jeho úředním 

jazyce a prodávající předal nabyvateli úředně ověřený překlad smlouvy a všech 

potřebných dokumentů do úředního jazyka členského státu, v němž se nemovitost 

nalézá.  

  Vedle těchto požadavků článek 5 směrnice stanoví, že nabyvatel má právo 

odstoupit od smlouvy nejen na základě důvodů, které zná právo daného členského státu, 

ale také na základě důvodů, které vyjmenovává tento článek. Spotřebitel má právo 

odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě deseti kalendářních dnů, která počíná 

běžet dnem podpisu smlouvy (nebo smlouvy o smlouvě budoucí). Připadá-li desátý 

kalendářní den lhůty na státní svátek, končí lhůta následující pracovní den. Nejsou-li ve 

smlouvě obsaženy náležitosti stanovené v příloze směrnice vyjmenované v článku 5 

odst. 1, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě tří měsíců. Budou-li během 

této tříměsíční lhůty chybějící informace doplněny, počíná od tohoto okamžiku běžet 

spotřebiteli lhůta deseti pracovních dnů, ve které může opět využít svého práva na 

odstoupení od smlouvy. Nedojde-li ve tříměsíční lhůtě k doplnění požadovaných 

informací a spotřebitel nevyužije svého práva na odstoupení od smlouvy, začíná 

následující den po uplynutí této tříměsíční lhůty běžet nová lhůta v délce deseti 

pracovních dnů.
90

 Rozhodne-li se spotřebitel, že využije svého práva a ve stanovené 

lhůtě odstoupí od smlouvy, je povinen oznámit způsobem upraveným ve smlouvě svůj 

záměr osobě, jejíž jméno a adresa jsou pro tento účel ve smlouvě uvedeny. Lhůta pro 

odstoupení od smlouvy se považuje za dodrženou, bylo-li oznámení o záměru 

spotřebitele od smlouvy odstoupit v písemné podobě odesláno určené osobě před jejím 

uplynutím.
91

 Využije-li nabyvatel svého práva a ve stanovené lhůtě od smlouvy 
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odstoupí, může po něm prodávající požadovat pouze úhradu nákladů, které byly 

v souladu s vnitrostátními právními předpisy vynaloženy v souvislosti s uzavřením 

smlouvy a s odstoupením od smlouvy a které odpovídají právním úkonům, jež musí být 

provedeny před uplynutím lhůty, v níž má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy.
92

 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy ve lhůtě do tří měsíců, za předpokladu nesplnění 

informační povinnosti prodávajícím, není povinen k žádné úhradě.
93

 Transpozici 

ustanovení o odstoupení od smlouvy v našem právním řádu nalezneme v § 63 zák. č. 

40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V naší právní úpravě je 

odlišně upravena lhůta na odstoupení od smlouvy. Občanský zákoník stanovuje 15 

kalendářních dnů od uzavření smlouvy. V této lhůtě může spotřebitel odstoupit od 

smlouvy bez udání důvodu a poskytovatel má nárok pouze na úhradu prokazatelně 

vynaložených nákladů spojených s uzavřením smlouvy a s odstoupením od smlouvy. 

Poruší-li poskytovatel informační povinnost, prodlužuje se lhůta na odstoupení od 

smlouvy na 3 měsíce. Budou-li informace poskytnuty spotřebiteli dodatečně, dojde 

k přerušení 3 měsíční lhůty a počne běžet nová lhůta v délce 15 dní. Nebudou-li 

požadované informace poskytnuty ani v prodloužení 3 měsíční lhůtě, začne po jejím 

skončení běžet 15 denní lhůta, po jejímž uplynutí již  nemá spotřebitel právo na 

odstoupení od smlouvy. „Nad  rámec směrnice 94/47/ES stanovuje náš zákonodárce, že 

právo na odstoupení od smlouvy svědčí také spotřebiteli v případě, že dodavatel 

nedodržel termín dokončení rozestavěné budovy či její části (nebyla dokončena řádně a 

včas), lhůta počíná běžet od termínu dokončení stavby stanoveném ve smlouvě a je 

tříměsíční (§ 63 odst. 1 písm. d) ObčZ).“
94

 

  Článek 6 ukládá členským státům přijmout opatření s cílem zakázat platbu záloh 

nabyvatelem prodávajícímu před uplynutím lhůty, během níž má nabyvatel možnost 

využít svého práva na odstoupení od smlouvy. Za účelem dalšího posílení práv 
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nabyvatelů stanoví článek 11 právo členských států přijmout nebo zachovat přísnější 

ustanovení na ochranu nabyvatelů. 

