
Abstrakt 
 

Práva a povinnosti cestujících ve veřejné osobní přepravě 
 

Za téma této diplomové práce byla zvolena problematika práv a povinností cestujících 

ve veřejné osobní přepravě. Ačkoliv smlouva o přepravě osob patří k nejběžněji sjednávaným 

smluvním typům, upraveným v ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, a taktéž práva cestujících z ní vyplývající jsou otázkou, které se jako jedné 

z oblastí práva spotřebitelského dostává zejména na poli unijní normotvorby značné pozornosti, 

tak smlouva o přepravě osob jako taková a otázky bezprostředně související zůstávají stranou 

odpovídajícího zájmu právní doktríny.  

Cílem této práce je analýza práv a povinností cestujících z uzavřené smlouvy o přepravě 

osob, jejich kategorizace a zařazení do právních souvislostí v rozsahu, v němž jim za veřejné 

přepravy na území České republiky náleží, a to z hlediska nejčastěji využívaných typů dopravy, 

neboť – jak uvedeno výše – tato bezesporu aktuální problematika dosud uceleně zpracována 

nebyla. V zájmu komplexnosti uvedeného je pojednáno též o úpravě dané problematiky co do 

norem práva evropského a mezinárodního, kdy zvýšená pozornost je věnována přímo 

použitelným sekundárním předpisům evropského práva. 

Samotná diplomová práce je rozvržena na úvod, čtyři kapitoly členící se v dalších dvou 

úrovních na jednotlivé subkapitoly, a závěr, přičemž těžiště práce se nachází v kapitole druhé 

až čtvrté. Prvá kapitola, která se dále člení do dvou subkapitol, se zabývá definicí a odlišením 

základních pojmů přeprava a doprava a kategorizací přepravy na jednotlivé druhy. Druhá 

kapitola pojednává v pěti subkapitolách o právním režimu nejdůležitějších druhů osobní 

přepravy, přičemž cílem je určení právních předpisů a dalších dokumentů, které se na konkrétní 

právní poměr budou aplikovat. Třetí kapitola se věnuje rozboru samotné smlouvy o přepravě 

osoby ve smyslu ustanovení § 2550 a násl. občanského zákoníku a dalších příslušných právních 

předpisů, a to co do odlišení od vybraných smluvních typů, stejně jako analýzy jejích 

pojmových znaků, smluvních stran a vzniku. Druhá polovina práce je představována zejména 

kapitolou čtvrtou, ve které dochází k zamýšlené kategorizaci a analýze jednotlivých 

subjektivních práv a povinností cestujících (resp. dopravců), a to na základě dělení, 

provedeného v kapitole druhé. Závěr práce pak obsahuje sumarizaci získaných poznatků, a 

nabízí též návrh dalšího možného rozšíření této práce v rámci daného tématu. 

 


