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Seznam nejčastěji užitých zkratek

EU Evropská unie

SDEU Soudní dvůr Evropské unie

Nařízení 1371/2007 Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady 

č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících 

v železniční přepravě

Nařízení 181/2011 Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU) 

č. 181/2011  o  právech  cestujících  v  autobusové 

a autokarové  dopravě  a  o  změně  nařízení  (ES) 

č. 2006/2004

Nařízení 1177/2010 Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU) 

č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po 

moři  a  na  vnitrozemských  vodních  cestách 

a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004

Nařízení 329/2009 Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES) 

č. 392/2009  ze  dne  23.  4.  2009  o  odpovědnosti 

dopravců k cestujícím po moři v případě nehod

Nařízení 261/2004 Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES) 

č. 261/2004,  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

Návrh o změně nařízení 261/2004 Návrh  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady 

o změně  nařízení  (ES)  č.  261/2004,  kterým  se 

stanoví  společná  pravidla  náhrad  a  pomoci 

cestujícím  v  letecké  dopravě  v  případě  odepření 



nástupu  na  palubu,  zrušení  nebo  významného 

zpoždění  letů,  a  nařízení  (EHS)  č.  2027/97 

o odpovědnosti  leteckého  dopravce  při  letecké 

dopravě cestujících a jejich zavazadel COM (2013) 

130 – (2013) 0072 (COD)

Nařízení 2027/97 Nařízení  Rady  (ES)  č.  2027/97  o  odpovědnosti 

leteckého  dopravce  v  případě  nehod,  ve  znění 

nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES) 

č. 889/2002

Nařízení 1107/2006 Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES) 

č. 1107/2006 ze dne 5. 7. 2006 o právech osob se 

zdravotním  postižením  a  osob  s  omezenou 

schopností pohybu a orientace v letecké dopravě

OZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů

Zákon o drahách Zákon  č.  266/1994  Sb.,  o  drahách,  ve  znění 

pozdějších předpisů

Zákon o silniční dopravě Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 

pozdějších předpisů

Přepravní řád Vyhláška  Ministerstva  dopravy  č.  175/2000  Sb., 

o přepravním řádu pro  veřejnou drážní  a  silniční 

osobní dopravu

Zákon o vnitrozemské plavbě Zákon č. 14/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve 

znění pozdějších předpisů 

Zákon o civilním letectví Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně 

a  doplnění  zákona  č.  455/1991  Sb., 

o živnostenském  podnikání,  ve  znění  pozdějších 

předpisů



Úvod

Téma této  práce  je  významné v každodenním životě většiny  lidí.  S rozvojem 

lidské společnosti a dostupné techniky a se zvyšováním lidské populace dochází ke stále 

většímu rozmachu cestování, kdy lidé cestují např. kvůli práci, za příbuznými a přáteli 

či  v rámci  turismu.  Jedním z faktorů  může  být  také  zásada  EU o  svobodě  pohybu 

a služeb, která vytváří jednodušší podmínky pro cestování. 

Z toho důvodu je  potřeba upravit  práva náležející  cestujícím v případě běžné 

přepravy či  nečekaných událostí,  jakými jsou zpoždění nebo zrušení spoje,  odepření 

nástupu na palubu a další situace, které mohou během přepravy osob nastat, a dohlížet 

na jejich dodržování.  Dodržování práv cestujících však není jediným z problémů, na 

které  je  třeba  upozornit.  Ačkoliv  je  už  většina  těchto  práv  upravena  v právních 

předpisech, ať už na mezinárodní, unijní nebo vnitrostátní úrovni, mnoho osob si jich 

nejsou vědomi, a je proto důležité také klást nárok na informovanost cestujících. 

Cílem  této  práce  je  proto  vytvořit  ucelený  přehled  práv  cestujících  v rámci 

železniční, silniční, vodní a letecké dopravy podle nejdůležitějších právních předpisů 

v evropském  právu  a  zároveň  provést  analýzu  problematických  ustanovení 

v relevantních právních předpisech a  případně navrhnout  jejich řešení.  Dílčím cílem 

práce  je  také  porovnat  úpravu  v jednotlivých  druzích  dopravy,  s důrazem kladeným 

zejména  na  leteckou  dopravu,  jelikož  podle  množství  právních  předpisů,  judikatury 

SDEU a dalších dokumentů se může zdát, že práva cestujících v rámci letecké dopravy 

jsou nejvíce upravena. Podle mého názoru může být kladen větší důraz na ochranu práv 

cestujících v letecké dopravě,  jelikož případná škoda,  ke které v rámci  tohoto druhy 

dopravy může dojít, je většinou větší (např. cena letenky je vyšší). Cílem je tak kromě 

výše  uvedeného  také  posouzení,  zda  je  letecká  doprava  skutečně  lépe  upravena, 

a případně také zda je vhodné podle ní doplnit úpravu ostatních druhů dopravy či zda by 

mělo v budoucnu dojít k jednotné úpravě práv cestujících pro všechny uvedené způsoby 

dopravy.

Tato práce je kromě úvodu a závěru členěna do pěti kapitol, které se dále dělí na 

podkapitoly,  přičemž  první  kapitola  je  spíše  podkladového  rázu  a  pojednává 
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o základních  institutech  neopominutelných  pro  úpravu  daného  tématu  práce.  Kromě 

definice pojmu „cestující“ jsou tak představeny prameny upravující práva cestujících na 

úrovni  evropského  soukromého  práva  spolu  s  nezávaznými,  ale  významnými 

dokumenty  vytvořenými  Evropským  parlamentem  a  Komisí,  jež  kromě  dalšího 

stanovují deset základní práv cestujících v EU. 

Druhá až pátá kapitola jsou pak věnovány jednotlivým druhům dopravy, a to 

dopravě železniční, silniční, vodní a letecké. Z důvodu omezeného rozsahu práce se v 

této  části  zaměřuji  zejména  na  čtyři  nejdůležitější  nařízení  EU,  které  zpracovávají 

i mezinárodní  smlouvy,  k nimž  EU  přistoupila,  a  ve  kterých  jsou  blíže  upravena 

základní  práva  uvedená v první  kapitole  s ohledem na  odlišnosti  jednotlivých druhů 

dopravy.  Jelikož  většina  z těchto  nařízení  umožňuje  členským  státům  stanovit  si 

výjimky z jejich působnosti pro určitý typ cest, je krátce pojednáno i o české právní 

úpravě týkající se práv cestujících, z níž nejdůležitější je přepravní řád. Práce pojednává 

převážně o hmotněprávních otázkách ochrany práv cestujících,  spíše než  o způsobu 

jejich vymáhání.

Závěr práce je tvořen shrnutím získaných poznatků, jejichž rozsah je načrtnutý 

zde, a také zamyšlením nad případným zlepšením do budoucna. 

Při  zpracování  této práce bude použita  metoda deskripce základních institutů 

podstatných pro téma práce a příslušných právních předpisů a následně metoda analýzy 

dílčích  problémů  dané  právní  úpravy.  Dále  budou  výše  uvedené  metody  doplněny 

metodou  komparativní,  jež  bude  použita  při  porovnávání  rozsahu  práv  cestujících 

v jednotlivých druzích dopravy. 

Co se týče zdrojů, s ohledem na relativně omezené množství literatury a článků 

budu  při  psaní  této  práce  vycházet  převážně  z právních  předpisů  a  nezávazných 

dokumentů Evropského parlamentu a Komise a z rozhodnutí SDEU. Tato diplomová 

práce vychází z právního stavu ke dni 3. 4. 2017. 
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1 Právní úprava ochrany práv cestujících

Pojem „cestující“ je definován v čl. 3 odst. 6 směrnice o souborných cestovních 

službách1 jako „každá osoba, která má v úmyslu uzavřít smlouvu v oblasti působnosti  

této směrnice nebo má právo cestovat na základě takovéto smlouvy“.

Ochranou  práv  cestujících  se  zabývají  mezinárodní  společenství,  dochází 

k uzavírání bilaterálních i multilaterálních mezinárodních smluv a jsou upravena také 

v národních právních řádech států. Výjimkou proto není ani EU, pro niž je zavedení 

souboru pravidel na ochranu cestujících jedním z jejich cílů. Už při tvorbě zakládacích 

smluv byl kladen důraz na dopravní sektor pro úspěšný hospodářský rozvoj. Římská 

smlouva zakládající v roce 1957 Evropské hospodářské společenství učinila z dopravy 

spolu  se  zemědělstvím a  vnějším obchodem oblast  „společenské  politiky”.  Význam 

dopravy pro evropskou integraci přetrvává i nadále. S rozvojem hospodářství, mj. také 

mezinárodního obchodu, dochází k soustavnému zvyšování úlohy dopravy a to i mezi 

kontinenty, což vede k větším nárokům na přepravu zboží i osob.2

1.1 Právní předpisy EU

Evropská  unie  postupně  přijala  pravidla  s cílem chránit  práva  cestujících  ve 

všech  druzích  dopravy,  která  doplňovala  předpisy  týkající  se  ochrany  spotřebitelů, 

mezinárodní úmluvy, Listinu základních práv a relevantní vnitrostátní právní úpravu; 

a to zejména právo proti diskriminaci, právo na informace, práva cestujících se sníženou 

pohyblivostí  a  dále  ustanovení  vnitrostátních  kontrolních  orgánů  a  systémů  pro 

vyřizování stížností.  Právním základem této ochrany jsou čl. 91 odst. 1 a čl. 100 odst. 2 

Smlouvy o fungování Evropské unie.3

Jak  je  uvedeno  v čl.  91  odst.  1  Smlouvy  o  fungování  Evropské  unie, 

„k provedení  článku 90 a  s  přihlédnutím ke  zvláštnostem dopravy  stanoví  Evropský  

parlament  a  Rada  řádným  legislativním  postupem  po  konzultaci  s  Hospodářským 

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných  
cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 
90/314/EHS.
2 ZELENÝ, Lubomír. Osobní přeprava. 1. vydání. Praha: ASPI, 2007, s. 17.
3 Evropský  parlament.  Práva  cestujících.  2016  [online].  [cit.  2017-02-15].  Dostupné 
z: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.6.2.html.
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a sociálním  výborem  a  Výborem  regionů:  a)  společná  pravidla  pro  mezinárodní  

dopravu do nebo z některého členského státu anebo procházející přes území jednoho  

nebo několika  členských států;  b)  podmínky,  za nichž  mohou dopravci,  kteří  nejsou  

rezidenty tohoto státu, provozovat dopravu uvnitř některého členského státu; c) opatření  

ke zlepšení bezpečnosti dopravy; d) veškeré jiné potřebné předpisy.“ Článek 100 odst. 2 

Smlouvy  o  fungování  Evropské  unie  pak  stanoví,  že  „Evropský  parlament  a  Rada  

mohou  řádným  legislativním  postupem  přijmout  vhodná  ustanovení  pro  dopravu  

námořní  a  leteckou.  Rozhodují  po konzultaci  s  Hospodářským a sociálním výborem  

a Výborem  regionů.“ Tyto  články  jsou  zařazeny  v  hlavě  VI  Smlouvy  o  fungování 

Evropské  unie  věnující  se  dopravě,  a  to  dopravě  po  železnicích,  silnicích 

a vnitrozemských  vodních  cestách,  jak  je  uvedeno  v  čl.  100  odst.  1  Smlouvy 

o fungování Evropské unie, která se řadí mezi primární právo EU. 

Právo EU lze kategorizovat na primární a sekundární. Primární právo se skládá 

z výše uvedené Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o Evropské unii, včetně 

jejich protokolů a příloh, dalších mezinárodních smluv včetně jejich novelizací, Listiny 

základních  práv  EU,  která  se  stala  součástí  primárního  práva  platností  Lisabonské 

smlouvy, a také ze smluv o přístupu nových členských států k EU.4

Mezi sekundární právo EU řadíme nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení 

a stanoviska,  k jejichž přijetí  dochází  na základě primárního práva a v jeho mezích.5 

Práva  cestujících  v jednotlivých  druzích  dopravy  jsou  na  základě  výše  uvedených 

ustanovení  Smlouvy  o  fungování  Evropské  unie  upravena  v nařízeních  s využitím 

SDEU  jakožto  orgánu  pomáhajícího  s výkladem  některých  nejasných  ustanovení. 

Úlohou  SDEU  je  výklad  a  uplatňování  práva  EU,  aby  tak  bylo  zajištěno  jeho 

dodržování.  Velké množství  soudní  doktríny patří  mezi  materiální  prameny unijního 

práva.6 Přestože tedy nejsou rozsudky SDEU formálním pramenem práva EU, náleží 

jim vysoká autorita  ze strany členských států i  orgánů EU. Pokud se navíc některý 

právní názor opakuje ve více rozhodnutích, jedná se o tzv. ustálenou judikaturu, která by 

měla být respektována vnitrostátními soudy i jinými orgány prosazující právo.7 Co se 

4 HAVLÍČKOVÁ, Klára. KRÁLOVÁ, Renata. Cestovní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 18.
5 Tamtéž.
6 KARAS, Viliam. KRÁLIK, Andrej. Právo Európskej únie. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 106.
7 Tamtéž, s. 196.
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týče  zmiňovaných  nařízení,  konkrétně  se  jedná  zejména  o  nařízení  1371/2007  pro 

železniční dopravu, nařízení 181/2011 pro autobusovou a autokarovou dopravu, nařízení 

1177/2010  pro  námořní  a  vnitrostátní  říční  lodní  dopravu  a  nařízení  261/2004  pro 

leteckou dopravu. Uvedená nařízení budou blíže rozebrána v následujících kapitolách 

věnovaných jednotlivým druhům dopravy. Už v této části práce lze nicméně uvést, že 

vydáním nařízení 181/2011 rozšiřujícím práva také na cestující využívající autobusovou 

a autokarovou dopravu je v EU nyní stanoven ucelený soubor práv cestujících ve všech 

druzích dopravy8,  který  má sloužit  k  zajištění  zaručené minimální  ochrany osob při 

cestování  v Evropě  (avšak  zohledňující  charakteristiky  jednotlivých  druhů  dopravy) 

a tím  pádem  usnadnění  jejich  mobility  a  společenské  integrace.9 Otázkou  nicméně 

zůstává,  zda  jsou  všechna  tato  právo  uplatňována  a  zda  je  kontrolováno  jejich 

dodržování,  čímž  se  zabývají  i  Evropský  parlament  a  Evropská  komise,  jak  bude 

přiblíženo v následujících dvou podkapitolách této práce.

1.1.1 Úloha Evropského parlamentu

Významným orgánem pro ochranu práv cestujících na úrovni EU je Evropský 

parlament,  který  s cílem  dodržování  přijatých  právních  předpisů  svými  usneseními 

prosazuje jasnější  pravidla a přesnější  informace poskytované cestujícím před cestou 

i během  ní  a  dále  lepší  možnosti  uplatňování  práv  cestujících  a  jejich  kontrolu. 

Navrhuje  mj.  jasné  vymezení  pojmu „mimořádné  okolnosti“,  na  základě  kterých se 

může dopravce zprostit odpovědnosti vyplývající z jeho povinností, stanovení lhůty pro 

vyřizování stížností cestujících v maximální délce dva měsíce a vhodných opatření pro 

lepší  účinnost  vnitrostátních  orgánů  dohledu.  Jako  příklad  usnesení  vydaných 

Evropským parlamentem lze uvést usnesení ze dne 25. října 2011 o mobilitě a začlenění 

osob se zdravotním postižením a o Evropské strategii pro pomoc osobám se zdravotním 

postižením 2010 – 2020 [2010/2272(INI)], usnesení ze dne 29. března 2012 o fungování 

a  uplatňování  nabytých  práv  osob  v  letecké  dopravě  [2011/2150(INI)]  a  zejména 

usnesení  Evropského  parlamentu  o  právech  cestujících  ve  všech  druzích  dopravy 

8 Právní rádce. Nařízení EU přiznává nárok na kompenzaci v případě zpoždění dálkových autobusů. 2013 
[online].  [cit.  2017-03-05].  Dostupné  z:  http://pravniradce.ihned.cz/c1-59451630-narizeni-eu-priznava-
narok-na-kompenzaci-v-pripade-zpozdeni-dalkovych-autobusu.
9 ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ: Zpráva o uplatňování nařízení (EU) č. 
181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 
COM (2016) 619.
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[2012/2067(INI)] ze dne 23. října 2012 (dále jen „Usnesení o právech cestujících ve 

všech druzích dopravy“).

V Usnesení  o  právech  cestujících  ve  všech  druzích  dopravy  upozorňuje 

Evropský parlament na skutečnost, že ne všechna stanovená práva cestujících jsou plně 

uplatňována dopravci a zároveň jejich dodržování není kontrolováno jednotně ve všech 

členských státech EU ani v rámci jednotlivých druhů dopravy. Navrhuje tedy sloučení 

orgánů prosazujících a kontrolujících práva cestujících, což by mělo pomoci k lepšímu 

prosazování práv,  a lepší spolupráci a výměnu informací mezi vnitrostátními orgány 

i napříč EU. Za účelem větší jednotnosti by mělo být také zřízeno centrální elektronické 

středisko pro podávání stížností, které by poskytovalo cestujícím potřebné informace, 

přijímalo jejich stížnosti a následně je předávalo příslušným vnitrostátním orgánům. Pro 

podávání  stížností  by  měl  být  vytvořen  jednotný  formulář  pro  každý  druh  dopravy 

dostupný na místech dopravy i na internetu a stanovena maximální lhůta pro podání 

stížností i jejich vyřízení. 

Za  důležitý  bod do budoucna považuje  kromě jednotného prosazování  práva 

také sjednocení  právních předpisů upravujících leteckou,  železniční,  vodní  a silniční 

dopravu,  ačkoliv  bude  nutné  zohlednit  jejich  strukturální  rozdíly.  Vyzývá  proto 

Evropskou komisi k vypracování pokynů pro provádění a uplatňování práv ve všech 

druzích dopravy, sloužící jako základ pro budoucí sjednocení úpravy. 

V některých  právních  předpisech  jsou  stále  nedostatky  a  cestující  nejsou 

dostatečně informováni o tom, jaká práva jim náleží a jakým způsobem se jich mohou 

dožadovat. Důraz na informace je podpořen i doporučením Evropského parlamentu, aby 

se  na  místech  odjezdů či  příjezdů nacházela  informační  střediska  (případně alespoň 

telefonní informační linka) schopná pomoci cestujícím v případě problémů, a která by 

byla  zmocněná  řešit  např.  vyplácení  náhrady.  Informace  poskytované  cestujícím by 

zároveň  měly  být  transparentní,  např.  cena  za  jízdenku  by  měla  zahrnovat  veškeré 

náklady a příplatky za jakékoliv doplňkové služby by měly být jasně uvedeny. 

Evropský parlament upozorňuje také na potřebu definovat všechny relevantní 

pojmy, zejména pojem „mimořádné okolnosti“ a vyjasnění některých pojmů, zejména 

„zrušení spojů“ a „zpoždění spojů“, které se liší v různých typech dopravy, jako další 
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nástroj  pro  soulad  prosazování  práv  cestujících.  Technické  problémy by však  podle 

Evropského parlamentu neměly být považovány za mimořádné okolnosti, jelikož za ně 

nesou odpovědnost dopravci. 

Mimo to také potvrzuje deset hlavních práv, které uvedla Evropská komise (dále 

také jen „Komise“) ve svém sdělení10 a které jsou základem pro právně vymahatelnou 

listinu práv cestujících. Do těchto základních práv by Komise měla doplnit také právo 

na minimální standard kvality služeb zajišťovaný dopravci a zároveň stanovit jasnou 

definici tohoto standardu.  

1.1.2 Úloha Evropské komise

Evropská  komise  jakožto  výkonný  orgán  EU  mj.  předkládá  návrhy  nových 

právních  předpisů,  vydává  delegované  a  prováděcí  akty  k  již  dříve  přijatým 

legislativním  aktům  a  je  odpovědná  za  řádné  prosazování  již  stanovených  práv.11 

V rámci své činnosti také vydává nezávazná sdělení, která slouží spíše jako doporučení 

a nástroj ke stanovení cílů, které by měly být dosaženy právně vymahatelnými předpisy. 

Jako příklad lze uvést sdělení Komise o udržitelné budoucnosti pro dopravu12, ve kterém 

je  uvedeno,  že  v důsledku  zejména  migrace,  častějšího  cestování  starších  osob 

a pracujících  dochází  ke  zvyšování  pohybu  osob  a  ochrana  práv  cestujících  musí 

i v budoucnu zůstat jedním z nejdůležitějších cílů dopravní politiky. 