3.4. Srovnání právní úpravy ochrany turisty 

V závěrečné části této diplomové práce bude porovnána míra, intenzita a způsob 

ochrany spotřebitele v oblasti cestovního ruchu ve třech nejvýznamnějších oblastech, 

kterým byla v této kapitole věnována hlavní pozornost. Jedná se o ochranu turisty jako 

smluvní strany při uzavírání a plnění cestovní smlouvy tak, jak je upravena ve směrnici 

Rady č. 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a 

zájezdy, v zákoně č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání a o výkonu 

některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a 

v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o ochranu 

turisty jako cestujícího v letecké dopravě, kterou vymezuje nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná 

pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na 

palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 

295/91, a ochranu při uzavírání smluv o dočasném užíváním nemovitosti, která je 

specifikována ve směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 94/47/ES ze dne 24. října 

1994 o ochraně nabyvatelů ve vztahu k některým aspektům smluv o nabytí práva 

k dočasnému užívání nemovitostí a v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Mezi hlavní instituty ochrany spotřebitele v oblasti cestovního ruchu patří, jak již 

bylo uvedeno výše, informační povinnost, specifické povinnosti v případě nesplnění 

smluvních povinností ze strany poskytovatele služeb a právo na odstoupení od smlouvy. 

Povinnosti informovat spotřebitele o významných skutečnostech je věnována 

zvláštní pozornost v evropské a české právní úpravě při uzavírání cestovní smlouvy a 

také v rámci „timesharingu“. V obou případech je poskytovatel služeb povinen 

poskytnout spotřebiteli informace, které je možno rozdělit do několika kategorií.  

První kategorií jsou informace poskytované jako předběžné, tedy ještě ve fázi 

před uzavřením konkrétní smlouvy mezi poskytovatelem služby a potencionálním 

select:K=40/1964%20Sb.
select:K=455/1991%20Sb.
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spotřebitelem. Vždy se jedná o informace, jejichž účelem je pomoci spotřebiteli při 

rozhodování o uzavření smlouvy. Základním rozdílem v obou úpravách je okruh osob, 

na které se povinnost poskytnutí předběžných informací vztahuje. Zatímco v rámci 

souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy se tato informační povinnost týká pouze 

potencionálních klientů cestovních kanceláří, informace ohledně „timesharingu“ musí 

být poskytnuty komukoliv. V praxi má však i k předběžným informacím poskytovaným 

v oblasti souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy přístup každý zájemce o jejich 

získání, neboť tyto informace jsou publikovány v katalozích, letácích, brožurách a 

jiných materiálech, které jsou zpravidla veřejně přístupné. Dalším významným 

rozdílem, který se týká předběžných informací, je jejich závaznost. Zatímco v případě 

souborných služeb pro cesty, pobyt a zájezdy nejsou informace poskytnuté před 

uzavřením smlouvy pro organizátora nebo prodejce závazné a může tak dojít k jejich 

změně, v případě smlouvy o dočasném užívání nemovitosti je právními předpisy 

stanoven okruh informací, které jsou v případě uzavření smlouvy závazné a které 

mohou být změněny jen na základě okolností nezávislých na vůli prodávajícího.  

Druhou kategorií informací jsou informace poskytované v okamžiku uzavření 

smlouvy. Konkrétně se jedná o informace, které musí obsahovat cestovní smlouva nebo 

smlouva o dočasném užívání nemovitosti. Obě smlouvy musí být v souladu s právními 

předpisy EU a České republiky uzavřeny v písemné podobě a obsahovat stanovené 

informace.  

Právní úprava souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy obsahuje ještě třetí 

kategorii informací, které je organizátor nebo prodejce povinen zákazníkovi předat po 

uzavření smlouvy. Obsah této informační povinnosti je specifikován v příslušných 

právních normách. Obecně je možné tyto informace rozdělit do dvou skupin a to na 

informace, které je prodejce či organizátor povinen poskytnout spotřebiteli kdykoliv 

před zahájením cesty, a informace, které je povinen poskytnout nejpozději 7 dní před 

zahájením cesty a které mohou být již součástí samotné cestovní smlouvy (v takovém 

případě je povinnost organizátora nebo prodejce splněna). V rámci ochrany turisty jako 

uživatele dopravních služeb v letecké dopravě stanoví nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla 

náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, 

zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 je 
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taktéž stanovena forma informační povinnosti leteckého dopravce. Ten je povinen 

informovat cestujícího při registraci k přepravě (tzv. check-in) o existenci ochrany 

cestujícího pro případy odepření nástupu na palubu, zrušení nebo zpoždění letu či 

změny letové třídy. V případě, že skutečně dojde k některé z výše uvedených 

skutečností, je letecký dopravce povinen předat cestujícímu leták, který obsahuje 

informace o jeho konkrétních právech. 

