
Práva cestujícího p ři přepravě po železnici 
 
 Smlouva o přepravě představuje jednu z nejčastěji uzavíraných smluv a její základ je 

položen v § 2550 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvními stranami jsou 

dopravce a cestující. Dopravce se uzavřením smlouvy zavazuje k přepravě cestujícího 

z výchozího místa do cílové destinace, a to za úplatu. Cestující v tomto právním poměru 

vystupuje jako slabší strana a rovněž jako spotřebitel. Proto je třeba klást důraz na práva 

cestujícího, která mu plynou nejen z občanského zákoníku, ale také z přepravního řádu a ze 

smluvních přepravních podmínek. Tato diplomová práce se soustředí na popis těchto práv, 

jejich systematizaci, vyhodnocení a nakonec i porovnání práv cestujících v právních řádech 

České republiky a Francie. Nedílnou součástí je i evropský rozměr těchto práv díky 

normotvorbě Evropské unie a také prognózy do budoucna a návrhy de lege ferenda.   

 Práce je členěna do sedmi kapitol, z nichž první kapitola je úvod práce a sedmá 

kapitola je její závěr. Druhá kapitola se soustřeďuje na vymezení pojmů, které jsou 

terminologicky spjaty s železniční přepravou. Součástí této kapitoly je rovněž začlenění 

železniční přepravy do celkového kontextu a popis platných a účinných pramenů práva. Třetí 

kapitola předkládá pohled do historie železniční přepravy, vývoj postavení a práv cestujících a 

dlouhodobou evoluci na úrovni národní i mezinárodní. Čtvrtá kapitola popisuje smlouvu o 

přepravě jako samostatný smluvní typ a definuje jednotlivé pojmové znaky. Pátá kapitola 

představuje podstatu diplomové práce, neboť pojednává o konkrétních právech cestujících. 

Tato kapitola je členěna do 8 podkapitol, které zastupují jednotlivá práva cestujícího. 

Prezentovaný katalog práv je řazen podle jejich systematiky v pramenech práva, vycházeje 

nejdříve z občanského zákoníku, následně z přepravního řádu a smluvních přepravních 

podmínek a v neposlední řadě také z evropského nařízení o právech a povinnostech 

cestujících. Kapitola šestá vychází z francouzské právní úpravy a představuje práva 

cestujících ve Francii. Jednotlivá práva jsou komparována se situací v České republice.  

 Tato práce vychází z právního stavu ke dni 1. 2. 2016.  

 