Dalším významným dokumentem je sdělení Komise o právech cestujících ve 

všech  druzích  dopravy13.  Podobně  jako  Evropský  parlament  také  Komise  v tomto 

sdělení  uvádí,  že  přestože  byla  vydána nařízení,  která  upravují  práva  cestujících  ve 

všech  druzích  dopravy,  ti  si  stále  nejsou  vědomi  všech  svých  práv  a  pokud  ano, 

nedomáhají  se  jich  z důvodu nákladného a  obtížného procesu.  Stále  existují  rozdíly 

v tom, jak vnitrostátní orgány uplatňují tato práva, což vede k nejasnostem pro cestující 

i  dopravce.  Toto sdělení  si  tak klade  za  cíl  lepší  informovanost  cestujících o jejich 

10 Sdělení Komise bude rozebráno v následující podkapitole této práce.
11 Evropská komise. Euroskop [online]. [cit. 2017-02-20]. Dostupné z: 
https://www.euroskop.cz/109/sekce/evropska-komise/.
12 Sdělení Komise – Udržitelná budoucnost pro dopravu: vytváření integrovaného dopravního systému 
řízeného technologiemi a vstřícného k uživatelům COM (2009) 279 ze dne 17. 6. 2009. 
13 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Evropská vize pro cestující:  sdělení o právech 
cestujících ve všech druzích dopravy COM (2011) 0898 ze dne 19. 12. 2011.
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právech, jejich jednotnější a účinnější uplatňování a harmonizované prosazování práv 

vnitrostátními orgány ve všech druzích dopravy.

Komise shrnuje aktuální práva a zásady a zároveň chce upozornit na nedostatky, 

které je třeba vyřešit. Těmito hlavními zásadami jsou nediskriminace, správné, včasné 

a přístupné informace a okamžitá a přiměřená pomoc, z nichž vychází deset základních 

práv cestujících v EU:

1. právo  na  nediskriminaci  v  přístupu  k     dopravě.   Diskriminací  je  myšlena 

diskriminace přímá i nepřímá, a to ať už na základě státní příslušnosti, odepření 

nástupu či zdravotního postižení nebo omezené schopnosti pohybu a orientace. 

Ačkoliv  všechna  základní  práva  by  se  měla  vztahovat  na  všechny  druhy 

dopravy,  právo  na  nediskriminaci  na  základě  odmítnutí  nástupu  se  vztahuje 

hlavně  na  leteckou  dopravu,  kde  je  častou  praxí,  že  je  cestujícímu  odepřen 

nástup  na  palubu  bez  jakéhokoliv  oprávněného  důvodu,  případně  také  na 

dopravu autobusovou. 

2. Právo na mobilitu: přístupnost a pomoc pro cestující se zdravotním postižením   

a     cestující se sníženou pohyblivostí bez jakýchkoli dodatečných nákladů.   Toto 

právo zahrnuje nejen přístupnost fyzickou na dopravní prostředek, ale i přístup 

k rezervaci a nákupu přepravních dokladů a k nezbytným informacím. 

3. Právo na informace před zakoupením přepravního dokladu a v různých fázích   

cesty,  zejména  v  případě  problémů. Tyto  informace  zahrnují  informace 

o právech  a  povinnostech  cestujících,  přístupnosti  dopravy  pro  osoby  se 

zdravotním  postižením  či  se  sníženou  pohyblivostí  a  o  standardech  kvality 

poskytované  služby  po  celou  dobu  cesty.  Komise  navrhuje  využití 

elektronických  informačních  prostředků,  mj.  z důvodu  ochrany  životního 

prostředí. 

4. Právo na náhradu plné ceny přepravního dokladu.   Ve všech druzích dopravy 

mají  cestující  právo rozhodnout  se  mezi  náhradou ceny přepravního dokladu 

a přesměrováním (s  cílem dostat  se  do místa  určení  v co nejpodobnější  čas), 
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pokud cesta není uskutečněna podle plánu. Lhůty, po jejichž uplynutí vzniká toto 

právo, se ale u každého druhu dopravy liší. 

5. Právo na splnění přepravní smlouvy v případě problémů.   Pokud se v rámci cesty 

vyskytnou problémy a cestující  se nerozhodne pro náhradu ceny přepravního 

dokladu,  má  právo  požadovat  buď  přesměrování,  nebo  změnu  rezervace. 

Přesměrování musí být poskytnuto za podobných podmínek, ale může být využit 

jiný dopravce nebo dopravní prostředek. Možnost změny rezervace však není 

výslovně stanovena v nařízeních o vodní a autobusové dopravě. 

6. Právo na pomoc v případě významného zpoždění při odjezdu nebo v místech   

přestupu. Ačkoliv  se  u  jednotlivých  druhů  dopravy  liší  doba  významného 

zpoždění, u všech musí být cestujícímu poskytnuta minimální úroveň péče, která 

je přiměřená v dané situaci. 

7. Právo na  náhradu škody.   V případě  významného zpoždění  náleží  za  určitých 

podmínek cestujícím právo na náhradu škody za účelem kompenzace nepohodlí, 

které je tímto zpožděním způsobeno. Platí zásada společné odpovědnosti14, která 

je  nicméně  podle  Komise  nedostatečně  uplatňována.  Důležité  je  také  zmínit 

pojem „mimořádné okolnosti“, který bude nicméně více rozebrán později v této 

práci, neboť jeho definice není stejná pro všechny druhy dopravy.    

8. Odpovědnost  dopravce  vůči  cestujícím a za  jejich  zavazadla.   Kromě silniční 

dopravy  se  na  odpovědnost  dopravců  za  smrt  či  zranění  cestujícího  a  za 

zavazadla vztahují mezinárodní úmluvy, jež EU přijala15. Obecně lze ale říci, že 

jsou dopravci odpovědní za přepravu zavazadel pro případ ztráty, jeho poškození 

či zpoždění vydání, s výjimkou určitých situací zohledňujících okolnosti a snahu 

škodě zabránit či ji omezit.  

9. Právo na rychlý a přístupný systém řešení stížností.   Cestující mají právo podat 

stížnost nejprve dopravci a později  také k tomu určenému orgánu. Sdělení se 

14 Právo na pomoc a péči zajišťuje dopravce, nicméně pokud bylo významné zpoždění způsobeno třetí  
stranou, ta by měla dopravci refundovat jeho finanční náklady spojené s kompenzací cestujícímu.
15 Athénská úmluva o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři, Úmluva o sjednocení některých  
pravidel  o  mezinárodní  letecké  dopravě  (Montrealská  úmluva),  Mezinárodní  úmluva  o  přepravě 
cestujících (CIV), Jednotná pravidla Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF).
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také  zabývá  stanovením  lhůt,  a  to  ať  už  pro  dopravce,  tak  i  pro  orgány 

prosazující práva cestujících. 

10. Právo na uplatňování a prosazování práva.   Podle tohoto sdělení existuje nutnost 

lepší  spolupráce  mezi  vnitrostátními  orgány  členských  států  a  kontroly,  zda 

nejsou vnitrostátní právní předpisy v rozporu s unijním právem. 

Sdělení Komise o právech cestujících ve všech druzích dopravy lze shrnout tak, 

že cestující mají základní práva ve všech druzích dopravy a do budoucna je důležité 

zajistit jejich lepší pochopitelnost a konsolidovat jejich provádění a prosazování. Jedním 

z dalších cílů Komise bude také spolupráce se třetími zeměmi za účelem použití zásad 

pro práva cestujících i během cest mimo EU. Význam sdělení spočívá také v tom, že na 

něj odkazují usnesení Evropského parlamentu o uplatňování práv v jednotlivých druzích 

dopravy.

1.2 Vnitrostátní právní úprava

Po vstupu České republiky do EU dne 1. 5. 2004 se v platnost dostaly kromě 

dalšího zakládací smlouvy spolu s nařízeními, které jakožto závazné právní akty přímo 

použitelné  ve  všech  členských  státech  EU16 stanovují  povinnosti  i  pro  fyzické 

a právnické  osoby,  na  kterých  proto  může  být  vymáháno  dodržování  stanovených 

pravidel,  a  české  právní  předpisy  s nimi  musí  být  v souladu.  Nařízení  týkající  se 

dopravy (kromě dopravy letecké) nicméně obsahují  ustanovení umožňující členským 

státům  uplatnit  pro  vnitrostátní  dopravu  za  určitých  podmínek  a  na  určitou  dobu 

výjimky z působnosti nařízení. 

Smlouva o přepravě osob, uzavíraná mezi cestujícím a dopravcem, je obecně 

upravena v § 2550 a násl. OZ, které kromě dalšího uvádí, že práva cestujících budou 

podrobněji  řešena  v přepravních  řádech.  Konkrétně  jsou  práva  cestujících  upravena 

v přepravním řádu, který provádí zákon o drahách a zákon o silniční dopravě. Lodní 

doprava je  pak upravena v zákoně o vnitrozemské plavbě a  na leteckou dopravu se 

vztahuje  zákon o  civilním letectví.  Uvedené právní  předpisy budou blíže  rozebrány 

v následujících podkapitolách k jednotlivým druhům dopravy.

16 Článek 288 Smlouvy o fungování Evropské unie.
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2 Železniční doprava

Železnici v současné době řadíme mezi tradiční dopravní obory. Ačkoliv od 19. 

století  představovala  nejrychlejší  a  nejsnadnější  způsob  přepravy,  její  vliv  postupně 

ustupuje silniční a letecké dopravě, jež jsou lépe přizpůsobeny požadavkům cestujících 

v moderní době a mají rozsáhlejší infrastrukturu. Přesto však železniční doprava zůstává 

významným  způsobem  přepravy,  zejména  na  evropském  kontinentu.  Provoz  na 

železnicích  stále  můžeme považovat  za  rychlý  a  spolehlivý,  jelikož  není  např.  tolik 

závislý na vlivech počasí a dopravních zácpách a je zároveň šetrnější vůči životnímu 

prostředí než jiné druhy dopravy.17

2.1 Nařízení 1371/2007

Železniční  doprava  je  na  úrovni  EU  upravena  nařízením  1371/2007,  jež 

vstoupilo  v platnost  3.  prosince  2009.  Cílem  nařízení  je  chránit  práva  cestujících 

v železniční  dopravě  a  zlepšit  kvalitu  poskytovaných  služeb,  aby  došlo  ke  zvýšení 

podílu  železniční  dopravy  mezi  ostatními  druhy.  Potřeba  chránit  práva  cestujících 

vyplývá ze skutečnosti, že na cestující jakožto slabší stranu přepravní smlouvy musí být 

uplatněna  zásada  ochrany  spotřebitele.  Součástí  přílohy  č.  1  nařízení  1371/2007  je 

výňatek  z Jednotných  právních  předpisů  pro  smlouvu  o  mezinárodní  železniční 

přepravě osob (CIV) tvořící přípojek A k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě 

(COTIF)  ze  dne  9.  5.  1980,  ve  znění  Pozměňovacího  protokolu  k Úmluvě 

o mezinárodní železniční přepravě ze dne 3. 6. 1999. Došlo tak k převzetí části CIV, 

která upravuje zejména odpovědnost dopravce za cestovní a přiruční zavazadla.18

Nařízení 1371/2007 upravuje práva cestujících před cestou, v průběhu cesty i po 

ní, a to s ohledem zejména na ztrátu či poškození zavazadel a zpoždění či zrušení spoje. 

Kromě toho obsahuje také ustanovení týkající se práva cestujících na informace a na 

paušální náhradu v případě zranění či úmrtí poskytované železničními podniky. Zvláštní 

kapitola  je  věnována  osobám se  zdravotním postižením nebo  omezenou  schopností 

pohybu nebo orientace. V závěru nařízení jsou uvedena pravidla pro podání stížnosti 

17 ZELENÝ, Lubomír. Osobní přeprava. 1. vydání. Praha: ASPI, 2007, s. 120 – 121.
18 HAVLÍČKOVÁ, Klára. KRÁLOVÁ, Renata. Cestovní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 
381.
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subjektům určeným členskými státy.  Jednotlivým právům jsou věnovány následující 

podkapitoly. 

2.1.1 Působnost nařízení 1371/2007

Článek 2 odst. 1 nařízení 1371/2007 stanoví, že „toto nařízení se vztahuje na 

všechny železniční cesty a dopravní spoje ve Společenství provozované jedním nebo více  

licencovanými železničními podniky podle směrnice Rady 95/18/ES ze dne 19. června  

1995 o vydávání licencí železničním podnikům.“

Nařízení  1371/2007  se  týká  práv  cestujících  ve  všech  členských  státech  při 

cestování  vlakem.  V současné  době  se  ale  plně  aplikuje  v mezinárodní  dálkové 

přepravě, zatímco pro vnitrostátní regionální či dálkovou přepravu si některé členské 

státy  po  přechodnou  dobu  vyjednaly  výjimky,  jak  jim  umožňuje  čl.  2  uvedeného 

nařízení,  na  základě  kterých  nemusí  železniční  dopravci  mj.  odškodnit  cestující.19 

Výjimku si může členský stát stanovit na dobu pěti let, kterou lze obnovit na dalších pět 

let,  v rámci  vnitrostátní  osobní  dopravy  a  na  neomezenou  dobu  pro  městskou, 

příměstskou a regionální dopravu20. Není ale jasně stanoveno, v jaké době po vstupu 

nařízení 1371/2007 v platnost lze takové výjimky využít. Ustanovení o výjimkách pro 

dálkové  vnitrostátní  spoje  by  ale  mělo  být  vykládáno  tak,  že  slouží  k usnadnění 

dopravcům  zavádění  nových  pravidel  po  vstupu  nařízení  1371/2007  v platnost, 

a neměly by tedy být uplatňovány po 3. prosinci 2014.21

Obnovitelnou výjimku z uplatňování tohoto nařízení na dobu pěti let si mohou 

státy zvolit také pro konkrétní dopravní spoje nebo cesty, jejichž významná část včetně 

nejméně jedné zastávky podle jízdního řádu se nachází mimo území EU. O všech těchto 

výjimkách  je  členský  stát  povinen  informovat  Komisi.  U  mezinárodních  cest,  pro 

jejichž části  mimo území EU členské státy uplatnily  výjimku,  nicméně může nastat 

problém v odlišném poskytování  ochrany  práv  cestujících  na  různých  částech  cesty 

19 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.  Železniční doprava - práva cestujících. [online]. 
[cit.  2017-02-20].  Dostupné  z:  http://www.evropskyspotrebitel.cz/prava-cestujicich/zeleznicni-doprava-
prava-cestujicich-80636.
20 Pro rozlišení mezi městskými, příměstskými a regionálními osobními železničními dopravními spoji 
použijí členské státy definice obsažené ve směrnici Rady 91/440/EHS ze dne 29. července 1991 o rozvoji 
železnic Společenství.
21 Sdělení Komise -  Pokyny pro výklad nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  1371/2007 
o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (2015/C 220/01). 

12

http://www.evropskyspotrebitel.cz/prava-cestujicich/zeleznicni-doprava-prava-cestujicich-80636
http://www.evropskyspotrebitel.cz/prava-cestujicich/zeleznicni-doprava-prava-cestujicich-80636


a došlo by k nejistotě cestujících o jejich právech a k rozporu zejména s cílem nařízení 

zajistit vysokou úroveň jejich ochrany a rovnosti mezi cestujícími. Z tohoto důvodu by 

železniční  podniky měly uplatňovat  práva cestujících podle nařízení  1371/2007 i  na 

částech cesty, pro něž je stanovena výjimka.22

Z působnosti  nařízení  1371/2007  však  v žádných  z výše  uvedených  případů 

nelze vyjmout čl. 9, 11, 12, 19, čl. 20 odst. 1 a čl. 26, které se použijí na všechny osobní 

železniční dopravní spoje v EU.  Tyto články se týkají dostupnosti jízdenek a rezervací, 

odpovědnosti dopravce za zavazadla, nediskriminačního přístupu osob se zdravotním 

postižením  nebo  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace  a  jim  poskytovaných 

informací o přístupnosti a přijmutí opatření k osobní bezpečnosti cestujících.  

Česká  republika  využila  možnosti  dočasně  vyjmout  z působnosti  nařízení 

1371/2007  vnitrostátní  železniční  dopravu,  a  to  v zákoně o  drahách,  jak  bude  blíže 

rozebráno v jedné z následujících podkapitol této práce.

2.1.2 Zpoždění a zrušení spoje

Jak  je  uvedeno  v čl.  16  nařízení  1371/2007,  pokud  může  cestující  důvodně 

očekávat, že spoj dorazí do cílové destinace se zpožděním více jak 60 minut, má právo 

požadovat jednu z následujících možností: 

- náhrada plné ceny přepravního dokladu, za neuskutečněnou část nebo části své 

cesty a za část nebo části již uskutečněné cesty (nemá-li cesta již žádný význam 

vzhledem  k  původnímu  cestovnímu  plánu  cestujícího),  spolu  s  případnou 

zpáteční přepravou do první výchozí stanice při nejbližší příležitosti;

- pokračování  nebo  přesměrování  do  cílové  stanice  při  nejbližší  příležitosti  za 

srovnatelných podmínek přepravy; nebo

- pokračování nebo přesměrování do cílové stanice později podle přání cestujícího 

za srovnatelných podmínek přepravy.

Ačkoliv je zakotvení tohoto práva v nařízení EU jistě prospěšné, u pokračování 

nebo přesměrování „za srovnatelných podmínek“ může být matoucí jak pro cestující, 

22 Tamtéž.
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tak pro dopravce, co přesně si pod tímto pojmem představit. Alespoň částečnou pomoc 

při interpretaci může poskytnout sdělení Komise, podle kterého musí být srovnatelnost 

podmínek posuzovaná individuálně v jednotlivých případech, nicméně cestující by např. 

neměli být přepraveni nižší třídou, než pro jakou třídu si zakoupili jízdenku, a pokud 

není jiná možnost, měl by jim být proplacen příslušný rozdíl v ceně. Naopak pokud je 

nutné přepravit cestující náhradní dopravou vyšší třídy, nelze po nich požadovat žádný 

doplatek ceny.23 

Cestující má dle čl. 17 nařízení 1371/2007 při zpoždění mezi výchozí a cílovou 

stanicí dále právo na odškodnění (jestliže mu nebyla poskytnuta náhrada ceny jízdného 

dle čl. 16), a to z 25 % ceny jízdného při zpoždění o 60 až 119 minut a z 50 % ceny 

jízdného při zpoždění o 120 minut a déle, ledaže byl cestující o zpoždění informován 

před zakoupením přepravního dokladu.  Odškodnění se vypočítává ze skutečné ceny, 

kterou cestující zaplatil, a z poloviny ceny jízdného v případě, že se jedná o zpáteční 

cestu a ke zpoždění došlo na jedné z cest. Odškodnění musí být vyplaceno do jednoho 

měsíce  od  podání  žádosti  cestujícím.  Článek  17  odst.  3  však  dává  železničním 

podnikům  možnost  stanovit  si  minimální  výši  částky,  do  níž  odškodnění  nemusí 

vyplácet, a která nesmí přesáhnout výši 4 EUR. V souvislosti s právem na odškodnění 

a právem  uvedeným  v předchozím  odstavci  lze  vyzdvihnout,  že  podle  nařízení 

1371/2007 vznikaji cestujícím práva již při zpoždění více jak 60 minut, což je nejkratší 

požadovaná  doba  zpoždění  v porovnání  s ostatními  druhy  dopravy  upravenými 

příslušnými nařízeními EU. Jistě lze říci, že hodina je dostatečně dlouhá doba čekání, 

po jejímž uplynutí by cestujícím měla náležet jistá práva, která by jim kompenzovala 

vzniklou situaci či ji pomohla vyřešit.

Ačkoliv je v čl. 3 odst. 12 pojem „zpoždění“ definován jako „časový rozdíl mezi  

dobou plánovaného příjezdu cestujícího podle zveřejněného jízdního řádu a dobou jeho  

skutečného nebo očekávaného příjezdu“, problém může nastat v případě, že cestující při 

své cestě využívá více spojů a / nebo dopravců a kvůli zpoždění jednoho ze spojů musí 

využít  následující  spoj,  který  ale  dorazí  do cílové stanice včas  podle jízdního řádu. 

I taková situace musí být vykládána jako zpoždění, jelikož cestující dorazí do cílové 

stanice později, než jaký byl plánovaný skutečný čas příjezdu.24 Lze říci, že tento výklad 

23 Tamtéž.
24 Tamtéž.
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je  v souladu  s cílem  nařízení  1371/2007  stanovit  minimální  základ  ochrany  práv 

cestujících na nediskriminačním principu, jelikož i ti  cestující,  kteří dorazí do cílové 

stanice včas podle jízdního řádu, přesto utrpí ztrátu času s ohledem na jejich původně 

plánovaný čas příjezdu. 