Dalším oblast ochrany turisty tvoří specifické povinnosti poskytovatele služeb 

v případech, kdy poruší svoje smluvní nebo zákonné povinnosti. Právní úprava týkající 

se souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy stanoví v případech, kdy dochází ke 

změnám oproti smlouvě ještě před zahájením cesty, povinnost informovat o těchto 

skutečnostech spotřebitele. Spotřebiteli má následně možnost se změnami souhlasit a 

přistoupit tak ke změně cestovní smlouvy, nebo v opačném případě od smlouvy 

odstoupit bez dalších sankcí (placení stornopoplatků). Dochází-li k porušení závazků 

v době konání zájezdu, je organizátor povinen učinit vše, aby mohl zájezd pokračovat. 

Také v tomto případě má zákazník možnost odstoupit od smlouvy. Organizátor či 

prodejce se může odpovědnosti za porušení závazků zprostit, prokáže-li, že škodu 

nezpůsobila on ani jiní dodavatelé služeb poskytovaných v rámci zájezdu, ale že škoda 

byla způsobena zákazníkem nebo třetí osobou a tuto skutečnost nebylo možno 

předpokládat nebo byla nevyhnutelná, nebo byla škoda způsobena neodvratitelnou 

událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze 

požadovat.  I v případě, kdy organizátor či prodejce neodpovídá za porušení závazků, 

má povinnost poskytnout zákazníkovi rychlou pomoc v nesnázích. Odstupuje-li od 

cestovní smlouvy organizátor či prodejce zájezdu, je povinen vrátit spotřebiteli veškeré 

uhrazené platby a ve stanovených případech je také povinen k náhradě způsobené 

škody. Pro cestující využívající služeb leteckých dopravců je taktéž stanoven zvláštní 

režim pro případy porušení povinností ze strany leteckého dopravce. Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se 

stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě 

odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se 

zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91, se vztahuje na 4 formy porušení povinností. Jedná se, 

jak již vyplývá ze samotného názvu nařízení, o zpoždění letu, zrušení letu, odepření 

nástupu na palubu a o změnu letové třídy. Nastane-li některé z výše uvedených 
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skutečností, je letecký povinen poskytnout cestujícímu náhradu škody (jednotlivé částky 

jsou konkrétně stanoveny nařízením v závislosti na délce letu) a specifikovanou péči. 

Zprostit povinnosti se může letecký dopravce v případě zrušení letu, jestliže může 

prokázat, že zrušení je způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým by nebylo možné 

zabránit, i kdyby byla všechna přiměřená opatření přijata.
95

 Právní úprava dočasného 

užívání nemovitosti neobsahuje žádné specifické povinnosti prodejce pro případy 

porušení smlouvy. Dojde-li k porušení smlouvy, použijí se tedy vedle samotných 

smluvních ustanovení obecné právní předpisy upravující nájemní smlouvu a ochranu 

spotřebitele. 

Poslední oblastí ochrany spotřebitele v oblasti cestovního ruchu, které bude 

v rámci srovnání jednotlivých úprav věnována pozornost, je právo na odstoupení od 

smlouvy. Dle právní úpravy souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy mohou od 

smlouvy obě smluvní strany. Cestovní kancelář může tohoto práva využít pouze v době 

před zahájením zájezdu. Je-li důvodem zrušení zájezdu a následného odstoupení od 

smlouvy nenaplnění minimálního počtu účastníků zájezdu, je povinna vrátit 

zákazníkovi uhrazenou částku. Odstupuje-li cestovní kancelář od smlouvy z jiného 

důvodu, je povinna zákazníkovi nabídnout jiný odpovídající zájezd, nebo nemůže-li 

nabídnout náhradní zájezd, případně nesouhlasí-li se změnou zákazník, musí vrátit 

zákazníkovi veškeré uhrazené platby a také uhradit způsobenou škodu. Cestovní 

kancelář se může zprostit povinnosti uhradit způsobenou škodu, prokáže-li, že byla 

nucena od smlouvy odstoupit v důsledku neodvratitelné události, které nemohlo být 

zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí. Od smlouvy může odstoupit také 

zákazník. Na rozdíl od cestovní kanceláře může svého práva využít kdykoliv, tedy i 

v průběhu zájezdu. Právní úpravu rozlišuje dva důvody odstoupení od smlouvy 

zákazníkem a s nimi spojené povinnosti smluvních stran. Odstupuje-li zákazník od 

smlouvy z důvodu jejího porušení (změna podmínek, ceny apod.) ze strany organizátora 