SDEU ve svém rozsudku25 řeší otázku, zda může být odpovědnost dopravce za 

odškodnění  z ceny  přepravního  dokladu  dle  čl.  17  nařízení  1371/2007  vyloučena 

v případech  vyšší  moci,  jak  je  stanoveno  v nařízení  261/2004.  V daném případě  se 

jednalo o situaci, kdy si železniční podnik v podmínkách odškodnění určil podmínky, za 

kterých nemusí cestujícímu vyplácet odškodnění nebo náhradu nákladů při  zpoždění 

spoje26. SDEU nicméně stanovil, že situace v jednotlivých druzích dopravy je odlišná, 

ať už vzhledem ke způsobům jejich fungování nebo podmínkám dostupnosti a jejich 

používání, a proto důvody pro zproštění odpovědnosti uvedené v nařízeních týkajících 

se jiných druhů dopravy nelze per analogiam použít i na železniční dopravu. Zároveň se 

dle SDEU čl.  17, který zakládá právo na paušální vyrovnání za neposkytnutí  služeb 

uvedených v přepravní smlouvě, liší od čl. 32 týkajícího se odpovědnosti dopravce za 

individuální škodu nebo ztrátu při zpoždění nebo odřeknutí spoje. Na základě tohoto 

odůvodnění tedy „článek 17 nařízení č. 1371/2007 musí být vykládán tak, že železniční  

podnik  není  oprávněn  zahrnout  do  svých  všeobecných  přepravních  podmínek  

ustanovení, podle něhož je zproštěn povinnosti vyplatit odškodnění z ceny přepravního  

dokladu z důvodu zpoždění, je-li zpoždění vyvoláno zásahem vyšší moci nebo některým  

z důvodů uvedených v čl. 32 odst. 2 Jednotných právních předpisů CIV.“ Nicméně se 

domnívám,  že  s tímto  názorem nelze  plně  souhlasit.  Přestože  je  zřejmé,  že  situace 

v jednotlivých  druzích  dopravy  je  odlišná,  EU stanovila  ve  svých  nařízeních  stejná 

základní práva cestujících pro všechny druhy dopravy, jejichž podstatnou částí je však i 

možnost  dopravce zprostit  se  odpovědnosti  vyplatit  cestujícím odškodnění  v případě 

mimořádných okolností. Lze se tedy domnívat, že otázka mimořádných okolností (či 

25 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie,  Verwaltungsgerichtshof v.  ÖBB-PersonenverkehrAG, ze 
dne 26. září 2013, věc C-509/11.
26 V případě zavinění na straně cestujícího, jednání třetí osoby, kterému dopravce nemohl zabránit a  
nemohl odvrátit jeho následky přesto, že vynaložil péči odpovídající situaci, v případě okolností, které 
nemají původ v železničním provozu, jimž dopravce nemohl zabránit a nemohl odvrátit jejich následky 
přesto, že vynaložil péči odpovídající situaci, v případě omezení dopravy v důsledku stávky, pokud o tom 
byl cestující odpovídajícím způsobem informován, a v případě přepravních služeb, které nejsou součástí 
přepravní smlouvy.
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vyšší moci) by měla být vyřešena i pro železniční dopravu, což by představovalo další 

krok ke sjednocení úpravy práv cestujících na úrovni EU. 

Cestující  má  dále  dle  čl.  32  odst.  1  přílohy  I  nařízení  1371/2007  právo  na 

náhradu škody, která vznikla tím, že v cestě nebylo možné pokračovat téhož dne kvůli 

odřeknutí, zpoždění nebo zmeškání přípojného vlaku nebo proto, že pokračování v cestě 

nebylo za daných okolností únosné téhož dne. Dopravce však podle odst. 2 citovaného 

článku za tuto škodu neodpovídá, pokud tato situace byla vyvolána:

-  okolnostmi,  které  nemají  původ  v  železničním  provozu,  a  dopravce  těmto 

okolnostem  nemohl  zabránit  či  nemohl  odvrátit  jejich  následky  přesto,  že 

vynaložil péči odpovídající situaci;

- zaviněním cestujícího; nebo

- chováním třetí  osoby, kterému dopravce nemohl zabránit  přesto,  že vynaložil 

péči odpovídající situaci, a jehož následky nemohl odvrátit. 

V případě zpoždění  odjezdu nebo příjezdu spoje mají  cestující  také právo na 

informování o předpokládaném čase příjezdu nebo odjezdu a, jedná-li se o zpoždění 

delší než 60 minut a cestující se nerozhodne pro náhradu ceny jízdného, na další pomoc 

stanovenou  v čl.  18  odst.  2,  kterou  je nabídnutí  cestujícímu  zdarma:  „a)  jídlo  

a občerstvení v množství odpovídajícím čekací době, pokud je ve vlaku nebo ve stanici  

k dispozici nebo může být za přiměřených okolností dodáno  (pro určení přiměřenosti 

okolností je třeba posoudit vzdálenost od místa dodání, čas potřebný pro dodání a jeho 

náročnost,  související  náklady  aj.  podle  jednotlivé  situace27);  b)  hotelové  nebo  jiné  

ubytování a přepravu mezi železniční stanicí a místem ubytování v případě, že je nutný  

pobyt na jednu noc nebo na více nocí, nebo v případě nutnosti dalšího pobytu, pokud je  

to uskutečnitelné; a c) přepravu z vlaku do železniční stanice v případě, že vlak uvízl na  

trati, do náhradní výchozí stanice nebo do cílové stanice dopravního spoje, pokud je to  

uskutečnitelné.“  V praxi  ovšem  železniční  dopravci  v  případě  zmeškání  přípoje  na 

27 Sdělení Komise - Pokyny pro výklad nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 o 
právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (2015/C 220/01). 
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poslední spoj dne mohou cestujícímu místo hotelového ubytování zajistit přepravu do 

místa určení vozem taxislužby.28

S těmito  právy  souvisí  také  možnost  cestujícího  vyžádat  si  od  železničního 

podniku potvrzení na přepravním dokladu o zpoždění  spoje,  které  vedlo k zmeškání 

přípoje, nebo o odřeknutí spoje. 

2.1.3 Odpovědnost vůči cestujícím a za zavazadla

Podle kapitoly III Přílohy I (na jejíž použití odkazuje čl. 11 nařízení 1371/2007) 

slouží  jako  doklad  o  převzetí  zavazadla  dopravce  zavazadlový  lístek,  jež  je  dále 

specifikován v této dané kapitole. Zavazadlo je pak cestujícímu po skončení přepravy 

vydáno na základě tohoto zavazadlového lístku nebo jiného prokázání  oprávnění  na 

vydání zavazadla. Dopravce je odpovědný za přepravu přijatého zavazadla, ale může jej 

přepravit  i  jiným  dopravním  prostředkem,  než  který  využije  cestující.  Cestujícímu 

náleží  náhrada za úplnou nebo částečnou ztrátu zavazadla a jeho poškození.  Není-li 

cestujícímu zavazadlo vydáno do čtrnácti dnů od jeho žádosti, platí domněnka o ztrátě 

zavazadla. Pokud je ztracené zavazadlo nalezeno do 1 roku od žádosti o jeho vydání, 

cestující bude o jeho nalezení informován a může mu být vráceno. V takovém případě 

je však povinen vrátit obdrženou náhradu škody. Výše náhrady škody za zavazadlo je 

stanovena  v čl.  41  (všeobecné  přepravní  podmínky  určují,  zda  se  výše  počítá  za 

chybějící kilogram či za každý kus zavazadla), a mimo to si ji mohou také členské státy 

určit vnitrostátními předpisy.

Článek 36 odst. 2 a 3 přílohy I pak stanovuje výjimky z odpovědnosti za ztrátu, 

poškození zavazadla nebo jeho opožděné vydání, jejichž prokázání je na dopravci, a to 

pokud  ke  škodě  dojde  z důvodu  zavinění  cestujícího,  jeho  příkazu,  zvláštních  vad 

zavazadla  či  z důvodu  okolností,  jimž  nemohl  dopravce  předejít  a  jejichž  následky 

nemohl  odstranit  a  dále  také  „vznikne-li  ztráta  nebo  poškození  z  jedné  nebo  více  

následujících  skutečností,  spojených  se  zvláštním  nebezpečím:  a)  chyběním  nebo  

nedostatky obalu; b) přirozenou povahou cestovního zavazadla; c) podejem předmětů,  

které jsou z přepravy vyloučeny, jako cestovních zavazadel.“

28 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.  Železniční doprava - práva cestujících. [online]. 
[cit.  2017-02-21].  Dostupné  z:  http://www.evropskyspotrebitel.cz/prava-cestujicich/zeleznicni-doprava-
prava-cestujicich-80636.
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Článek  26  odst.  1  přílohy  I  stanovuje  odpovědnost  dopravce  za  škodu 

způsobenou  smrtí,  zraněním či  jiným postižením cestujícího  při  úrazu,  který  nastal 

v souvislosti s provozem železnice v průběhu pobytu cestujícího v železničních vozech 

či  během nastupování  nebo  vystupování  z vozu,  bez  ohledu  na  použitou  železniční 

infrastrukturu. Odstavec 2 citovaného článku upravuje výjimky, kdy může být dopravce 

své  odpovědnosti  zproštěn,  a  to  v případě,  že  k úrazu  došlo  zaviněním  cestujícího, 

okolnostmi,  které  nemají  původ v železničním provozu,  nebo chováním třetí  osoby, 

přičemž  dopravce  nemohl  těmto  okolnostem  ani  chování  třetí  osoby  zabránit  nebo 

odvrátit jejich následky, přestože vynaložil péči odpovídající situaci. Avšak i v případě, 

kdy železniční podnik popírá svou odpovědnost, vynaloží náležité úsilí, aby zraněnému 

cestujícímu pomohl domáhat se náhrady škody od třetích osob, jak je uvedeno v čl. 14. 

V situaci,  kdy  jsou  stranami  jedné  přepravní  smlouvy  dva  dopravci,  odpovídá  za 

usmrcení či zranění cestujícího ten dopravce, který měl poskytnout přepravu ve chvíli, 

kdy se úraz stal. 

Náhradu škody při zranění a usmrcení tvoří podle čl. 27 a 28 přílohy I nutné 

výdaje  (např.  na  léčebnou  péči  a  přepravu,  na  pohřeb),  majetková  újma  vzniklá 

v souvislosti se ztrátou nebo snížením pracovní schopnosti a v případě usmrcení také 

náhrada osobám, které měl cestující povinnost vyživovat nebo u kterých by takováto 

povinnost  v budoucnu  vznikla.  Výši  náhrad  stanoví  vnitrostátní  předpis.  Při  použití 

těchto  Jednotných  právních  předpisů  však  platí  pro  každého  cestujícího  maximální 

hranice ve výši 175 000 zúčtovacích jednotek (cca 190 000 EUR29) za kapitálový obnos 

nebo roční renta odpovídající této částce, předvídá-li vnitrostátní právo nižší maximální 

hranici.

2.1.4 Práva  osob  se  zdravotním  postižením  nebo  s omezenou 

schopností pohybu a orientace

Základní  pravidlo,  ze  kterého  vychází  zbývající  ustanovení  kapitoly  nařízení 

1371/2007 věnované osobám se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností 

pohybu a orientace a se kterým musí být v souladu, jež nalezneme v čl. 19 odst. 1, zní: 

„Železniční  podniky  a  provozovatelé  stanice  zavedou  nebo  udržují,  s  aktivním  

29 ZPRÁVA KOMISE  EVROPSKÉMU  PARLAMENTU  A RADĚ:  Zpráva  o  uplatňování  nařízení  
Evropského parlamentu  a  Rady (ES)  č.  1371/2007 ze  dne  23.  října  2007 o  právech  a  povinnostech 
cestujících v železniční přepravě (COM/2013) 0587. 
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zapojením  organizací  zastupujících  zdravotně  postižené  osoby  a  osoby  s  omezenou  

schopností  pohybu  a  orientace,  nediskriminační  pravidla  pro  přístup  platná  pro  

přepravu  zdravotně  postižených  osob  a  osob  s  omezenou  schopností  pohybu  

a orientace.“  Toto  pravidlo  znamená,  že  například  rezervace  a  jízdenky  jim  budou 

poskytnuty bez jakýchkoliv dalších nákladů, ledaže odmítnutí přijmutí rezervace nebo 

vystavení jízdenky je bezpodmínečně nutné pro dodržení nediskriminačních pravidel 

pro přístup k železniční dopravě. Do pěti pracovních dnů však musí železniční podnik, 

prodejce  přepravních  dokladů  nebo  poskytovatel  souhrnných  služeb  toto  odmítnutí 

písemně zdůvodnit, je-li o to požádán.

V souladu  s výše  uvedeným pravidlem mají  osoby se  zdravotním postižením 

nebo  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace  právo  na  informace  o  přepravních 

podmínkách a o přístupnosti vozidel pro tyto osoby. Dále také mají právo na bezplatnou 

pomoc provozovatele stanic týkající se nástupu do dopravního spoje, přestupu na přípoj 

nebo  vystoupení  z  dopravního  spoje  v obsazené  stanici  a  na  jednoduše  přístupné 

informace o nejbližších obsazených stanicích, kde jim může být poskytnuta pomoc, na 

stanicích  neobsazených.  Mezi  bezplatnou  pomoc  spadá  také  pomoc  ve  vlaku  a  při 

nastupování do vlaku a vystupování z něj, aby mohly osoby se zdravotním postižením 

nebo omezenou schopností  orientace a pohybu pokud možno využívat  stejné služby 

jako ostatní cestující v závislosti na jejich zdravotním stavu. Právo na tuto pomoc jim 

však  náleží  pouze  za  předpokladu,  že  byl  subjekt,  který  má  pomoc  poskytnout, 

informován alespoň 48 hodin předem o potřebě tuto pomoc poskytnout, a že se daná 

osoba  dostaví  na  určené  místo  v čase  stanoveném  železničním  podnikem  nebo 

provozovatelem stanice nepřesahujícím 60 minut před časem odjezdu nebo stanoveným 

časem odbavení ostatních cestujících. 

2.1.5 Další práva

Právo na informace zahrnuje informaci cestujícím o zrušení dopravních spojů 

před  tím,  než  k tomuto  zrušení  dojde.  Železniční  podniky  a  prodejci  přepravních 

dokladů poskytují na požádání informace uvedené v části I přílohy II a během cesty 

i bez požádání dle části II, zejména všeobecné podmínky přepravní smlouvy (v ní nelze 

omezit nebo vyloučit práva cestujících stanovená v tomto nařízení, železniční podniky 

však mohou stanovit více práv pro cestující),  dostupnost míst,  přístupnost vlaku pro 
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osoby  zdravotně  postižené  a  postupy  pro  reklamaci  ztracených  zavazadel  a  podání 

stížností, a to v nejvhodnější podobě. Cestující mají právo být informováni při koupi 

jízdenky o tom, jaká práva a povinnosti jim podle tohoto nařízení náleží. Železniční 

podniky,  provozovatelé  stanic  a  poskytovatelé  cestovních  služeb  mohou  používat 

shrnutí ustanovení nařízení 1371/2007 připravené Komisí. Zároveň musí být cestujícím 

sdělena na stanici či ve vlaku adresa subjektu určeného členskými státy k prosazování 

jejich práv podle čl. 30, ke kterému mohou mj. podávat své stížnosti. Během jízdy pak 

musí být podle části II přílohy II cestující informováni o službách poskytovaných ve 

vlaku, zpoždění vlaku, příští stanici, hlavním přípoji a také o bezpečnosti. SDEU ve 

svém rozsudku30 uvedl, že podle tohoto ustanovení informace o hlavních přípojích musí 

zahrnovat  kromě času odjezdu podle jízdního řádu také informace o zpoždění  nebo 

odřeknutí  těchto přípojů bez  ohledu na to,  zda se jedná  o přípoj  zajišťovaný jiným 

železničním podnikem, a tyto informace musí být železničním podnikům poskytované 

provozovatelem infrastruktury nediskriminačním způsobem.

Cestující  mají  právo  na  dostupnost  přepravních  dokladů,  které  by  měli  mít 

možnost  koupit  ve  výdejnách  přepravních  dokladů  nebo  prostřednictvím  prodejních 

automatů,  pomocí  telefonu,  internetu  nebo  jakékoli  jiné  široce  dostupné  informační 

technologie, případně také ve vlaku. Pokud není možné zakoupit jízdenku na železniční 

stanici,  musí  být  cestujícímu  sděleny  informace  o  možnosti  zakoupení  jízdenky 

prostřednictvím telefonu, internetu, ve vlaku nebo na nejbližším možném místě, kde se 

nacházejí výdejny jízdenek nebo prodejní automaty. 

Železniční  podniky  si  dále  určí  normy  kvality  služeb  pro  položky  uvedené 

v příloze III31 a  budou dohlížet  na jejich udržování,  k čemuž jim má sloužit  systém 

řízení  jakosti.  Dodržování  kvality  služeb  budou  železniční  podniky  sledovat  a  na 

základě  tohoto sledování  každý rok zveřejní  zprávu o kvalitě  poskytovaných služeb 

spolu s výroční zprávou na svých internetových stránkách a na internetových stránkách 

Evropské agentury pro železnice. 

30 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie, Westbahn Management GmbH v. ÖBB-Infrastruktur AG, ze 
dne 22. listopadu 2012, věc C-136/11.
31 Jedná  se  o  informace  a přepravní  doklady,  přesnost  dopravních  spojů  a obecné  zásady  postupu 
v případě  provozních  mimořádností,  odřeknutí  dopravních  spojů,  čistota  železničních  vozů  a zařízení 
železničních  stanic,  průzkum  spokojenosti  zákazníků,  vyřizování  stížností,  vracení  přepravného 
a odškodnění  v případě  nedodržení  norem  kvality  služeb,  pomoc  poskytovaná  zdravotně  postiženým 
osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

20



Článek 27 pak stanovuje povinnost železničních podniků zavést mechanismus 

pro podávání a vyřizování stížností týkajících se práv cestujících podle tohoto nařízení. 

Cestující  si  mohou  vybrat,  kterému  ze  zúčastněných  železničních  podniků  stížnost 

podají, a mají právo na její vyřízení do jednoho měsíce, případně na informování, v jaké 

lhůtě  (nepřesahující  tři  měsíce  od  podání  žádosti)  bude  jejich  žádost  vyřízena.  Ve 

výroční  zprávě  uvedené  v odstavci  výše  je  mj.  také  zveřejňován  počet  obdržených 

stížností a další potřebné informace vztahující se k daným stížnostem, jako např. přijatá 

nápravná opatření. 

2.1.6 Uplatňování nařízení 1371/2007

Jak  vyplývá  z čl.  32  nařízení  1371/2007,  je  povinností  členských  států  určit 

účinné, přiměřené a odrazující sankce za porušení citovaného nařízení a zavést potřebná 

opatření  k jejich  uplatňování.  Tato  pravidla  pro  udělení  sankcí  a  opatření  k jejich 

uplatňování musely členské státy sdělit Komisi do 3. června 2010 a dále jsou povinni jí 

oznámit všechny budoucí změny. 

Komise vydala v roce 2013 Zprávu o uplatňování nařízení 1371/200732 (v této 

podkapitole  dále  jen  „Zpráva“),  kde  posuzuje  jeho  dodržování  na  základě  deseti 

základních  práv  cestujících  uvedených  ve  Sdělení  Komise  o  právech  cestujících  ve 

všech druzích dopravy33, upozorňuje na oblasti práv cestujících, které si žádají úpravu, 

a navrhuje způsoby k dosažení tohoto cíle.34

Komise se domnívá, že nařízení 1371/2007 bylo provedeno účinně a nedochází 

k závažným  nejasnostem  v jeho  ustanoveních  ani  k jejich  systematickému 

nedodržování. Některé pojmy je nicméně potřeba definovat (např. „zmeškání přípoje“), 

nebo vyjasnit (např. „městské“, „příměstské“ a „regionální“ osobní železniční dopravní 

spoje)  či  sjednotit  s definicemi  v jiných  právních  předpisech.  Zpráva  obsahuje  také 

nutnost vyjasnit pojem „vyšší moc“ a podmínky, za kterých může dojít ke zproštění 

odpovědnosti  dopravce  za  odškodnění  za  zaplacenou  jízdenku,  což  však  již  bylo 

vyřešeno SDEU ve výše uváděné věci C-509/11. 

32 ZPRÁVA KOMISE  EVROPSKÉMU  PARLAMENTU  A RADĚ:  Zpráva  o  uplatňování  nařízení  
Evropského parlamentu  a  Rady (ES)  č.  1371/2007 ze  dne  23.  října  2007 o  právech  a  povinnostech 
cestujících v železniční přepravě (COM/2013) 0587. 
33 Toto Sdělení bylo již popsáno v podkapitole 1.1.1 této práce. 
34 HAVLÍČKOVÁ, Klára. KRÁLOVÁ, Renata. Cestovní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 
387 – 388.
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Komise  se  ve  Zprávě  dále  zabývá  uplatňováním  jednotlivých  práv.  Podle 

Komise nedocházelo k diskriminaci v prodeji jízdenek na základě státní příslušnosti, ani 

nedocházelo, až na výjimky, k odmítání rezervací osob se zdravotním postižením nebo 

omezenou schopností pohybu a orientace. Problémem může být oznámení, že osoba se 

zdravotním postižením nebo omezenou schopností pohybu a orientace bude potřebovat 

pomoc v rámci své cesty. Mnohdy železniční podnik neuvádí jasně způsob, kterým má 

být  toto  oznámení  sděleno,  nebo  stanovuje  kratší  lhůtu  než  48  hodin  uvedenou 

v nařízení 1371/2007. 

Železniční  podniky  také  v některých  případech  nenabízí  cestujícím  možnost 

přesměrování cesty,  a pokud ano, vykládají  pojem „srovnatelné podmínky přepravy“ 

pouze tak, že nabízejí přesměrování cestujících pouze na své vlastní služby místo služeb 

jiných dopravců nebo jiných druhů dopravy. Dále také mnohdy neposkytují požadované 

občerstvení při zpoždění mezi jednotlivými stanicemi.

Co se týká stanovení sankcí pro nedodržení ustanovení v nařízení 1371/2007, 

některé členské státy nezavedly žádné sankce nebo zavedly pouze sankce za porušení 

jen  některých  článků.  V některých  případech  výše  sankce  s ohledem na  náklady  na 

dodržování  předpisů  není  dostatečná  k  tomu,  aby  sankce  měly  odrazující  účinek. 

Nicméně prozatím nebylo uloženo takové množství sankcí, aby bylo možné zhodnotit, 

zda při uplatňování sankcí dochází k problémům.

2.2 Právní úprava v České republice

Jak  již  bylo  uvedeno  výše,  nařízení  1371/2007  umožňuje  výjimky  ze  své 

působnosti pro určité typy cest. Česká republika si do 3. 12. 2019 stanovila výjimky 

z aplikace čl. 8, 10, 17, čl. 18 odst. 2 písm. a) a b) a čl. 18 odst. 3, dále čl. 7 odst. 2 

písm. b), čl. 17 odst. 2 písm. b), čl. 24 odst. 3 písm. b) a čl. 32 přílohy I a přílohy II 

k tomuto nařízení při provozování vnitrostátní veřejné železniční osobní dopravy, a to 

v § 36a  zákona  o  drahách.  Vnitrostátní  cesty  jsou  tak  upraveny  v přepravním  řádu 

(vychází ze zmocňovacího ustanovení § 37 odst. 7 zákona o drahách), který stanovuje 

podmínky, za nichž se přepravují osoby a jejich zavazadla, včetně práv cestujících. 

Cestující má podle přepravního řádu právo na informování, pokud na některých 

stanicích nelze zakoupit  jízdenku před nástupem do vozidla.  V takovém případě má 
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právo  zakoupit  si  jízdenku  po  nástupu  do  vozidla  bez  jakékoliv  přirážky.  Bližší 

informace  k prodeji  jízdenek  může  dopravce  stanovit  ve  smluvních  přepravních 

podmínkách.  Kromě toho má cestující  mj.  právo na informování  o  jízdních řádech, 

o tarifu  a  o  přepravních  podmínkách.  Dále  je  zde  stanoveno  právo  na  oznámení 

zpoždění  spoje  v případě,  že  zpoždění  trvá  10  minut  a  více,  a  na  vydání  potvrzení 

o zpoždění  nebo  vynechání  spoje  na  žádost  cestujícího.  Tyto  povinnosti  týkající  se 

zpoždění se však neuplatní u městské hromadné dopravy. 

Při přepravě cestovního zavazadla má cestující právo na vydání zavazadlového 

lístku,  který  obsahuje  obchodní  jméno  dopravce,  název  stanic,  kde  je  zavazadlo 

odevzdáno a kde bude vyzvednuto,  údaje o počtu kusů a hmotnosti  zavazadla,  druh 

obalu  nebo  název  přepravované  věci,  spoj  dohodnutý  pro  přepravu,  dobu  přijetí 

zavazadla k přepravě, výši zaplaceného poplatku za přepravu a případně další náležitosti 

stanovené  ve  smluvních  přepravních  podmínkách  dopravce.  Cestující  však  může 

požadovat zadržení zavazadla na cestě v místě, kde cestující o změnu žádá, nebo vydání 

v jiné stanici než té, která je na zavazadlovém lístku uvedena. Podle § 35 odst. 1 se 

cestovní zavazadlo pokládá za ztracené, pokud si jej cestující nemohl vyzvednout do 15 

dnů po dodací lhůtě nebo do 48 hodin ode dne, kdy daný spoj dojel do stanice určení, 

v případě živých zvířat či snadno zkazitelných věcí. Pokud dojde k nalezení ztraceného 

zavazadla, cestující si jej může vyzvednout do 30 dnů od vyrozumění, přičemž vrátí 

náhradu, kterou za ztracené zavazadlo obdržel. 

Cestující  má  dle  §  40  přepravního  řádu  právo  na  vrácení  jízdného,  pokud 

nedošlo k přepravě nebo zpoždění spoje trvá 60 minut a více a cestující si již nepřeje 

tento spoj využít. V případě, že z důvodů na straně dopravce vede zpoždění spoje ke 

ztrátě přípoje v rámci jedné přepravní smlouvy nebo nedokončení započaté přepravy 

cestujícího spojem, kterým jízdu nastoupil, může cestující požadovat přepravu do cílové 

stanice  nejbližším  vhodným  spojem  dopravce  nebo  přepravu  náhradní  autobusovou 

dopravou, která slouží k dočasné náhradě omezené nebo zastavené železniční dopravy, 

bezplatnou přepravu do nástupní stanice nejbližším vhodným spojem dopravce (přičemž 

cestující  s  jízdenkou pro  jednotlivou jízdu má v dané  situaci  také  právo na vrácení 

jízdného),  nebo  vrácení  jízdného  za  nedokončený  úsek  cesty,  pokud  si  již  nepřeje 

v jízdě pokračovat a dopravce tuto skutečnost potvrdil. Právo na vrácení celého nebo 
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části jízdného má cestující také v případě, že je přepravován nižší třídou nebo takovou 

přepravu odmítl. 

Za  splnění  určitých  podmínek  má  cestující  na  rozdíl  od  nařízení  1371/2007 

právo na vrácení zaplaceného jízdného i když se přepravy nezúčastní z důvodů na své 

straně (pokud podle § 41 přepravního řádu vrátí nepoužitou jízdenku nejpozději v den 

začátku jízdy nebo jestliže dopravce nejpozději v tento den nevyužití jízdenky potvrdí, 

což ale neplatí pro samoobslužný způsob odbavení).

Při ztrátě zavazadla má cestující podle § 44 přepravního řádu právo na vrácení 

zaplaceného  přepravného  za  zavazadlo  a  na  náhradu  prokázané  ceny  ztraceného 

zavazadla, kterou mělo v době jeho podání k přepravě. Jestliže nemůže prokázat cenu 

zavazadla, náleží cestujícímu 100 Kč za každý započatý kilogram hmotnosti cestovního 

zavazadla,  výše  této  náhrady  však  nesmí  přesáhnout  1  500  Kč.  Umožněna  je  také 

náhrada pouze za ztracené části zavazadla. Cestující má dále právo na náhradu škody při 

poškození zavazadla, přičemž výše náhrady nesmí překročit výši stanovenou při ztrátě 

zavazadla,  a  na  náhradu  při  zpoždění  výdeje  zavazadla,  která  činí  jednu  desetinu 

přepravného za zavazadlo za každý započatý den následující po dni, ve kterém mělo být 

zavazadlo  přichystáno  k  výdeji,  nejvýše  do  poloviny  přepravného.  Dopravce  však 

neodpovídá za škodu na zavazadle, která byla způsobena nevhodným obalem, obsahem 

neodpovídajícím podmínkám stanoveným v přepravním řádu,  okolnostmi  (tj.  živelní 

pohromy nebo jednání třetích osob), které dopravce nemohl odvrátit ani při vynaložení 

veškerého úsilí, nebo jednáním cestujícího.

Cestující má šest měsíců na uplatnění svých práv, a to ode dne, kdy přeprava 

začala nebo měla začít v případě vrácení jízdného, ode dne vydání cestovního zavazadla 

příjemci nebo ode dne vzniku přepravní smlouvy, pokud k takovému vydání nedošlo, 

jestliže  jde  o  náhradu  škody  za  zavazadlo.  Uplatněná  práva  musí  být  vyřízena 

dopravcem do tří měsíců od podání žádosti. 
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3 Autobusová a autokarová doprava

Na základě  současné situace  využívání  dopravy v ČR i  v Evropě lze říci,  že 

dochází ke zvyšování převahy silniční dopravy z důvodů mj. relativní rychlosti, cenové 

dostupnosti a schopnosti se rychle přizpůsobit změnám poptávky cestujících, což má ale 

negativní  dopad  na  životní  prostředí.35 Představuje  také  oblíbený  způsob  dopravy 

zejména pro poznávací cesty po Evropě.

3.1 Nařízení 181/2011

Nařízení 181/2011 má za cíl zavést alespoň minimální ochranu práv cestujících 

a rovnocennou úroveň ochrany cestujících ve všech členských státech, přičemž ale je 

třeba vzít  v úvahu skutečnost,  že v autobusové a autokarové dopravě převažují  malé 

a střední podniky, a přizpůsobit tak tomu ustanovení nařízení. Dopravci mohou ve svých 

smluvních přepravních podmínkách stanovit více práv pro cestující, nicméně nemohou 

omezit práva již jednou uvedená v nařízení 181/2011. Smluvní přepravní podmínky a 

tarify  zároveň  nesmí  být  veřejnosti  nabízeny  způsobem,  který  přímo  či  nepřímo 

diskriminuje cestující na základě jejich státní příslušnosti či místa usazení dopravců či 

prodejců přepravních dokladů.

Nabytím účinnosti nařízení 181/2011 dne 1. března 2013 došlo k naplnění cíle 

zahájeného již v roce 2005 vydáním nařízení týkajícího se práv cestujících v železniční 

dopravě,  a  to  zejména  ustanovení  práv  cestujících  na  pomoc  při  vážnějších 

komplikacích  během  cesty  a  v určitých  případech  na  odškodnění  ve  všech  druzích 

dopravy.  Podmínky  ale  nejsou  stejné  s ohledem  na  odlišnost  jednotlivých  druhů 

dopravy.36 Přijetím  nařízení  181/2011  se  tak  práva  cestujících  v  EU  rozšířila  i  na 

autobusovou a autokarovou dopravu a  EU se  stala  první  částí  světa  s  integrovanou 

oblastí práv cestujících, kde jsou cestující chráněni během cesty napříč EU bez ohledu 

na to, zda cestují letadlem, vlakem, lodí či autobusem nebo autokarem.37

35 ZELENÝ, Lubomír. Osobní přeprava. 1. vydání. Praha: ASPI, 2007, s. 211.
36 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.  Jaká máte práva při zpoždění autobusu. [online]. 
[cit.  2017-03-08].  Dostupné z:  http://www.evropskyspotrebitel.cz/prava-cestujicich/jaka-mate-prava-pri-
zpozdeni-autobusu-60500.
37 EUbusiness.  New rights for bus and coach travellers in the EU.  2013  [online].  [cit.  2017-03-18]. 
Dostupné z: http://www.eubusiness.com/topics/transport/passenger-rights/?searchterm=rail%20rights.
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3.1.1 Působnost nařízení 181/2011

Jak je  stanoveno v čl.  2,  nařízení  181/2011 se  uplatní  na  cestující  v  linkové 

dopravě38,  jestliže se jejich místo nástupu nebo výstupu nachází na území některého 

z členských států EU a vzdálenost mezi těmito místy podle jízdního řádu činí alespoň 

250 km. V případě přepravní vzdálenosti menší než 250 km se aplikují pouze čl. 9, čl. 

10  odst.  1,  čl.  16  odst.  1  písm.  b)  a  odst.  2,  čl.  17  odst.  1  a  2  a  čl.  24  až  2839. 

V příležitostné dopravě40, kde je alespoň jedno z míst nástupu nebo výstupu na území 

členského státu EU, se uplatní ustanovení nařízení 181/2011 s výjimkou článků 9 až 16 

a čl. 17 odst. 3 a kapitol IV, V a VI41.

Členské  státy  EU  si  mohou  na  základě  citovaného  článku  transparentním 

a nediskriminačním  způsobem  stanovit  výjimky  z působnosti  nařízení  181/2011  pro 

vnitrostátní linkovou dopravu nejvýše na dobu 4 let ode dne účinnosti tohoto nařízení, 

která může být jednou prodloužena, a to s výjimkou čl. 4 odst. 2, čl. 9, čl. 10 odst. 1, čl. 

16 odst. 1 písm. b) a odst. 2, čl.  17 odst. 1 a 2 a čl.  24 až 28 (zejména tak mohou 

vyjmout  práva  cestujících  na  náhradu  škody  v případě  zranění  či  smrti  a  právo  na 

náhradu za ztrátu nebo poškození  zavazadel).  Zároveň mohou také po stejnou dobu 

uplatnit  výjimku pro konkrétní linkovou dopravu, jestliže důležitá část  tohoto spoje, 

která obsahuje podle jízdního řádu nejméně jednu zastávku, je provozována mimo EU. 

Tyto  výjimky  musí  členské  státy  oznámit  Komisi,  která  může  posoudit  splnění 

podmínek pro jejich udělení.

38„Linková doprava“ znamená dle čl. 3 písm. a) „přepravu cestujících autobusem nebo autokarem v  
určených intervalech a na určených trasách, přičemž cestující mohou nastupovat a vystupovat na předem  
určených zastávkách“.
39 Uvedená ustanovení se týkají práva na informace a podávání stížností a dále práva na nediskriminační 
přístup k autobusové a autokarové dopravě pro osoby se zdravotním postižením a na náhradu škody v 
souvislosti s invalidními vozíky a jiným vybavením umožňujícím pohyb.
40 „Příležitostná doprava“ je dle čl. 3 písm. b) taková doprava autobusem či autokarem, která nespadá  
pod definici linkové dopravy a při které dochází k přepravě skupin cestujících vytvořených na základě 
podnětu zákazníka nebo dopravce.
41 Neuplatní  se tedy práva osob se zdravotním postižení a osob se sníženou pohyblivostí,  práva při  
zrušení  a  zpoždění  spoje  ani  práva  na  informace  a  stížnosti,  ale  pouze  ustanovení  související  
s odpovědností dopravce vůči cestujícím v případě nehody a za škodu či ztrátu zavazadla.
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3.1.2 Zpoždění a zrušení spoje

V případě, že dopravce důvodně očekává zrušení42 nebo zpoždění43 spoje linkové 

autobusové  dopravy  při  odjezdu  z terminálu  větší  než  120  minut  nebo  pokud  je 

nadměrný  počet  přijatých  rezervací,  cestující44 má  právo  na  okamžité  nabídnutí 

možnosti vybrat si mezi:

- pokračováním45 či  přesměrováním  do  cílového  místa  určení  při  nejbližší 

příležitosti za srovnatelných podmínek s podmínkami v přepravní smlouvě a bez 

jakýchkoliv dodatečných nákladů; nebo

- náhradou ceny jízdného a případně bezplatnou zpáteční přepravou do původního 

místa odjezdu autobusem nebo autokarem, která bude poskytnuta při nejbližší 

příležitosti a v souladu s podmínkami stanovenými v přepravní smlouvě. Výše 

náhrady jízdenky odpovídá části neuskutečněné cesty a části uskutečněné cesty, 

která  již  neslouží  účelu,  jak  plyne  z  původního  cestovního  plánu.  Náhrada 

jízdného se poskytne cestujícímu do 14 dnů od nabídnutí možností při zpoždění 

či zrušení spoje nebo obdržení žádosti o něj.

Stejně jako v nařízeních týkajících se ostatních druhů dopravy, i zde je upraveno právo 

na pokračování či přesměrování „za srovnatelných podmínek“. Tento vcelku nejasný 

pojem by tedy měl být také definován alespoň Komisí v jejích pokynech pro výklad 

(stejně  jako  v příslušných  pokynech  pro  výklad  nařízení  pro  železniční  a  leteckou 

dopravu). Otázkou je, proč tento pojem nebyl vysvětlen již v nařízení 181/2011, neboť 

se dalo předpokládat, že jej bude nutné upřesnit. 

Jestliže  výše  uvedené  možnosti  cestujícímu  nejsou  nabídnuty,  má  cestující 

kromě náhrady jízdného také právo na náhradu škody ve výši 50 % z ceny jízdného, 

která  mu musí  být  vyplacena  do jednoho měsíce  od  podání  žádosti  o  tuto  náhradu 

škody.  Právo  na  odškodnění  tedy  na  rozdíl  od  ostatních  druhů  dopravy  nenáleží 

42 Pojem „zrušení“ je v čl. 3 písm. p) definován jako „neuskutečnění spoje linkové dopravy, který byl  
původně naplánován“. 
43 Pojem „zpoždění“ je v čl. 3 písm. q) definován jako „rozdíl mezi dobou plánovaného odjezdu spoje  
linkové dopravy podle zveřejněného jízdního řádu a dobou skutečného odjezdu“.
44 Toto ustanovení se nevztahuje na cestující, kteří mají otevřené jízdenky bez uvedeného času odjezdu, 
kromě cestujících s cestovními průkazy nebo časovými jízdenkami.
45 Cestující  má  také  právo  na  pokračování  přepravy  v  jiném  vozidle  nebo  přepravu  do  vhodného 
čekacího místa nebo terminálu, ze kterého bude moci dokončit svou cestu, pokud během cesty dopravní  
prostředek již není schopen provozu.
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cestujícímu  vždy,  ale  pouze  není-li  mu  nabídnuta  náhrada  ceny  jízdenky  či 

přesměrování. Komise odůvodňuje tuto odlišnost tím, že autobusovou a autokarovou 

dopravu provozují především malé a střední podniky a zároveň je silniční infrastruktura 

sdílena i s jinými dopravními prostředky, což je třeba zohlednit.46 Lze ale namítat, že 

tato  skutečnost  není  dostatečným důvodem pro  to,  aby cestující  neměli  srovnatelná 

práva ve všech druzích dopravy, a právo na odškodnění by jim tak mělo náležet bez 

ohledu na to,  zda jim byla nabídnuta možnost výběru mezi náhradou ceny jízdenky 

a pokračováním či  přesměrováním do cílového místa  určení,  tak  jako při  využívání 

jiných druhů dopravy.  

Cestující  by  měli  být  co  nejdříve  informováni  dopravcem  a  případně 

provozovatelem  terminálu  o  zrušení  či  zpoždění  odjezdu  spoje  linkové  dopravy, 

nejpozději však 30 minut po plánovaném čase odjezdu, a o odhadovaném čase odjezdu, 

jakmile  je  tento  čas  znám.  Dopravce  nebo  případně  provozovatel  terminálu  musí 

vynaložit přiměřené úsilí k informování cestujících o náhradních spojích, jestliže kvůli 

zrušení či zpoždění zmeškají navazující spoj podle jízdního řádu. Uvedené informace by 

měly být pokud možno poskytovány elektronickými prostředky všem cestujícím, tedy 

i těm odjíždějícím z autobusových zastávek (v případě, že o informace cestující požádal 

a sdělil dopravci nezbytné kontaktní údaje). 

Podle  čl.  21 nařízení  181/2011 pokud dojde  ke zrušení  spoje  nebo zpoždění 

odjezdu spoje o více než 90 minut u cest s plánovanou dobou delší než tři hodiny, má 

být cestujícím bezplatně nabídnuto:

- jídlo nebo občerstvení, jehož množství odpovídá době čekání nebo zpoždění, je-

li dostupné nebo jej lze dodat bez větších obtíží do autobusu nebo terminálu; 

a hotelový pokoj nebo jiné ubytování a pomoc při zajištění přepravy do místa 

ubytování v situacích, ve kterých je ubytování nezbytné na jednu nebo více nocí. 

Celkové náklady za ubytování může dopravce omezit na 80 EUR pro jednoho 

cestujícího za noc a na nejdéle dvě noci.  Nárok na hotelový pokoj nebo jiné 

ubytování  dle  čl.  23  odst.  2  nařízení  181/2011  cestujícímu  nenáleží,  pokud 

dopravce  prokáže,  že  „zrušení  či  zpoždění  je  způsobeno  povětrnostními  

46 Srov. ZPRÁVU KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ: Zpráva o uplatňování nařízení 
(EU) č.  181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES)  
č. 2006/2004 ze dne 27. září 2016 COM (2016) 619.
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podmínkami nebo velkými přírodními pohromami, ohrožujícími bezpečný provoz  

autobusu nebo autokaru“.

Můžeme si klást otázku, z jakého důvodu je jedním z požadavků pro právo na pomoc 

v podobě občerstvení a ubytování plánovaná doba cesty více než tři hodiny. Tři hodiny 

se  může  zdát  jako  neúměrně  dlouhá  doba  (zejména  v porovnání  s ostatními  druhy 

dopravy) a cestujícím by dle mého názoru mělo právo na pomoc náležet již při kratší 

době trvání cesty. Kromě odlištnosti od jiných druhů dopravy může být také nahlíženo 

s podivem na to, že právo na náhradu ceny jízdenky nebo přesměrování vzniká již po 

120 minutách zpoždění, zatímco toto právo na pomoc až po třech hodinách zpoždění. 