či prodejce zájezdu, má právo na vrácení všech uskutečněných plateb. Využije-li 
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zákazník svého práva na odstoupení z jiného důvodu nebo bez udání důvodu, vznikne 

mu v určitých případech upravených cestovní smlouvu povinnost uhradit cestovní 

kanceláři tzv. stornopoplatky. Na rozdíl od výše uvedené poměrně podrobné úpravy 

odstoupení od smlouvy v případě souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy 

obsahuje právní úprava „timesharingu“ pouze úpravu odstoupení od smlouvy ze strany 

nabyvatele nemovitosti v době 10 dnů od podpisu smlouvy (15dní podle české právní 

úpravy), nebo v době 3 měsíců od podpisu smlouvy, neobsahuje-li smlouva všechny 

stanovené právní náležitosti. V uvedené lhůtě může spotřebitel odstoupit od smlouvy i 

bez udání důvodu a je povinen uhradit prodávajícímu pouze nezbytné náklady spojené 

s podpisem smlouvy. Navíc pro prodávajícího platí v této době zákaz přijímaní 

jakýchkoliv úhrad. Ostatní případy odstoupení od smlouvy nejsou právní úpravou na 

úrovní evropského ani českého práva řešeny a platí tedy totéž, co v případě porušení 

smlouvy, a použijí se jednotlivá smluvní ustanovení, právní normy upravující příslušný 

typ smlouvy (nájemní smlouvy) a obecné předpisy upravující ochranu spotřebitele. 
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4. Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se věnovala ochraně spotřebitele v oblasti 

cestovního ruchu v právním rámci Evropské unie a České republiky. Ochranu 

spotřebitele upravuje velký počet směrnic a nařízení, které se věnují jednak ochraně 

spotřebitele obecně a je jich možné využít také ve prospěch turisty, a jednak právní 

předpisy zaměřené přímo na ochranu spotřebitele na poli cestovního ruchu. 

Význam ochrany spotřebitele se během historického vývoje dostával stále více do 

popředí zájmu evropských institucí a v současné době o jeho významu svědčí zařazení 

politiky ochrany spotřebitele mezi základní politiky Evropské unie a základní úprava 

této problematiky ve Smlouvě o fungování Evropské unie, která je, jako jedna ze 

zakládacích smluv, jedním z nejvýznamnějších právních dokumentů na poli 

komunitárního práva. 

Cestovní ruch tvoří významnou (někde dokonce nejvýznamnější) část 

hospodářství jednotlivých členských států, a tak i Evropské unie jako celku. Evropské 

instituce si tuto skutečnost plně uvědomují a věnují této problematice v posledních 

dekádách zvýšenou pozornost. K rozvoji turismu nepřispívá pouze volný osob, ale je 

nutno zajistit turistům zvýšenou ochranu. Důvodem komunitární úpravy této 

problematiky je potřeba sjednocení právních norem jednotlivých členských států, a  tak 

zajištění nejen stejné úrovně ochrany turistů ve všech členských státech, ale také 

podpora volného pohybu služeb, neboť jednotná právní úprava v členských státech 

přispívá k právní jistotě spotřebitelů a odstraňuje tím případné překážky, které by jim 

mohly zabránit v nákupu služeb cestovního ruchu v zahraničí. 