Kromě  náhrady  jízdného  a  dalších  nároků  stanovených  v tomto  nařízení  má 

cestující  také  právo  na  náhradu  škody  způsobené  zrušením  nebo  zpožděním  spoje 

linkové dopravy podle vnitrostátního práva. 

3.1.3 Odpovědnost vůči cestujícím a za zavazadla

Jestliže  dojde ke  zranění  cestujícího  důsledkem nehody během autobusového 

nebo autokarového provozu, má cestující  v souladu s vnitrostátním právem nárok na 

odškodnění. Jeho výše se vypočte dle vnitrostátního práva, nesmí však přesáhnout 220 

000 EUR na jednoho cestujícího. V případě úmrtí cestujícího mají alespoň osoby, vůči 

kterým  měl  cestující  vyživovací  povinnost  nebo  ji  mít  měl,  právo  na  takovéto 

odškodnění. Právo na odškodnění má cestující také za poškozené zavazadlo, přičemž 

jeho výše nesmí přesáhnout 1200 EUR za zavazadlo,  s výjimkou invalidních vozíků 

a jiných pomocných vybavení, u kterých by výše odškodnění měla odpovídat nákladům 

na náhradu či opravu daného vybavení.     

Zároveň  mají  cestující  při  nehodě  právo  na  pomoc,  která  je  odpovídající 

a přiměřená s ohledem na jejich okamžité potřeby po nehodě. Touto pomocí může být 

strava, ubytování (délku poskytovaného ubytování může dopravce omezit na dvě noci 

za nejvýše 80 EUR na noc pro jednoho cestujícího), následná doprava a usnadnění první 

pomoci. I v případě, že dopravce odmítá svojí odpovědnost za nehodu, může pomoc 

poskytnout, aniž by z této skutečnosti vyplývalo, že svoji odpovědnost uznává. 
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3.1.4 Práva  osob  se  zdravotním  postižením  a  osob  se  sníženou 

pohyblivostí

Osoby se zdravotním postižením nebo se sníženou pohyblivostí mají právo na 

poskytnutí rezervace a přepravního dokladu, a to bez jakýchkoliv dodatečných nákladů, 

ledaže  je  dopravci,  zprostředkovatelé  služeb  cestovního  ruchu  nebo  poskytovatelé 

souborných  služeb  cestovního  ruchu  odmítnou  z důvodu  požadavků  na  bezpečnost 

podle mezinárodních, unijních nebo vnitrostátních právních předpisů nebo požadavků 

na zdraví a bezpečnost stanovených příslušnými orgány, a také kvůli konstrukci vozidla 

nebo infrastruktury, které fyzicky neumožňují nástup, výstup nebo přepravu těchto osob 

bezpečným a uskutečnitelným způsobem47.  V takovém případě však musí cestujícího 

neprodleně informovat o důvodech odmítnutí (na požádání písemně do pěti pracovních 

dnů) a také jej musí informovat o všech alternativních spojích provozovaných daným 

dopravcem. Cestující  má v dané  situaci  podle  čl.  10 odst.  4  nařízení  181/2011 také 

právo žádat o doprovod jiné osoby, kterou si  sám určí a která poskytne cestujícímu 

takovou  pomoc,  že  budou  odstraněny  uvedené  důvody  pro  odmítnutí.  Tato 

doprovázející osoba má právo na bezplatnou přepravu a místo vedle daného cestujícího, 

pokud je to možné.

Aby měli cestující se zdravotním postižením nebo sníženou schopností pohybu 

nárok na poskytnutí  pomoci,  musí  podle  čl.  14 odst.  1  nařízení  181/2011 dopravci, 

provozovateli  terminálu,  zprostředkovateli  služeb  cestovního  ruchu  či  poskytovali 

souborných  služeb  cestovního  ruchu  oznámit  alespoň  36  hodin  před  plánovaným 

odjezdem, že budou potřebovat pomoc, a také se musí dostavit na určené místo v době, 

kterou jim dopravce předem stanovil a která nepřesahuje 60 minut před oznámeným 

časem odjezdu. Jestliže dopravce čas k dostavení se nestanoví, cestující se dostaví na 

určené místo nejpozději 30 minut předem. Aby usnadnili příjem oznámení na určených 

terminálech a jejich místech prodeje (zahrnut je i prodej prostřednictvím internetu či 

telefonu),  přijmou  dopravci,  provozovatelé  terminálů,  zprostředkovatelé  služeb 

cestovního  ruchu  a  poskytovatelé  souborných  služeb  cestovního  ruchu  potřebná 

47 Tyto  nediskriminační  podmínky  přístupu  zveřejní  podle  čl.  11  nařízení  181/2011  dopravci 

a provozovatelé terminálů na internetu, ve fyzické podobě či na požádání v přístupných formátech, a to 

v jazycích obvyklých pro zveřejňování informací všem cestujícím. V případě cest v rámci souborných 

služeb, zveřejní tyto informace poskytovatelé těchto souborných služeb.
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opatření.  Kromě  oznámení  vyžadované  pomoci  mohou  také  cestující  v okamžiku 

rezervace nebo před zakoupením přepravního dokladu oznámit svoji zvláštní potřebu 

týkající  se  míst  k sezení.  I  když k žádnému takovému oznámení  nedojde,  dopravci, 

provozovatelé  terminálů,  zprostředkovatelé  služeb  cestovního  ruchu  a  poskytovatelé 

souborných  služeb  cestovního  ruchu  vynaloží  veškeré  přiměřené  úsilí  na  to,  aby 

cestujícím se zdravotním postižením či omezenou schopností pohybu zajistili  pomoc 

umožňující jejich nástup do odjíždějícího spoje, přestup na přípoj či vystoupení ze spoje 

přijíždějícího. 

Pokud je  osobě  se  zdravotním postižením nebo  sníženou  schopností  pohybu 

odepřen nástup z důvodu tohoto zdravotního postižení nebo snížené schopnosti pohybu, 

přestože oznámila alespoň 36 hodin předem, že bude potřebovat pomoc, jak je uvedeno 

v odstavci  výše,  má  spolu  s doprovázející  osobou  právo  vybrat  si  mezi  náhradou 

jízdného  a  případně  bezplatnou  zpáteční  přepravou  do  původního  místa  odjezdu 

poskytnutou při nejbližší příležitosti nebo, pokud je to možné, pokračováním v cestě či 

přesměrováním přiměřenou náhradní  dopravou do plánovaného místa  určení,  to  vše 

v souladu s přepravní smlouvou. Právo na náhradu ceny zakoupeného jízdného má však 

tato osoba bez ohledu na to, zda učinila uvedené oznámení o potřebě pomoci. 

Cestující se zdravotním postižením nebo sníženou schopností pohybu mají právo 

na  přístupné  informace  týkající  se  cesty  a  podmínek  přepravy,  včetně  případné 

elektronické rezervace a informací, které jsou poskytované online. Na žádost cestujícího 

jsou tyto informace poskytované také ve fyzické podobě. Dále mají právo na vyžádání 

si pomoci na určených terminálech, o kterých členské státy uvědomí Komisi, jež jejich 

seznam  zveřejní  na  internetových  stránkách.  Určené  terminály  musí  být  zřetelně 

označeny ukazatelem a v přístupné formě poskytovat základní informace o terminálu 

a poskytované  bezplatné  pomoci  v rozsahu  uvedeném  v příloze  I  části  a)  a  b)48, 

s výhradou již zmiňovaných podmínek přístupu stanovených v čl. 11 odst. 1 nařízení 

181/2011. 

Jak je uvedeno v čl. 17 nařízení 181/2011, cestující mají právo na náhradu za 

ztrátu nebo poškození invalidních vozíků, jiného vybavení umožňujícího pohyb nebo 

48 Mezi tuto pomoc se řadí např. opatření umožňující na určených místech oznámit svůj příjezd a žádost  
o pomoc, přemístit se z určeného místa k přepážce pro odbavení, do čekárny a na nástupiště a nastoupit  
do vozidla nebo z něj vystoupit. 
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pomocného vybavení od odpovědného dopravce nebo provozovatele terminálů, a to ve 

výši odpovídající nákladům na nahrazení nebo opravu uvedeného vybavení, které bylo 

ztraceno  či  poškozeno.  Pokud  je  to  nezbytné,  musí  být  vynaloženo  veškeré  úsilí 

k rychlému  zajištění  dočasného  náhradního  vybavení  s pokud  možno  podobnými 

technickými a funkčními vlastnostmi jako ztracené nebo poškozené vybavení.  

Podle čl. 18 nařízení 181/2011 si mohou členské státy EU stanovit výjimku pro 

vnitrostátní  linkovou  dopravu  týkající  se  některých  nebo  všech  ustanovení  kapitoly 

upravující práva osob se zdravotním postižením nebo sníženou pohyblivostí, přičemž 

ale musí zajistit, aby úroveň jejich ochrany podle vnitrostátních předpisů byla alespoň 

stejná jako podle tohoto nařízení. O těchto výjimkách musí členské státy informovat 

Komisi, která může přijmout příslušná opatření, pokud se domnívá, že výjimky nejsou 

v souladu s citovaným článkem.

3.1.5 Další práva

Po celou dobu cesty mají cestující  mj.  také právo na odpovídající  informace, 

které  jsou  pokud  možno  poskytovány  na  žádost  v přístupné  podobě,  od  dopravců 

a provozovatelů  terminálů  v rozsahu  jejich  příslušných  oblastí  pravomocí.  Ti  také 

nejpozději  při  odjezdu  zajistí  poskytnutí  odpovídajících  a  srozumitelných  informací 

o právech  cestujících  stanovených  v tomto  nařízení  na  terminálech  či  na  internetu 

(včetně  kontaktních  údajů  subjektu,  který  byl  určen  členským státem k prosazování 

těchto  práv).  Za  účelem  splnění  informační  povinnosti  lze  využít  shrnutí  nařízení 

181/2011 vydané Komisí ve všech úředních jazycích orgánů EU. 

Cestující může podle čl. 27 nařízení 181/2011 předložit stížnost u dopravce ve 

lhůtě  tří  měsíců  ode  dne,  kdy  linková  autobusová  doprava  byla  nebo  měla  být 

uskutečněna. K tomu slouží dopravci zavedený mechanismus k vyřizování stížností. Do 

jednoho měsíce pak musí být cestujícímu sděleno zamítnutí stížnosti nebo případně její 

projednávání,  přičemž konečná  odpověď musí  být  sdělena  nejpozději  tři  měsíce  od 

přijetí stížnosti.  
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3.1.6 Uplatňování nařízení 181/2011

K prosazování nařízení 181/2011 u linkové dopravy z členského státu nebo ze 

třetí země do členského státu si dané členské státy EU jmenují podle čl. 28 citovaného 

nařízení  příslušný  subjekt  nezávislý  na  dopravcích,  provozovatelích  terminálu  i  na 

poskytovatelích souborných služeb, o čemž informují Komisi. V některých případech 

může  být  vnitrostátními  předpisy  stanoveno,  že  cestující  podává  stížnost  nejprve 

dopravci  a  až  poté  určenému  subjektu.  Členské  státy  EU  určí  kromě  subjektu 

k prosazování  práv  nařízení  181/2011 také  sankce  za  jeho porušení,  které  musí  být 

stejně jako u ostatních druhů dopravy účinné, přiměřené a odrazující. 

Komise  vydala  dne  27.  září  2016  Zprávu  o  uplatňování  nařízení  181/201149 

(v této podkapitole dále jen „Zpráva“), kterou se provádí článek 32 nařízení 181/2011. 

Zpráva byla vypracovaná na základě Komisí shromážděných údajů, stejně tak jako ze 

zpráv  vnitrostátních  orgánů,  z konzultací  se  subjekty zastupující  cestující  a  z externí 

studie Všeobecná studie osobní autokarové dopravy v Evropě.

Jak Komise uvádí ve Zprávě, autobusová a autokarová doprava se v mnohém liší 

od  dopravy železniční  a  letecké.  Může např.  zajistit  nástup  nebo výstup  cestujících 

obecně na jakémkoliv místě a je zprostředkována zejména malými a středními podniky, 

což musí být v nařízení 181/2011 bráno v potaz. S ohledem na počet osobokilometrů je 

autobusová a autokarová doprava nejdůležitějším prostředkem pozemní osobní dopravy. 

Zajištění dostupnosti autobusové a autokarové dopravy a práv cestujících využívajících 

tento druh dopravy je navíc velmi důležité z toho důvodu, že tito cestující jsou často 

zranitelnější, jelikož mají nižší příjmy nebo žijí v odlehlejších oblastech, a dá se tedy 

říci, že jsou závislí na tomto druhu dopravy. 

Co se týče prosazování nařízení 181/2011, převážná část členských států jako 

svůj  vnitrostátní  orgán zvolila  ty  orgány,  které  již  do té  chvíle  byly zodpovědné za 

prosazování  práv  podle  nařízení  týkajících  se  jiných  druhů  dopravy,  a  některé 

z členských  států  EU  těchto  orgánů  zvolilo  několik.  Vnitrostátním  orgánem 

49 ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ: Zpráva o uplatňování nařízení (EU) 
č.  181/2011  o  právech  cestujících  v  autobusové  a  autokarové  dopravě  a  o  změně  nařízení  (ES) 
č. 2006/2004 ze dne 27. září 2016 COM (2016) 619.
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prosazujícím práva z nařízení 181/2011 v České republice je Ministerstvo dopravy a na 

regionální úrovni krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy.50

Ve většině členských států dochází  k  předkládání  stížností  nejdříve dopravci. 

Výhodou  tohoto  uspořádání  je  podle  Zprávy  to,  že  vnitrostátní  orgány  prosazující 

příslušná práva mohou lépe vyřizovat stížnosti, jelikož mají přístup ke korespondenci 

mezi stěžovatelem a dopravcem, a mohou tak stížnost posoudit z pohledu obou stran. 

Velké množství  žádostí  se ale  před vnitrostátní  orgán nedostane,  protože si  cestující 

nejsou ještě dostatečně vědomi svých práv s ohledem na novost nařízení 181/2011, ve 

většině členských států stížnost vyřeší dopravci, anebo závazná rozhodnutí mohou vydat 

jen soudy, což odrazuje mnoho cestujících z důvodu velké nákladnosti a zdlouhavosti 

řízení. 

Přestože se Komise domnívá, že nedošlo k žádným případům záměrného nebo 

závažného  porušování  nařízení  181/2011,  existuje  stále  několik  skutečností,  kvůli 

kterým práva nejsou plně uplatňována. Cestující si stále nejsou vědomi všech práv, která 

jim náleží, a je tak proto nezbytné je informovat, ať už Komisí či vnitrostátními orgány. 

Pokud  cestující  o  svých  právech  vědí,  problémem  může  být  jejich  nedostatečné 

prosazování.  Liší  se  přístup členských států  v tom,  že  některé  z nich  pouze  vyřizují 

případné  stížnosti  cestujících  místo  toho,  aby  cestující  aktivně  informovali 

a kontrolovali uplatňování nařízení 181/2011, nebo umožňují pouze soudní řešení sporů, 

což může svou nákladností a časovou prodlevou cestující odradit. Dalším z faktorů je 

také  skutečnost,  že  některá  ustanovení  mohou  být  nejasná  a  vykládána  různě 

v jednotlivých členských státech. Jak ale uvádí Komise ve Zprávě, v případě nutnosti 

vydá pokyny pro výklad nejasných ustanovení, stejně tak jako u nařízení týkajících se 

jiných druhů dopravy51.

3.2 Právní úprava v České republice

Česká republika  podle  § 39d zákona o silniční  dopravě uplatňovala výjimky 

z nařízení 181/2011 pro vnitrostátní linkovou dopravu, u které se do 28. února 2017 

50 European Commision. National Enforcement Bodies: Regulation [EC] 181/2011. [online]. [cit. 2017-
03-08].  Dostupné 
z:http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/passengers/road/doc/2011_0181_national_enfor
cement_bodies.pdf
51 Ke dni vypracování této práce však pokyny pro výklad nařízení 181/2011 vydány dosud nebyly. 
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neuplatňovaly  čl.  8,  19  a  21  uvedeného  nařízení.  V současné  době  je  nicméně 

projednávána novela zákona o silniční dopravě, jež by lhůtu pro uplatňování výjimek 

prodloužila.52 

Stejně jako v železniční dopravě i pro autobusovou a autokarovou dopravu se 

v rámci  české  právní  úpravy  použije  přepravní  řád,  jenž  kromě  zákona  o  drahách 

provádí také zákon o silniční dopravě, konkrétně čl. 18b odst. 2. Lze tedy odkázat na 

podkapitolu 2.2 této práce, kde již práva stanovená v přepravním řádu byla popsána, až 

na výjimky uvedené v následujícím odstavci. 

Podle přepravního řádu má cestující při splnění určitých podmínek na rozdíl od 

nařízení  1371/2007  právo  na  vrácení  zaplaceného  jízdného  i  když  se  přepravy 

nezúčastní z důvodů na své straně (pokud podle § 41 přepravního řádu vrátí nepoužitou 

jízdenku nejpozději v den začátku jízdy nebo jestliže dopravce nejpozději v tento den 

nevyužití jízdenky potvrdí, což ale neplatí pro samoobslužný způsob odbavení). Jedná-li 

se  o městskou autobusovou dopravu, jízdné se nevrací  (pro časovou jízdenku může 

dopravce  ve svých smluvních  přepravních  podmínkách stanovit  vrácení  jízdného za 

tento  typ  jízdenky  a  jeho  podmínky).  Dále  se  v autobusové  a  autokarové  dopravě 

nepoužije ustanovení přepravního řádu o vrácení příplatku za vlak vyšší kvality.

Dopravci si kromě toho mohou na základě zákona o silniční dopravě  ve svých 

přepravních podmínkách stanovit  mj.  odlišnou úpravu pro přepravu zavazadel  a  pro 

podmínky, za kterých si může cestující předem koupit místo k sezení.

52 Vláda České republiky.  Avízo: Legislativní rada vlády projedná novelu občanského soudního řádu. 
2016  [online].  [cit.  2017-03-31].  Dostupné  z:  https://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/aktualne/avizo-
legislativni-rada-vlady-projedna-novelu-obcanskeho-soudniho-radu-148341/. 
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4 Vodní doprava

Vodní doprava  patří  mezi  nejstarší  způsoby dopravy a její  význam přetrvává 

i v současnosti, přestože například v České republice není tolik využívaná jako silniční 

nebo  železniční  doprava.  Její  důležitost  spočívá  v tom,  že  je  spotřebováno  nižší 

množství paliva a nedochází k příliš velkému znečištění prostředí, ačkoliv mohou nastat 

závažné  škody s dlouhodobými  následky  v případě  havárie  lodi.  Nevýhodami  vodní 

dopravy, které je třeba vzít  v potaz, jsou ale mj. nižší rychlost přepravy a větší vliv 

případných  špatných  přírodních  podmínek  na  provoz.  V moderních  zemích  je  proto 

tento typ dopravy využíván spíše k rekreaci a turismu.53

Vodní  cesty  dělíme  na  námořní  a  vnitrozemské  (říční),  které  můžeme  dále 

kategorizovat na přirozené a umělé. Řeky, které tvoří významnou část vnitrozemských 

přirozených cest,  jsou dále  děleny na splavné (národní  a  mezinárodní)  a  nesplavné, 

s ohledem na jejich využití.54

4.1 Nařízení 1177/2010

Tak  jako  ostatní  nařízení  týkající  se  dopravy  uváděná  v této  práci,  nařízení 

1177/2010 se zabývá rovnými podmínkami přepravy pro všechny cestující, včetně osob 

se zdravotním postižením a se sníženou pohyblivostí, právy cestujících při zrušení nebo 

zpoždění cesty, právem na minimální soubor informací, který jim musí být poskytnut, 

a pravidly  pro  vyřizování  stížností  a  prosazování  stanovených  práv.  Jedním  ze 

základních práv stanovených v nařízení 1177/2010 je právo na poskytnutí přepravních 

dokladů bez jakékoli přímé či nepřímé diskriminace, ať už na základě státní příslušnosti 

konečného zákazníka  či  místa  usazení  dopravců nebo prodejců přepravních  dokladů 

v EU.

4.1.1 Působnost nařízení 1177/2010

Toto  nařízení,  jež  vstoupilo  v platnost  dne 18.  prosince  2012,  se  podle  čl.  2 

odst. 1 vztahuje na cestující,  kteří  se nalodili  nebo vylodili  v přístavu na území EU, 

přičemž  v druhém  z uvedených  případů  musí  být  jejich  přeprava  provozována 

53 ZELENÝ, Lubomír. Osobní přeprava. 1. vydání. Praha: ASPI, 2007, s. 213 – 214.
54 Tamtéž, s. 215.
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dopravcem EU55, či na cestující využívající okružní plavbu56 s místem nalodění v EU 

(v souvislosti s okružní plavbou se však nepoužijí čl. 16 odst. 2, čl. 18 a 19 a čl. 20 odst.  

1 a 4 nařízení 1177/2010 týkající se zpoždění plavby).

Naopak vyjmuty z působnosti nařízení 1177/2010 jsou a) cesty lodí, na kterých 

je schválena přeprava ne více než dvanácti cestujících, jejichž posádka odpovědná za 

provoz je složena nejvýše ze tří osob, či pokud celková délka trasy lodi v jednom směru 

nepřesahuje  500  metrů;  b)  plavby  při  výletních  či  vyhlídkových  zájezdech  kromě 

okružní  plavby;  nebo  c)  cesty  lodí  bez  mechanického  pohonu  a  na  originálech  či 

replikách historických osobních lodí navržených před rokem 1965 zejména z původních 

materiálů přepravujících nejvýše 36 osob.

Členské státy EU mohou podle citovaného čl. 2 uplatnit výjimky z působnosti 

nařízení  1177/2010  pro  „námořní  lodi  s  hrubou  prostorností  menší  než  300  

registrovaných tun provozované ve vnitrostátní přepravě, jsou-li práva cestujících podle  

tohoto nařízení dostatečně zajištěna vnitrostátním právem“, a to až po dobu dvou let od 

18. prosince 2012, či také pro „osobní přepravu, na kterou se vztahují závazky veřejné  

služby, smlouvy o veřejné službě nebo integrované služby, pokud jsou práva cestujících  

podle tohoto nařízení srovnatelným způsobem zaručena vnitrostátním právem.“

4.1.2 Zpoždění nebo zrušení vyplutí

Jak je  uvedeno v čl.  16 nařízení  1177/2010,  v případě zpoždění  nebo zrušení 

vyplutí mají být cestující nastupující z přístavních terminálů nebo, pokud je to možné, 

cestující  nastupující  v přístavech  informováni  o  dané  situaci  co  nejdříve,  nejpozději 

však 30 minut po plánovaném čase vyplutí, a následně také o odhadovaném čase vyplutí 

a připlutí neprodleně, jakmile jsou tyto informace dostupné. Jestliže cestující z těchto 

důvodů zmešká navazující spoj, dopravce či provozovatel terminálu vynaloží přiměřené 

úsilí na informování cestujícího o náhradních spojích. 

Pokud dopravce důvodně očekává, že dojde ke zrušení nebo zpoždění vyplutí 

o více než 90 minut, musí cestujícím nastupujícím z přístavních terminálů poskytnout 

55 Jedná se o dopravce, který má sídlo na území některého z členských států nebo nabízí osobní přepravu 
na území nebo z území členského státu. 
56 Pojem „okružní plavba“ znamená dle čl. 3 písm. t) „službu přepravy po moři nebo na vnitrozemských  
vodních cestách, jež je provozována výhradně pro účely zábavy či rekreace a jež je doplněna o ubytování  
a jiné služby a zahrnuje pobyt s více než dvěma noclehy na palubě“.
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zdarma občerstvení  odpovídající  čekací  době,  jestliže  je  k dispozici  nebo  může  být 

dodáno  za  přiměřených  okolností.  Možnost  dodání  občerstvení  „za  přiměřených 

okolností“ je jedním z dalších problematických ustanovení, které je třeba upřesnit pro 

zdárné uplatňování práv cestujících. Kromě toho mají také cestující v případě zrušení 

nebo zpoždění vyplutí, kvůli kterému je nutný pobyt cestujícího nebo jeho prodloužení, 

právo na odpovídající  ubytování  zdarma na lodi  či  v jiném místě  ubytování  (včetně 

přepravy z přístavního terminálu do místa ubytování a zpátky). Dopravce může určit 

hranici pro cenu za ubytování na jiném místě než na lodi, a to na 80 EUR pro jednoho 

cestujícího  za  noc,  a  délku  ubytování  na  tři  noci.  Nárok  na  ubytování  cestujícímu 

nevznikne, prokáže-li dopravce, že zrušení či zpoždění bylo způsobeno povětrnostními 

podmínkami ohrožujícími bezpečný provoz lodi.

Při  důvodném očekávání  zrušení  vyplutí  nebo  jeho  zpoždění  větším  než  90 

minut  má  cestující  právo  vybrat  si  mezi  přesměrováním  do  cílového  místa  (bez 

doplatků, za podobných podmínek a při nejbližší příležitosti) a náhradou zaplacené ceny 

přepravního dokladu za neuskutečněnou část cesty a za uskutečněnou část v případě, že 

cesta by již nesplnila účel s ohledem na původní cestovní plán, která má být uhrazena 

do  sedmi  dní.  Spolu  s náhradou  ceny  přepravního  dokladu  může  být  cestujícímu 

případně  také  poskytnuta bezplatná  zpáteční  cesta  do  místa  vyplutí  při  nejbližší 

příležitosti.  Stejně  jako  u  autobusové  a  autokarové  dopravy,  i  zde  by  mělo  dojít 

k upřesnění,  co  by  mělo  být  chápáno  pod  pojmem  přesměrování  „za  podobných 

podmínek“, a to alespoň v pokynech pro výklad nařízení vydaných Komisí, jelikož je 

nepravděpodobné,  že  s ohledem na  jeho  novost  bude nařízení  1177/2010 v nejbližší 

době změněno.  

Článek 19 také stanovuje právo cestujícího na odškodnění, které se vyplatí do 

jednoho měsíce od podání žádosti v případě zpožděného připlutí do cílového místa, a to 

bez  ztráty  práva na  přepravu.  Výše  náhrady činí  nejméně 25 % z ceny přepravního 

dokladu, jestliže:

- u plavby,  která  měla  trvat  nejdéle  čtyři  hodiny,  činí  zpoždění  alespoň jednu 

hodinu;
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- u  plavby,  která  měla  trvat  déle  než  čtyři  hodiny  a  nejdéle  osm  hodin,  činí 

zpoždění alespoň dvě hodiny;

- u plavby, která měla trvat déle než osm hodin a nejdéle dvacet čtyři hodin, činí 

zpoždění alespoň tři hodiny; nebo

- u plavby, která měla trvat déle než dvacet čtyři hodin, činí zpoždění alespoň šest 

hodin.

Při zpoždění větším než dvojnásobek z uvedených dob odpovídá odškodnění 50 % ze 

skutečně  zaplacené ceny  přepravního  dokladu.  U  zpáteční  cesty  se  odškodnění  za 

zpoždění  jedné  z cest  zjišťuje  z poloviny  zaplacené  ceny.  Dopravce  může  určit 

minimální  hranici  částky  ne  vyšší  než  6  EUR,  do  níž  nebude  muset  poskytnout 

odškodnění. 

U této kategorie práv cestujících platí určité výjimky. Právo na odškodnění se 

neuplatní,  pokud  „dopravce  prokáže,  že  zrušení  či  zpoždění  je  způsobeno 

povětrnostními  podmínkami  ohrožujícími  bezpečný  provoz  lodi  nebo  mimořádnými  

okolnostmi bránícími uskutečnění osobní přepravy, jimž nebylo možné zabránit, i kdyby  

byla  přijata  všechna  přiměřená  opatření.“  Další  výjimka  z tohoto  práva  vznikne 

v situaci,  kdy  je  cestujícímu  zrušení  nebo  zpoždění  spoje  sděleno  před  koupí 

přepravního dokladu nebo pokud jej on sám zavinil. Tato výjimka se použije i v případě 

nároku na pomoc v podobě občerstvení a ubytování podle čl. 19. 

4.1.3 Práva  osob  se  zdravotním  postižením  a  osob  se  sníženou 

pohyblivostí

Osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou pohyblivostí mají podle čl. 

7  nařízení  1177/2010  právo  na  rezervaci  a  koupi  přepravního  dokladu  za  stejných 

podmínek určených pro jiné cestující a bez jakýchkoliv dalších poplatků. Při rezervaci, 

obstarávání  přepravních  dokladů  ani  při  nalodění  nesmí  být  odmítnuti  kvůli  jejich 

zdravotnímu  stavu,  ledaže  důvodem je  dodržení  platných  požadavků  na  bezpečnost 

podle mezinárodního,  unijního nebo vnitrostátního práva či  stanovených příslušnými 

orgány a dále také v případě, že není možné bezpečné a z provozního hlediska vhodné 

nalodění,  vylodění  či  přeprava  na  základě  uspořádání  lodi  nebo  infrastruktury 

a vybavení přístavu. Ze stejných důvodů může také být požadováno, aby byl cestující 
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doprovázen další  bezplatně přepravovanou osobou poskytující  mu potřebnou pomoc. 

Konkrétní důvody musí být v obou případech neprodleně sděleny osobě se zdravotním 

postižením nebo sníženou pohyblivostí (na požádání písemně do pěti pracovních dnů). 

Pokud  dojde  k  odmítnutí,  dopravce,  zprostředkovatel  služeb  cestovního  ruchu  či 

poskytovatel  souborných  služeb  cestovního  ruchu  musí  také  vynaložit  veškeré 

přiměřené  úsilí  na  informování  osoby  se  zdravotním  postižením  nebo  sníženou 

pohyblivostí o přijatelné alternativní dopravě u daného dopravce. 

Podmínky přístupu k přepravě nediskriminující osoby se zdravotním postižením 

a  osoby se  sníženou pohyblivostí  by  měly  být  zveřejněny ve fyzické  podobě či  na 

internetu.  Kromě toho  také  všechny  podstatné  informace  (tj.  elektronické  rezervace 

a informace poskytované online, informace o cestě a podmínkách přepravy atd.) musí 

být zveřejněny tak, aby byly dostupné i pro tyto osoby.  

Cestující  mají  v souladu  s přílohami  II  a  III  nařízení  1177/2010  právo  na 

bezplatnou pomoc s ohledem na jejich potřeby v přístavech, při nalodění a vylodění a na 

palubě  lodi  od  dopravce  a  provozovatele  terminálu.  Tato  pomoc  je  poskytována 

v případě,  že  cestující  dopravci  nebo  provozovateli  terminálu  oznámí  nejpozději  48 

hodin předem (pokud se nedohodnou na kratší době) jakýmkoliv dostupným způsobem 

(včetně např. SMS), že bude potřebovat pomoc. Cestující se zároveň musí dostavit do 

přístavu  nebo  na  určené  místo  alespoň  60  minut  před  uveřejněným  časem  začátku 

plavby,  ledaže  se  s dopravcem  nebo  provozovatelem  terminálu  dohodnou  jinak, 

případně  v čase  určeném dopravcem.  Kromě toho  musí  cestující  při  rezervaci  nebo 

předem provedené koupi přepravního dokladu dopravci sdělit své zvláštní požadavky 

týkající  se  ubytování,  místa  k sezení  nebo  nutných  služeb  či  lékařského  vybavení, 

pokud  jsou  mu  známy.  Jestliže  toto  oznámení  učiní  a  přesto  je  jí  poté  odepřeno 

nalodění,  má  osoba  se  zdravotním postižením nebo  se  sníženou  pohyblivostí  spolu 

s doprovázející osobou právo buď na náhradu zaplaceného jízdného, nebo přesměrování 

podle přílohy I (za předpokladu, že jsou splněny bezpečnostní požadavky). I v situaci, 

kdy  cestující  svou  potřebu  pomoci  neoznámí,  dopravce  či  provozovatel  terminálu 

vynaloží veškeré přiměřené úsilí k zajištění nutné pomoci. 

Dopravci a provozovatelé terminálů označí místo v přístavním terminálu nebo 

mimo něj, kde mohou daní cestující oznámit svůj příjezd a svoji žádost o pomoc, a které 
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musí také poskytovat informace o přístavním terminálu a dostupné pomoci. Zároveň na 

všech prodejních místech včetně prodeje pomocí internetu nebo telefonu budou učiněna 

veškerá opatření nezbytná pro přijímání oznámení. 

Cestující se zdravotním postižením nebo sníženou pohyblivostí mají podle čl. 15 

dále právo na odškodnění za ztrátu nebo poškození vybavení umožňujícího pohyb nebo 

jiného zvláštního vybavení jimi používaného, jestliže škoda vznikla v důsledku nehody 

způsobené zaviněním nebo nedbalostí dopravce nebo provozovatele terminálu, přičemž 

zavinění  nebo  nedbalost  dopravce  se  předpokládá.  Výše  náhrady  není  omezena 

a odpovídá nákladům, které je  potřeba  vynaložit  na  opravu či  nahrazení  vybavení.57 

Kromě  odškodnění  musí  být  také  vynaloženo  veškeré  úsilí  k poskytnutí  dočasné 

náhrady vybavení. 

4.1.4 Další práva

Cestující mají dle čl. 22 nařízení 1177/2010 právo na náležité informace během 

celé  doby jízdy poskytované v přístupné podobě dopravci  a  provozovateli  terminálů 

v jejich působnosti. Dále mají cestující právo na veřejně dostupné informace o svých 

právech stanovených v nařízení 1177/2010, včetně kontaktních údajů orgánu určeného 

členským  státem  k prosazování  práva,  poskytovaných  na  palubě  lodi,  v přístavních 

terminálech a pokud možno v přístavech. Ke splnění informační povinnosti lze využít 

shrnutí nařízení 1177/2010 vytvořené Komisí. 

Cestující  mají  právo  na  podávání  stížností  ohledně  svých  práv,  pro  jejichž 

vyřizování  zavedou  dopravci  a  provozovatelé  terminálů  přístupný  mechanismus. 

Stížnost  musí  být  podána  do  dvou  měsíců  ode  dne,  kdy  došlo  k porušení  práv 

stanovených  v tomto  nařízení.  Do jednoho  měsíce  od  podání  žádosti  musí  cestující 

obdržet informaci,  zda byla stížnost uznána nebo zamítnuta,  případně o prodloužení 

lhůty vyřizování, která nesmí přesáhnout dva měsíce. 

57 Ustanovení o odškodnění se nepoužije, pokud se uplatní článek 4 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 392/2009 ze dne 23. dubna 2009 o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě 
nehod.
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4.1.5 Uplatňování nařízení 1177/2010

Každý  členský  stát  EU  ustanoví  alespoň  jeden  orgán  k prosazování  nařízení 

1177/2010 ve vztahu k cestám z přístavů či do přístavů v daném členském státu, o čemž 

poté informuje Komisi. Jak již bylo uvedeno výše, určený vnitrostátní orgán přijímá 

stížnosti cestujících ohledně porušení jejich práv. Členský stát může nicméně stanovit, 

že cestující je povinen podat stížnost nejprve dopravci nebo provozovateli terminálu. 

Stejně  jako  u  ostatních  způsobů dopravy,  členské  státy  dále  určí  účinné,  přiměřené 

a odrazující  sankce  za  porušení  povinností  podle  nařízení  1177/2010  a  příslušná 

opatření k jejich uplatňování, které taktéž oznámí Komisi spolu s případnými změnami 

v budoucnu. 

Dne 24. května 2016 byla vydána Zpráva o uplatňování nařízení 1177/201058 

(v této podkapitole dále jen „Zpráva“). Kromě dalšího Zpráva uvádí, že žádné členské 

státy nevyužily možnosti stanovit výjimku z působnosti nařízení pro některý typ lodí ve 

vnitrostátní přepravě, která jim náležela do 18. prosince 2014. 

Co  se  týče  vnitrostátních  orgánů  prosazujících  práva  vyplývající  z nařízení 

1177/2010, většina členských států stanovila stejné orgány již pověřené prosazováním 

práv v jiných druzích dopravy. Nelze zjistit přesný počet stížností podaných dopravci 

nebo provozovateli terminálu, jelikož dopravci tento údaj nemusí sdělovat vnitrostátním 

orgánům, a proto tedy nelze s určitostí říci,  jak je nařízení uplatňováno. Vnitrostátní 

orgány nicméně nepřijaly velké množství stížností, zejména z důvodu novosti nařízení 

1177/2010 a povinnosti v některých státech předkládat stížnost nejprve dopravci nebo 

provozovateli terminálu, kteří stížnosti zřejmě zdárně vyřeší. 

Komise si dle Zprávy není vědoma žádných záměrných ani závažných případů 

porušení nařízení 1177/2010. Přesto však je třeba říci,  že cestující nejsou dostatečně 

informováni  o  právech,  která  jim  náleží.  Dále  také  ne  všechny  členské  státy  včas 

stanovily příslušná prováděcí opatření k danému nařízení a prosazování práv cestujících 

je  tedy opožděno.  I  když vnitrostátní  orgány byly určeny členskými státy,  prosazují 

nařízení 1177/2010 odlišně. V některých státech se lze domáhat vzniklých nároků jen 

58 ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ: Zpráva o uplatňování nařízení (EU) 
č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách a o změně 
nařízení (ES) č. 2006/2004 ze dne 24. května 2016 COM (2016) 274.
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soudně, což může cestující odradit z důvodu vysoké nákladnosti a zdlouhavosti. Některá 

ustanovení  nařízení  1177/2010  jsou  nejasná  a  různě  vykládaná.  Jedná  se  např. 

o povinnost  dopravce  přesměrovat  cestujícího  při  zrušení  nebo  zpoždění  vyplutí 

za „srovnatelných podmínek“,  kdy není  jasné,  zda má být  nabídnuto i  přesměrování 

jinými způsoby dopravy. 

4.2 Nařízení 329/2009

Nařízení 329/2009, jež vstoupilo v platnost dne 29. května 2009, se vztahuje na 

cestující během námořní přepravy, která spadá do působnosti nařízení 1177/2010. Jeho 

cílem je upravit právo na náhradu škody za zranění či smrt cestujícího nebo jinou ztrátu 

či  škodu,  ke  které  došlo  v důsledku  nehody  v námořní  dopravě.  Nařízení  329/2009 

přebírá a doplňuje ustanovení Protokolu z roku 2002 k Athénské úmluvě o přepravě 

cestujících  a  jejich  zavazadel  po  moři  z roku  1974  a  také  výhrady  a  pokyny  IMO 

(Mezinárodní námořní organizace) k provádění Athénské úmluvy uvedené v příloze II 

a rozšiřuje  je  i  na vnitrostátní  námořní  přepravu59.  Vztahuje se  tedy na mezinárodní 

(ve smyslu čl. 1 bodu 9) i vnitrostátní námořní přepravu, pokud loď pluje pod vlajkou 

členského  státu,  je  v něm  registrovaná,  pokud  byla  smlouva  o  přepravě  uzavřena 

v členském státě či místo vyplutí nebo připlutí je v členském státě. Členské státy mohou 

uplatnit výjimky z použití nařízení 329/2009 pro vnitrostátní námořní přepravu po dobu 

čtyř let u lodí třídy A a do 31. prosince 2018 u lodí typu B. 

Cestující, případně jeho právní nástupce, mají dle čl. 3 právo na náhradu škody 

v případě  zranění  nebo  smrti  způsobené  nehodou  lodi60,  ledaže  k nehodě  došlo 

následkem válečného činu, občanské války, povstání nebo přírodního jevu výjimečné, 

nevyhnutelné a neodvratitelné povahy či pokud k nehodě došlo v důsledku úmyslného 

jednání nebo opomenutí třetí osoby. Cestující má také právo na náhradu škody, ke které 

sice nedošlo kvůli  nehodě, ale byla způsobena zaviněním nebo nedbalostí  dopravce. 

V takové situaci neplatí výše uvedené omezení náhrady. Dopravce musí v případě smrti 

nebo  zranění  cestujícího  způsobené  nehodou  lodi  poskytnout  zálohu  na  pokrytí 

okamžitých potřeb, která je přiměřená vzniklé újmě, do patnácti dnů ode dne určení 

59 Jedná se o přepravu na palubě lodi tříd A a B podle čl. 4 směrnice Rady 98/18/ES ze dne 17. března  
1998 o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě.
60 Pojem „nehoda lodi“ je v nařízení 329/2009 definován jako „ztroskotání, potopení, srážka lodi nebo  
její najetí na mělčinu, výbuch nebo požár na lodi nebo porucha lodi“.
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oprávněné osoby. Pokud došlo ke smrti cestujícího, výše zálohy musí být alespoň 21000 

EUR. 

Cestující  má  dále  právo  na  náhradu  škody  za  poškozené  nebo  ztracené 

zavazadlo,  ledaže  dopravce  prokáže,  že  k nehodě  došlo  bez  jeho  zavinění  nebo 

nedbalosti.  Co  se  týče  příručních  zavazadel,  dopravce  odpovídá  za  škodu,  pokud 

nehoda, která vedla ke škodě, byla způsobena zaviněním nebo nedbalostí dopravce, což 

se předpokládá. Dopravce neodpovídá za cennosti, pokud je od cestujícího nepřijal do 

úschovy. Dopravce může být zproštěn odpovědnosti i za předpokladu, že byla škoda 

způsobena  zaviněním  či  nedbalostí  cestujícího.  V případě  náhrady  za  ztracené  či 

poškozené vybavení umožňujícího pohyb či jiného zvláštního vybavení odpovídá výše 

náhrady hodnotě vybavení nebo nákladům na opravu. 