Významnými právní instituty, které nalézáme ve většině směrnic zaměřených na 

ochranu spotřebitele, které se v největší míře uplatní při ochraně spotřebitele v oblasti 

cestovního ruchu, vyjma těch, které se věnují ochraně spotřebitele nejobecněji, jsou 

informační povinnost a právo na odstoupení od smlouvy. Informační povinnost, ačkoliv 

ojediněle najdeme i opačný případ, zatěžuje zejména poskytovatele služeb. Ten má 

povinnost informovat spotřebitele o významných skutečnostech před uzavřením 

smlouvy, v okamžiku jejího uzavření a mnohdy i v průběhu jejího plnění. Tato úpravu 

plně odpovídá potřebám cestovního ruchu. V tomto odvětví může velmi snadno a často 

docházet ke změnám, neboť poskytovatelé služeb cestovního ruchu uzavírají kontrakty 
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se svými partnery a dodavateli ve velkém časovém předstihu před okamžikem, kdy 

dochází k samotnému čerpání služeb spotřebitelem. Mnohdy může dojít k situaci, kdy 

v době před uzavření smlouvy nebo v okamžiku jejího uzavření nejsou ani 

poskytovateli služeb známy veškeré skutečnosti významné pro spotřebitele, a proto 

zákonodárce přistupuje k úpravě povinnosti poskytovatele služeb předat spotřebiteli 

určené informace také po uzavření smlouvy. 

Z výše uvedeného vyplývá určitá „rizikovost“ smluv nejen pro spotřebitele, ale 

také pro samotné poskytovatele služeb. Může docházet k situacím, kdy nebudou 

schopni, ať už z vlastní viny nebo na základě okolností, kterým nemohli zabránit, 

poskytnout spotřebiteli sjednané smlouvy. Pro tyto případy je zcela namístě právní 

úprava odstoupení od smlouvy. Tohoto institutu mohou využít obě smluvní strany. Dle 

konkrétního případu tak mohou učinit bez povinnosti k náhradě škody nebo zaplacení 

odstupného, nebo naopak jen při současném splněné této povinnosti. 

Za cíl této diplomové práce bylo na začátku stanoveno bližší seznámení se 

s jednotlivými právními předpisy evropského a českého práva v odvětví ochrany 

spotřebitele, které se uplatňují v oblasti cestovního ruchu.  Po přečtení této práce by 

mělo být čtenáři jasné, které konkrétní právní předpisy evropského a českého práva 

upravují ochranu spotřebitele v oblasti cestovního ruchu, jak je ochrana turisty 

koncipována v jednotlivých fázích smluvního procesu a jak je turista chráněn jako 

uživatel dopravních služeb. 
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6. 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 



62 

 

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.  
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7. Abstract – Consumer protection in tourism 

The purpose of my thesis is to analyse consumer protection in tourism in 

European Union law and in the Czech law. The reason for my research is the fact that 

tourism is currently one of the most important components of the economy of Member 

States and European Union institutions engaged more and more attention to tourist 

protection. 

The thesis is composed of four chapters, each of them dealing with different 

aspects of consumer protection in tourism.  

Chapter One is introductory and contains a description of the objectives of this 

thesis. 

Chapter Two deals with the sources of the law of consumer protection in the 

European Union and in Czech Republic. The chapter consists of two Subchapter. 

Subchapter One consist of two parts. Part One briefly describes the history of consumer 

protection in European Union and it focuses on the sources of primary law of European 

Union and the importance of consumer protection as one of the fundament policies of 

European Union. Part Two presents the sources of secondary law of European Union, 

therefore, directives and regulation governing consumer protection in different sectors. 

Subchapter Two describes the sources of Czech consumer protection law. 

Chapter Three is focused on costumer protections.  The chapter consists of four 

subchapters. Subchapter One focuses on the tourist protection as a party of the contract. 

This subchapter contents six parts which are dedicated to the protection of tourists 

during the various stages of concluding the contract. In the Part One basic terms are 

defined. Part Two is dedicated to the protection of tourists as consumers before entering 

into contracts, part Three contains tourists´ protection in the moment of the conclusion 

of the contract. Part Four describes the protection of tourists after the conclusion of the 

contract, at the time of its performance. 

Part Five explores unfair terms in consumer contracts and misleading and 

comparative advertising. Part Six describes the right of cancellation of the contract. 

Subchapter Two explores the protection of tourists as users of transport services and it 

is concerned with the rights of air passengers. Subchapter Three is dedicated to the 

protection of purchasers in respect of certain aspects of contracts relating to the 
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purchase of the right to use immovable properties on a timeshare basis. Subchapter Four 

contains a comparison of consumer protections during package travel, package holidays 

and package tours, consumer protections as a part of contracts relating to the purchase 

of the right to use immovable properties on a timeshare basis and consumer protections 

as user of transport service and passengers rights. 

Conclusions are drawn in Chapter Four. The main aim of the thesis is to approach 

the European Union legislation of consumer protection and compare the importance of 

the obligation to inform consumers and of the right of cancellation of the contract in the 

most important sources of consumer protection in European Union law.
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