Cestující  mají  dále  nejpozději  při  odjezdu  právo  na  náležité  a  srozumitelné 

informace o právech vyplývajících z tohoto nařízení poskytnuté nejvhodnější formou. 

Rozsah  informací  musí  odpovídat  alespoň  souhrnu  ustanovení  nařízení  zveřejněné 

Komisí.

4.3 Právní úprava v České republice

Vodní  doprava  je  v českém právním řádu upravena zákonem o vnitrozemské 

plavbě,  který  kromě  dalšího  obsahuje  sankce  za  nedodržení  nařízení  1177/2010, 

a zákonem  o  námořní  plavbě.  Orgánem  k vyřizování  stížností  a  dohledu  nad 

dodržováním nařízení  1177/2010  je  dle  §  38  zákona  o  vnitrozemské  plavbě  Státní 

plavební správa. 

Česká republika žádné výjimky z nařízení 1177/2010 neuplatňuje, jelikož žádné 

námořní  lodě  již  pod  českou  vlajkou  od  roku  1998  neplují,  a  v souvislosti  s právy 

cestujících lze tedy plně odkázat na uvedené nařízení.61

61 HAVLÍČKOVÁ, Klára. KRÁLOVÁ, Renata.  Cestovní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 
392.
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5 Letecká doprava

Letecká doprava je jednou z nejrychleji rozšiřovaných způsobů dopravy, což je 

způsobeno zejména vysokou rychlostí  přepravy, pohodlím a kvalitou.  Další výhodou 

tohoto způsobu dopravy je také to, že přestože následky případných nehod jsou většinou 

katastrofální, příliš často k nim nedochází, a letecká doprava je tedy bezpečnější než 

ostatní druhy dopravy. Oproti tomu nevýhodou může být kromě dalšího skutečnost, že 

letiště ne vždy umožňují kvalitní navazující dopravu do center měst.62

V důsledku  liberalizace  ekonomického  prostředí  a  technického  rozvoje  došlo 

k velkému  růstu  využívání  letecké  dopravy,  dá  se  říci  všemi  vrstvami  obyvatel 

ekonomicky  vyspělých  zemí.63 K většímu  využití  letecké  dopravy  dochází  také 

v souvislosti  s nízkonákladovými  společnostmi,  které  sice  omezují  vedlejší  služby 

poskytované zdarma jinými  společnostmi  a  pohodlí  cestujícího,  ale  v důsledku toho 

mohou  poskytovat  levnější  přepravu,  a  jsou  tak  dostupné  pro  více  lidí.64 Jedním 

z následků tohoto rozvoje je však mnohdy nedostatečná kapacita letů, která vede mj. 

k odepření nástupu cestujících na palubu, a zvýšený výskyt dalších problémů z důvodu 

přeplněných  letišť  s navzájem  vzdálenými  bránami  či  terminály,  jakými  jsou  např. 

zpoždění nebo zrušení letů a ztráta zavazadel.65

5.1 Nařízení 261/2004

Nařízení  261/2004  stanovuje  práva  cestujících  a  povinnosti  dopravců 

v některých situacích během letecké přepravy, konkrétně se jedná o odepření nástupu na 

palubu, zrušení a zpoždění letu. Na rozdíl od úpravy ostatních druhů dopravy, nařízení 

261/2004  neobsahuje  úpravu  práv  osob  se  zdravotním  postižením  nebo  omezenou 

schopností pohybu a orientace, která je proto stanovena zvlášť v nařízení 1107/2006, jak 

bude popsáno v podkapitole 5.4 této práce.   

62 ZELENÝ, Lubomír. Osobní přeprava. 1. vydání. Praha: ASPI, 2007, s. 229.
63 PRUŠA, Jiří a kol. Svět letecké dopravy. 1. vydání. Galileo CEE Service ČR s.r.o., 2007, s. 23.
64 BusinessInfo.cz.  Letecká doprava v kontextu aktivit a politik EU.  2008 [online]. [cit.  2017-03-18]. 
Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/letecka-doprava-kontext-aktivit-eu-3865.html.
65 European Parliament. Strengthening air passenger rights in the EU. 2015 [online]. [cit. 2017-03-25]. 
Dostupné  z: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/556983/EPRS_BRI(2015)556983_EN.pdf.
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5.1.1 Působnost nařízení 261/2004

Nařízení  261/2004  vstoupilo  v platnost  dne  17.  února  2005.  Podle  čl.  3  se 

vztahuje „a) na cestující odlétající z letiště umístěného na území členského státu, na  

které se vztahuje Smlouva66; a b) na cestující odlétající z letiště umístěného na území  

třetí země na letiště umístěné na území členského státu, na které se vztahuje Smlouva,  

pokud neobdrželi náhradu nebo odškodnění a nebyla jim poskytnuta pomoc v této třetí  

zemi a pokud je  provozující  letecký  dopravce  dopravcem Společenství. Z působnosti 

nařízení jsou naopak vyjmuty osoby cestující bezplatně nebo za sníženou cenu, která 

není dostupná pro běžnou veřejnost, kromě programů pro často cestující zákazníky nebo 

podobných programů.  Na rozdíl  od jiných způsobů dopravy členské  státy  nemohou 

uplatnit ani dočasné výjimky z působnosti nařízení 261/2004 pro vnitrostátní dopravu. 

V  případech,  kdy  nařízení  261/2004  nelze  použít,  mohou  cestující  žádat 

odškodnění  reálně  vzniklé  škody  místo  paušální  náhrady  na  základě  Montrealské 

úmluvy. Cestující tak mohou žádat kromě dalšího odškodnění za ušlý zisk, propadlé 

uybtování či nevyužité navazující jízdenky.67

5.1.2 Odepření nástupu na palubu

K tzv.  overbookingu,  tedy  prodeji  většího  počtu  letenek,  než  který  odpovídá 

kapacitě  letadla,  vedoucímu k nedostatečné  kapacitě  letu  začalo  docházet  od  80.  let 

minulého století. Dopravci tak jednali s úmyslem snížit riziko, že let nebude dostatečně 

obsazen  a  jejich  náklady  nebudou  pokryty.68 Dle  čl.  2  písm.  j)  nařízení  261/2004 

„odepření  nástupu  na  palubu“  znamená  „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“. SDEU definici upřesnil ve věci Finnair69, když rozhodl, 

že se nejedná pouze o situaci, kdy byl cestující odmítnut z důvodu nadměrného počtu 

66 Smlouva o Evropské unii. 
67 Právní  prostor.  Kompenzace  v  letecké  dopravě.  2015  [online].  [cit.  2017-03-24].  Dostupné  z: 
http://www.pravniprostor.cz/clanky/mezinarodni-a-evropske-pravo/kompenzace-v-letecke-doprave.
68 HORNÍK, Jiří. Evropská unie významně posílila práva cestujících v letecké dopravě. Právní rozhledy 
15/2004, s. 570.
69 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie, Finnair Oyj v. Timy Lassooy, ze dne 4. října 2012, věc C-
22/11.
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přijatých rezervací a tudíž nedostatečné kapacity letu, ale i v případě, kdy k odepření 

nástupu na palubu došlo z jiných důvodů, jimiž mohou být např. provozní důvody70. 

SDEU  zároveň  uvedl,  že  „vznik  „mimořádných  okolností“  vedoucích  leteckého  

dopravce  k  reorganizaci  letů  po  vzniku  mimořádných  okolností  nemůže  odůvodnit  

„odepření  nástupu  na  palubu“  letadel  s  pozdějším  odletem,  ani  zprostit  tohoto  

dopravce  povinnosti  odškodnit  na  základě  čl.  4  odst.  3  téhož  nařízení  cestujícího,  

kterému odepřel nástup na jeden z těchto letů vypravených po uvedených okolnostech“. 

Za odepření nástupu na palubu by nemělo být považováno odmítnutí  cestujícího při 

zpátečním  letu  ani  při  navazujícím  letu  z toho  důvodu,  že  se  nedostavil  k  odletu 

předchozího letu či letů (tzv. no-show).71

Cestujícím nesmí být podle čl. 4 nařízení 261/2004 odepřen nástup na palubu 

letadla  před  tím,  než  jsou  vyzváni  dobrovolníci,  kteří  by  byli  ochotní  odstoupit 

za náhradu od své rezervace. Na náhradu škody má cestující v této situaci právo vždy, 

dopravci se nemůžou odvolat na mimořádné okolnosti. Dále mají toto právo cestující 

u navazujících  letů  za  předpokladu,  že  lety  měly  být  uskutečněny na  základě  jedné 

přepravní  smlouvy,  měly  na  sebe  přímo  navazovat,  byly  odbaveny  současně 

a k odepření  nástupu  na  palubu  došlo,  jelikož  první  let  z rezervace  měl  zpoždění, 

za které odpovídá dopravce.72

Spolu  s náhradou  podle  dohodnutých  podmínek  mezi  daným  dobrovolníkem 

a provozujícím leteckým dopravcem je dobrovolníku poskytnuta také pomoc dle čl. 8 

nařízení  261/2004  v podobě  výběru  mezi  proplacením  výdajů  a  přesměrováním 

do cílového místa, jak bude popsáno v následujících odstavcích. Pouze v situaci, kdy 

neexistuje dostatečný počet cestujících, kteří by dobrovolně odstoupili od své rezervace, 

může provozující letecký dopravce odepřít cestujícímu nástup na palubu letadla proti 

jeho vůli.  V takovém případě  musí  být  cestující  odškodněn,  jak  je  uvedeno v čl.  7, 

a zároveň mu musí být poskytnuta pomoc podle čl. 8 a 9.  

70 V citovaném rozsudku se konkrétně jednalo o stávku zaměstnanců letiště.
71 Sdělení Komise: Pokyny pro výklad nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, kterým 
se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na 
palubu,  zrušení  nebo  významného  zpoždění  letů,  a  nařízení  Rady  (ES)  č.  2027/97  o  odpovědnosti 
leteckého dopravce v případě nehod ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002 
(2016/C 214/04) ze dne 15. června 2016.
72 Tamtéž. 
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Náhrada podle čl. 7 nařízení 261/2004 je poskytována ve výši podle délky letů73, 

a to následovně: 

- 250 EUR u letů nepřesahujících 1500 km;

- 400 EUR u delších letů v rámci EU či u ostatních letů o délce mezi 1500 km 

a 3500 km; 

- 600 EUR u zbývajících letů.

Pokud je cestujícímu poskytnuta možnost přesměrování (v rámci pomoci podle čl. 8), 

výše náhrady může být snížena o 50 % za předpokladu, že čas příletu přesměrovaného 

letu nepřesáhne čas příletu plánovaného letu a) o dvě hodiny u letů s délkou max. 1500 

km; b) o tři hodiny u letů v rámci EU delších než 1500 km či u ostatních letů s délkou 

mezi 1500 km a 3500 km; nebo c) o čtyři hodiny u zbývajících letů.   

Podle  čl.  8  má  cestující  právo  na  pomoc  v podobě  volby  mezi  proplacením 

výdajů a přesměrováním. Výdaje zahrnují pořizovací cenu letenky za část nebo části 

neuskutečněné cesty a za část nebo části cesty uskutečněné, pokud již let neslouží účelu 

podle původního cestovního plánu (musí být proplaceno do sedmi dní) a případně také 

zpáteční  let  do  původního  místa  odletu  poskytnutý  při  nejbližší  příležitosti. 

U přesměrování si cestující může vybrat mezi přesměrováním na cílové místo určení74 

při nejbližší příležitosti nebo v pozdější době jím určené s výhradou dostupnosti míst, 

v obou  případech  poskytnuté  za  srovnatelných  dopravních  podmínek.  Pojem 

„za srovnatelných podmínek“ není  ani  v nařízení  261/2004  nijak  definován,  a  může 

proto docházet k nejasnostem při uplatňování práva. Z tohoto důvodu Komise ve svých 

Pokynech  pro  výklad  nařízení  261/200475 uvedla,  že  přestože  je  třeba  splnění  této 

podmínky  posuzovat  vždy  individuálně  v jednotlivých  případech,  doporučuje,  aby 

73 Délka letu se určuje podle posledního místa určení, kam cestující kvůli odepření nástupu na palubu 
nebo zpoždění přiletí později, než původně plánoval.
74 Pokud provozující letecký dopravce nabídne cestujícímu let do jiného letiště, než které bylo uvedeno v 
původní  rezervaci,  poskytne cestujícímu náhradu nákladů na přepravu z tohoto jiného letiště  buď na 
původní letiště, nebo na jiné místo po dohodě s cestujícím.
75 Sdělení Komise: Pokyny pro výklad nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, kterým 
se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na 
palubu,  zrušení  nebo  významného  zpoždění  letů,  a  nařízení  Rady  (ES)  č.  2027/97  o  odpovědnosti 
leteckého dopravce v případě nehod ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002 
(2016/C 214/04) ze dne 15. června 2016.
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cestující  nebyli  přepravováni  nižší  třídou,  než  pro  jakou  učinili  rezervaci76.  Od 

cestujících by nemělo být  požadováno uhradit  dodatečné  náklady plynoucí  z využití 

jiného leteckého dopravce či jiného způsobu dopravy nebo dopravy ve vyšší třídě. Při 

přepravě jiným leteckým dopravcem nebo jiným druhem dopravy u části cesty by se 

celkový  čas  přepravy  neměl  příliš  lišit  od  původního  plánovaného  času  přepravy. 

Zároveň  by  podle  Komise  měla  být  i  v rámci  přesměrované  cesty  cestujícím  se 

zdravotním postižením nebo s omezenou pohyblivostí poskytnuta pomoc, ke které se 

přihlásili u původní cesty. 

Jak je uvedeno v čl. 9 nařízení 261/2004, cestující má kromě výše uvedeného 

také právo na bezplatně poskytnutou:

- stravu a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době; 

-  ubytování  (pokud je pobyt  nezbytný či  pokud je  nezbytný delší  pobyt,  než 

cestující zamýšlel); 

- přepravu mezi letištěm a místem ubytování. 

Poskytnutí péče „v rozsahu přiměřeném čekací době“ by mělo být vykládáno tak, že 

péče by měla odpovídat očekávané délce zpoždění a denní či noční době, kdy taková 

situace nastane, aby se tak co nejvíce snížilo nepohodlí cestujících a zároveň byl brán 

ohled na zásadu úměrnosti,  a  to  i  na přestupním letišti  v  případě navazujících letů. 

Zvláštní pozornost je nutno věnovat potřebám osob se zdravotním postižením nebo osob 

s omezenou pohyblivostí a dětem bez doprovodu. Kromě toho mají cestující právo na 

dva telefonní hovory a na dvě zprávy prostřednictvím telexu, faxu či elektronické pošty 

zdarma.  Při  poskytnutí  pomoci  podle  citovaného čl.  9  mají  přednostní  právo osoby 

s omezenou  pohyblivostí  včetně  jejich  doprovázejících  osob  a  děti  bez  doprovodu. 

Pokud dopravce cestujícímu tuto péči neposkytne a cestující si ji zajistí sám, má právo 

na  náhradu  částky  ve  výši,  která  se  v  dané  situaci  jeví  jako  nezbytná,  vhodná 

a přiměřená.  

76 Pokud ano, cestující mají právo na náhradu škody. 
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5.1.3 Zpoždění letu

Jak  uvádí  čl.  6  nařízení  261/2004,  cestujícím  náleží  jistá  práva,  pokud 

provozující  letecký  dopravce  důvodně  očekává,  že  oproti  plánovanému času  odletu 

dojde k následujícímu zpoždění letu:

- alespoň o dvě hodiny u letů s délkou do 1500 km;

- alespoň o tři hodiny u letů v EU s délkou více jak 1500 km a u ostatních letů 

s délkou od 1500 km do 3500 km; a 

- alespoň o čtyři hodiny u všech zbývajících letů. 

Mezi  tato  práva  cestujících  patří  pomoc podle  čl.  9  v podobě  stravy a  občerstvení, 

ubytování a poskytnutí dvou telefonních hovorů či zpráv zdarma. Na základě bodu 18 

preambule nařízení 261/2004 lze omezit nebo odmítnout poskytnutí péče cestujícímu, 

pokud by poskytnutí  této péče vedlo k dalšímu zpoždění během čekání na náhradní 

nebo  zpožděný  let.  Dopravce  tak  nemusí  poskytnout  ubytování,  jestliže  dojde  ke 

zpoždění letu pozdě večer, nicméně lze očekávat odlet do několika málo hodin a pokud 

by  cestující  byli  dopravováni  na  místo  ubytování  a  zpět  na  letiště  uprostřed  noci, 

zpoždění by mohlo být mnohem delší. V případě, že důvodně očekávaný čas zpoždění 

je nejméně jeden den po původně oznámeném čase odletu, mají cestující kromě výše 

uvedeného také právo na pomoc v podobě přepravy mezi letištěm a místem ubytování. 

Pokud  délka  zpoždění  dosáhne  alespoň  pěti  hodin,  cestujícím  náleží  dále  náhrada 

pořizovací ceny letenky a případně i zpáteční let do původního místa odletu při nejbližší 

příležitosti, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 1 písm. a) nařízení 261/2004. 

Ve věci Sturgeon77 se SDEU zabýval otázkou, kdy lze let považovat za zpožděný 

a kdy za zrušený. SDEU zdůrazňuje význam letového řádu a odkazuje na své další 

rozhodnutí78, podle kterého let tvoří jedna operace letecké dopravy provedené leteckým 

dopravcem, který určuje svůj letový řád. Letový řád proto představuje významný prvek 

letu prováděného podle plánu předem stanoveného dopravcem. Na základě toho tedy 

dle SDEU platí, že „bez ohledu na dobu trvání zpoždění — byť by se jednalo o zpoždění  

77 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie, Christopher Sturgeon a další v. Condor Flugdienst GmbH a  
Stefan Böck a Cornelia Lepuschitz v. Air France SA, ze dne 19. listopadu 2009, spojené věci C-402/07 a  
C-432/07.
78 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie, Emirates Airlines – Direktion für Deutschland v. Diether 
Schenkel, ze dne 10. července 2008, věc C-173/07.
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významné — nelze zpožděný let považovat za zrušený, jestliže je uskutečněn v souladu  

s původním  plánem  stanoveným  leteckým  dopravcem“.  Pro  stanovení,  zda  došlo  ke 

zpoždění  nebo  zrušení  letu,  tedy  nejsou  podstatné  informace  uvedené  na  letištní 

informační  tabuli  nebo  sdělené  dopravcem  prostřednictvím  jeho  zaměstnanců  ani 

skutečnost, že cestující obdrželi zpět svá zavazadla nebo nové palubní vstupenky. 

SDEU v citovaném rozsudku ve věci Sturgeon dále uvádí, že cestující mají při 

zpoždění letu stejná práva na náhradu škody dle čl. 7 jako při jeho zrušení, „jestliže 

z důvodu  zpoždění  letu  utrpí  cestující  ztrátu  času  tří  nebo  více  hodin,  tedy  jestliže  

dosáhnou  cílového  místa  určení  tři  nebo  více  hodin  po  čase  příletu  původně  

plánovaném  leteckým  dopravcem.  Nicméně  takové  zpoždění  nezakládá  nárok  na  

náhradu škody  ve  prospěch  cestujících,  jestliže  letecký  dopravce  může  prokázat,  že  

významné zpoždění bylo způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým by nebylo možné  

zabránit,  i  kdyby  byla  přijata  všechna  přiměřená  opatření,  tedy  okolnostmi,  jež  se  

vymykají účinné kontrole leteckého dopravce“. Tento rozsudek vedl k velkému množství 

komentářů,  z nichž některé  ocenily posílení  práv  spotřebitelů  a  některé  namítaly,  že 

SDEU v rozsudku převzal roli legislativního orgánu.79 Mnohé letecké společnosti proto 

odmítají vyplácet  náhrady v případě delších zpoždění a argumentují tím, že zpoždění 

a zrušení letu jsou odlišné situace zejména tím, že za zpoždění, na rozdíl od zrušení letu 

nebo  odepření  nástupu  na  palubu,  letecké  společnosti  většinou  nejsou odpovědné  a 

odpovídají za ně provozovatelé letiště. Toto odůvodnění ale nemusí být vždy pravdivé, 

často  je  zpoždění  způsobené  jejich  organizačními  chybami  a špatným  plánováním. 

I kdyby za zpoždění dopravci skutečně neodpovídali, letecké společnosti mají právo na 

případný  rekurs  vůči  provozovatelům letišť  podle  čl.  13  nařízení  261/2004.  Mnoho 

vnitrostátních soudů nicméně rozhoduje podle rozsudku Sturgeon, který je podporován 

i Evropskou komisí, mj. v jejím Sdělení z roku 201180, kde uvádí, že rozhodnutí SDEU 

jsou přímo aplikovatelná a závazná, a všichni dopravci se proto podle nich musí řídit.81

79 BOBEK, Michal. PRASSL, Jeremias. Air Passenger Rights: Ten Years On. 1. vydání. Hart Publishing, 
2016. s. 101.
80 SDĚLENÍ  KOMISE  EVROPSKÉMU  PARLAMENTU  A RADĚ  o  uplatňování  nařízení  (ES)  č. 
261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě 
odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů COM (2011) 174.
81 VAN DAM, Cees. Air Passenger Rights after Sturgeon. Air and Space Law. Svazek 36. Vydání 4/5, 
2011. 
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SDEU tuto argumentaci o tříhodinovém zpoždění zakládajícím stejná práva jako 

při  zrušení  letu  použil  znovu  ve  věci  Nelson82.  S názorem  SDEU  v citovaných 

rozhodnutích lze souhlasit, jelikož při určité délce zpoždění skutečně nejsou příliš velké 

rozdíly v tom, jaká újma je způsobena cestujícím zpožděných letů a jaká újma vznikne 

cestujícím  letů  zrušených.  V obou  případech  dojde  ke  ztrátě  času  a  narušení  plánů 

cestujících, kteří by tedy měli mít právo na odškodnění. Ostatně jak zdůraznil SDEU 

v citovaném rozhodnutí ve věci Sturgeon v bodech 47 a 48, veškeré právní akty EU by 

měly  být  vykládány  v souladu  s primárním  právem  co  nejšířeji  a  tak,  aby  se  se 

srovnatelnými situacemi zacházelo stejně podle zásady rovného zacházení, ledaže tomu 

brání objektivní důvody. 

Zpoždění by v souvislosti s náhradou škody podle čl. 7 nařízení 261/2004 mělo 

být  stanoveno  podle  plánovaného času  příletu  do  cílového  místa  určení,  kterým by 

v rámci navazujících letů mělo být chápáno místo určení posledního letu.83

5.1.4 Zrušení letu

Pokud dojde ke zrušení letu, mají cestující právo na pomoc podle čl. 8 a dle čl. 9 

odst. 1 písm. a) a odst. 2 a při přesměrování, u kterého předpokládaný čas odletu je 

nejdříve následující den po plánovaném odletu zrušeného letu, také na pomoc dle čl. 9 

písm.  b)  a  c).  Podle  rozhodnutí  SDEU84 má  cestující  právo  na  péči  podle  čl.  9 

i v případě  zrušení  letu  způsobeného  mimořádnými  okolnostmi.  Lze  souhlasit 

s názorem  SDEU,  že  jakékoliv  časové  či  finanční  omezení  povinnosti  dopravce 

poskytnout  cestujícím  péči  při  zrušení  letu  by  nebylo  v souladu  s cílem  nařízení 

261/2004.

Cestující mají dále právo na náhradu škody podle čl. 7 za podmínek, že a) nebyli 

informováni o zrušení letu nejméně dva týdny předem; b) byli informováni85 v období 

mezi dvěma týdny a sedmi dny před plánovaným odletem, ale nebyla jim nabídnuta 

možnost  přesměrování  na  let  s časem  odletu  nejpozději  dvě  hodiny  před  jejich 

82 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie, Emeka Nelson a další v. Deutsche Lufthansa AG a TUI 
Travel plc a další v. Civil Aviation Authority, ze dne 23. října 2012, spojené věci C-581/10 a C-629/10.
83 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie, Air France v. Heinz-Gerke Folkerts a Luz-Tereza Folkerts, 
ze dne 26. února 2013, věc C-11/11.
84 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie, Denise McDonagh v. Ryanair Ltd., ze dne 31. ledna 2013, 
věc C-12/11.
85 Důkazní břemeno ohledně informování cestujících náleží provozujícímu leteckému dopravce.
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plánovaným  odletem  a  časem  příletu  do  cílového  místa  nejdéle  čtyři  hodiny  po 

plánovaném čase příletu; nebo c) nebyli informováni o zrušení letu méně jak sedm dnů 

předem a zároveň jim nebylo umožněno přesměrování s odletem nejpozději hodinu před 

plánovaným  odletem  a  příletem  nejdéle  dvě  hodiny  po  plánovaném  čase.  Při 

informování cestujících o zrušení letu jim musí být zároveň sděleny možnosti náhradní 

dopravy.  Otázka  informování  cestujících  může  být  dost  problematická.  Pokud např. 

dopravce zašle cestujícímu email informující ho o zrušení letu, dá se to považovat za 

informování  cestujícího?  Dle  mého  názoru  by  v dané  situaci  cestující  měl  být 

považován  za  informovaného,  pokud  dopravce  obdrží  alespoň  potvrzovací  zprávu 

o doručení. 

Pojem  „zrušení“  je  v čl.  2  písm.  l)  nařízení  261/2004  definován  jako 

„neuskutečnění letu, který byl dříve plánován a na který bylo rezervováno alespoň jedno  

místo“.  SDEU význam tohoto pojmu upřesnil  ve svém rozsudku86 tak,  že se uplatní 

i v situacích, kdy je upuštěno od původně plánovaného letu a cestující z tohoto letu se 

připojí k cestujícím na letu, který byl plánován nezávisle na původním letu, aniž by bylo 

potřeba výslovné rozhodnutí  leteckého dopravce  o zrušení  letu.  Jedná se tedy např. 

o situaci, kdy letadlo vzlétne, avšak z nějakého důvodu se musí vrátit na letiště, odkud 

vzlétlo, a cestující proto musí využít jiné lety. Důvod může být jakýkoliv, jeho význam 

je podstatný pouze pro určení, zda ke zrušení došlo na základě mimořádných okolností, 

které by opravňovaly dopravce zprostit se odpovědnosti. SDEU zároveň uvádí, že není 

rozhodující,  zda  bylo  dopravcem  přijato  výslovné  rozhodnutí  o  zrušení  letu.  Další 

otázkou  při  rozlišování  mezi  „zrušením“  a  „zpožděním“  letu  je  jeho  přečíslování. 

Změna čísla letu by neměla být zásadním prvkem určujícím zrušení letu. I přesto, že je 

let zpožděn o jeden den a je mu přiděleno anotované číslo letu kvůli odlišení od letu se 

stejným  číslem  následující  den,  nemusí  se  jednat  o  zrušení  letu,  ale  stále  bude 

považován za zpožděný.87

86 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie, Aurora Sousa Rodríguez a další v. Air France SA, ze dne 
13. října 2011, věc C-83/10.
87 Sdělení Komise: Pokyny pro výklad nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, kterým 
se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na 
palubu,  zrušení  nebo  významného  zpoždění  letů,  a  nařízení  Rady  (ES)  č.  2027/97  o  odpovědnosti 
leteckého dopravce v případě nehod ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002 
(2016/C 214/04) ze dne 15. června 2016.
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Let  je  považován za  zrušený  také  v případě  odkloněného  letu,  při  kterém je 

místem příletu jiné letiště neodpovídající  letišti  uvedenému jako cílové místo určení 

v přepravním  dokladu  cestujícího,  není-li  cestujícímu  navrženo  přesměrování  při 

nejbližší  příležitosti  za  srovnatelných podmínek na  původní  letiště  či  jiné  místo  po 

dohodě dopravce s cestujícím či  neobsluhují-li  letiště příletu a  původní letiště stejné 

místo, město nebo region. V takových případech lze let považovat pouze za zpožděný.88

Cestující nemají právo na náhradu dle čl.  7, pokud bylo zrušení prokazatelně 

způsobeno „mimořádnými okolnostmi, kterým by nebylo možné zabránit, i kdyby byla  

všechna přiměřená opatření  přijata“.  Jak  je  uvedeno v bodu 14 preambule  nařízení 

261/2004,  „tyto  mimořádné  okolnosti  se  mohou  vyskytnout  zejména  v  případech  

politické nestability, povětrnostních podmínek neslučitelných s uskutečněním dotčeného  

letu, bezpečnostních rizik, neočekávaných nedostatků letové bezpečnosti a stávek, které  

postihují  provoz  provozujícího  leteckého  dopravce“.  Jelikož  je  význam  pojmu 

„mimořádné okolnosti“ hodně diskutovaným pojmem, zabýval se jím i SDEU. Podle 

rozhodnutí  věci  Wallentin-Hermann89 nelze  za  mimořádné  okolnosti  považovat 

technické závady na letadle vedoucí ke zrušení letu, jelikož letečtí dopravci se musí 

během  provozu  letů  často  potýkat  s technickými  závadami.  Zároveň  také  dodržení 

minimálních  pravidel  údržby  letadla  leteckým dopravcem neznamená,  že  tím  přijal 

„všechna přiměřená opatření“. Za výjimku může být považována situace, „kdy je daná 

závada způsobena událostmi, které svou povahou či původem nejsou vlastní běžnému 

výkonu činnosti  dotčeného leteckého dopravce a vymykají  se  jeho účinné  kontrole“, 

k čemuž  může  dojít  mj.,  pokud  dojde  k vadě  na  letadle  v důsledku  teroristického 

jednání či sabotáže nebo pokud je na letadle tvořícím flotilu objevena skrytá výrobní 

vada ohrožující letovou bezpečnost, přestože jsou příslušná letadla flotily již v provozu. 

Tyto  podmínky,  za  kterých  může  být  technická  závada  považována  za  mimořádnou 

okolnost vedoucí ke zpoždění nebo zrušení letu, byly potvrzeny i rozsudkem ve věci 

Sturgeon.  

88 Tamtéž. 
89 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie, Friederike Wallentin-Hermann v. Alitalia – Linee Aeree 
Italiane SpA, ze dne 22. prosince 2008, věc C-549/07.
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5.1.5 Další práva

Pokud je cestující na základě rozhodnutí dopravce přepravován ve vyšší třídě, 

než  která  byla  určena  v rezervaci,  neuhrazuje  žádný  doplatek  k zakoupené  letence. 

Naopak v případě přepravy v nižší  třídě,  má právo na náhradu ve výši 30 % z ceny 

letenky u letů s délkou do 1500 km, ve výši 50 % z ceny letenky u letů v rámci EU 90 

delších než 1500 km a u ostatních letů s délkou mezi 1500 km a 3500 km či ve výši 

75 % z ceny u všech zbývajících letů, a to do sedmi dnů.

Kromě výše uvedených práv mají cestující právo na informace o jejich právech 

stanovených  v tomto  nařízení.  U  registrace  k  přepravě  musí  být  umístěno  čitelné 

oznámení, jež zní: „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.“ Dopravce je při odepření nástupu na palubu, zrušení letu či zpožděním dvě 

hodiny a  více povinen předat  cestujícímu písemné oznámení  s pravidly pro náhradu 

škody a pomoc podle nařízení 261/2004 včetně kontaktních údajů vnitrostátního orgánu 

určeného  k prosazování  práv.  Pokud  cestující  kvůli  nedostatečně  poskytnutým 

informacím přijme  náhradu  škody neodpovídající  výši  podle  nařízení  261/2004,  má 

právo žádat u příslušných orgánu zbývající část náhrady. 

5.1.6 Uplatňování nařízení 261/2004

K prosazování práv upravených nařízením 261/2004 v souvislosti s lety z letišť 

či na letiště nacházející se na jejich území ustanoví členské státy subjekt, který oznámí 

Komisi. Tyto subjekty mj. přijímají stížnosti cestujících týkající se porušení jejich práv. 

Za porušení práv ustanovení tohoto nařízení členské státy dále určí účinné, přiměřené 

a odrazující sankce.

Nařízení  261/2004  nebylo  přijato  s příliš  velkým  nadšením  dopravci,  kteří 

upozorňovali na některá problematická ustanovení. Kromě dalšího se jedná o nejasnost 

týkající  se  pojmu „potvrzená  rezervace“  v čl.  1  odst.  2  písm.  a)  nařízení  261/2004, 

jelikož v nařízení je definován pouze pojem „rezervace“. Další otázkou je poskytnutí 

náhradní  dopravy  za  srovnatelných  přepravních  podmínek,  což  by  mnohdy  mohlo 

90 Kromě letů mezi evropským územím členských států a francouzskými zámořskými departmenty.
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znamenat  i  využití  jiného druhu dopravy např.  vysokorychlostních vlaků. V nařízení 

261/2004 však není  jasně  stanoveno,  zda  je  tento  způsob možný na základě  pojmu 

„srovnatelné přepravní podmínky“.    

Dochází k velkému počtu soudních sporů v souvislosti  s nařízením 261/2004, 

jehož  ustanovení  byla  mnohokrát  upřesněna  v rozhodnutích  SDEU.  V březnu  2013 

proto  Evropská  komise  podala  návrh  změny  nařízení  261/2004,  který  by  upřesnil 

nejasná ustanovení,  zejména pojem „mimořádné okolnosti“,  a  zjednodušil  tak jejich 

uplatňování.   Do doby,  než bude změna přijata,  vydala  Komise  pokyny pro výklad 

nařízení  261/200491,  jež  v mnohém vycházejí  z relevantní  judikatury.92 Cílem těchto 

pokynů je tedy zaměřit se na problematické otázky nejčastěji vznášené vnitrostátními 

orgány  určenými  k prosazování  práva  podle  nařízní  261/2004,  cestujícími  a  jejich 

organizacemi, Evropským parlamentem a zástupci dopravců.93

Dne 4. dubna 2007 vydala Komise Sdělení o uplatňování nařízení 261/200494 

(v této  podkapitole  dále  jen  „Sdělení  z roku  2007“).  V svém  Sdělení  z roku  2007 

Komise  kromě  jiného  uvádí,  že  jedním  z hlavních  problémů  nařízení  261/2004  je 

výklad  pojmu  „mimořádné  okolnosti“,  které  umožňují  dopravcům  vyhnout  se 

odškodnění  cestujících.  Je  také  potřeba  upřesnit  pojem  „srovnatelné  dopravní 

podmínky“, jelikož není jasné, zda by měli cestující být přesměrování i s pomocí jiných 

dopravců či jiným způsobem dopravy. Další nedostatek nařízení 261/2004 podle Sdělení 

z roku 2007 spočívá v tom, že nelze jednoduše rozlišit mezi zpoždění a zrušením letu. 

Je  otázkou,  zda se např.  zpoždění  24 hodin dá považovat  za zrušení  letu.  Dopravci 

v některých  případech  označí  let  jako  zpožděný,  přestože  byl  ve skutečnosti  zrušen 

z technických důvodů, aby tak nemuseli poskytnout cestujícím příslušnou náhradu. 

91 Sdělení Komise: Pokyny pro výklad nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, kterým 
se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na 
palubu,  zrušení  nebo  významného  zpoždění  letů,  a  nařízení  Rady  (ES)  č.  2027/97  o  odpovědnosti 
leteckého dopravce v případě nehod ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002 
(2016/C 214/04) ze dne 15. června 2016.
92Evropský  parlament.  Práva  cestujících.  2016  [online].  [cit.  2017-03-19].  Dostupné 
z: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.6.2.html.
93 AIR  PASSENGER  RIGHTS.  First  class  information  on  your  EU  travel  rights.  Guidelines  
& Interpretation  on  Regulation  (EC)  No  261/2004.  [online].  [cit.  2017-03-24].  Dostupné 
z: http://www.airpassengerrights.eu/en/guidelines-interpretation.html.
94 Sdělení  Komise  Evropskému  parlamentu  a  Radě  podle  článku  17  nařízení  (ES)  č.  261/2004 
o uplatňování a výsledcích uvedeného nařízení, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci 
cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění 
letů COM (2007) 168.
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Dne 11. dubna 2011 pak Komise vydala další  Sdělení o uplatňování nařízení 

261/200495 (v  této  podkapitole  dále  jen  „Sdělení  z roku  2011“).  Komise  uvádí,  že 

ve všech  druzích  dopravy  jsou  v současné  době  upravena  srovnatelná  práva  (právo 

na náhradu  ceny  přepravního  dokladu,  odškodnění,  pomoc  během  čekání  a  právo 

na informace),  nicméně  jejich  konkrétní  obsah  se  liší,  jelikož  existují  různě  velké 

společnosti dopravců, počty linek i různě dlouhé cesty a jejich podmínky. 

Komise navazuje na své Sdělení z roku 2007, ve kterém stanovila nutnost zajistit 

jednotný  výklad  nařízení  261/2004  všemi  členskými  státy,  dostupné  prostředky 

k podávání a vyřizování stížností cestujících a jejich lepší informování. Podle Sdělení 

z roku 2011 však stále dochází k nejasnostem týkajícím se výkladu ustanovení nařízení 

261/2004 a v důsledku toho k nejednotnému prosazování práv členskými státy. Některé 

pojmy  nicméně  byly  vyjasněny  v rozhodnutích  SDEU,  konkrétně  přesměrování 

za „srovnatelných dopravních podmínek“ a při „nejbližší příležitosti“ a právo na pomoc 

v případě  zpoždění  dle  čl.  6  na  místech  přestupu.  Během  vyřizování  stížností 

vnitrostátními  subjekty  se  nicméně  dál  liší  postupy  i  lhůty  na  odpověď  cestujícím 

a nedošlo ani k příliš výraznému zlepšení v informovanosti cestujících o právech, která 

jim náleží. Nařízení 261/2004 je nedostatečně uplatňováno mj. také kvůli skutečnosti, 

že sankce nejsou dostatečně účinné, přiměřené ani odrazující, aby motivovaly dopravce 

dodržovat  stanovené  povinnosti.  Komise  chce  proto  nadále  usilovat  o  jednotné 

prosazování  práv  podle  nařízení  261/2004,  zjednodušit  jejich  používání  a  zvýšit 

informovanost cestujících o těchto právech. 

5.2 Návrh o změně nařízení 261/2004

Cílem návrhu o změně nařízení 261/2004 je zejména zajistit dodržování vysoké 

úrovně ochrany cestujících při zohlednění finančních důsledků na letecké dopravce. Jak 

je uvedeno v návrhu o změně nařízení 261/2004, významný vliv na výklad nejasných 

ustanovení nařízení 261/2004 měla judikatura SDEU, ve které již mnohé pojmy byly 

upřesněny, jak bylo zmiňováno výše. 

95 SDĚLENÍ  KOMISE  EVROPSKÉMU  PARLAMENTU  A RADĚ  o  uplatňování  nařízení  (ES)  č. 
261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě 
odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů COM (2011) 174.
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Jedním  z hlavních  pojmů,  které  jsou  definovány,  je  pojem  „mimořádné 

okolnosti“. Jsou definovány v souladu s rozhodnutím SDEU ve věci Wallentin-Hermann 

jako „okolnosti, jež svou povahou ani původem nejsou vlastní běžnému výkonu činnosti  

dotčeného leteckého dopravce a jsou mimo jeho skutečnou kontrolu“. V příloze návrhu 

je uveden demonstrativní výčet okolností, které spadají pod tuto definici96, a dále jsou 

uvedeny naopak okolnosti, které by neměly být zařazovány pod definici „mimořádných 

okolností“97, což lze jistě považovat za jeden z hlavních přínosů tohoto návrhu. Na tyto 

mimořádné okolnosti se však letecký dopravce může odvolat jen za předpokladu, že 

ovlivnily daný let, případně předchozí let stejným letadlem. 

Pokud nastanou mimořádné okolnosti, které způsobí zpoždění nebo zrušení letu, 

dopravce je oprávněn omezit délku ubytování pro cestující na tři noci za nejvýše 100 

EUR  za  noc  pro  jednoho  cestujícího.  Toto  omezení  však  nelze  uplatnit  v případě 

cestujících  s omezenou  pohyblivostí  a  jejich  doprovodu,  osob  vyžadujících  zvláštní 

lékařskou  péči,  těhotných  žen  a  dětí  bez  doprovodu,  pokud  byl  dopravce  o  jejich 

zvláštních potřebách informován alespoň 48 hodin předem. 

Dále mají  dle  návrhu o změně nařízení  261/2004 cestující  právo na náhradu 

škody  v případě  významného  zpoždění,  stejně  jako  bylo  rozhodnuto  v rozsudku 

Sturgeon.  Na  rozdíl  od  citovaného  rozsudku  však  významné  zpoždění  představuje 

zpoždění alespoň pět hodin u cest v rámci EU a u cest do nebo ze třetích zemí bude 

stanoveno podle vzdálenosti tak, aby byly brány v potaz praktické problémy dopravců. 

Cestující by měli mít v dané situaci tedy právo na náhradu škody podle čl. 7 nařízení 

261/2004, jestliže zpoždění jejich příletu do cílového místa činí a) alespoň pět hodin 

u cest v rámci EU a u cest do třetích nebo ze třetích zemí o délce nejvýše 3500 km; 

b) alespoň devět hodin u cest do třetích nebo ze třetích zemí o délce mezi 3500 km 

96 Jedná se o „i) přírodní katastrofy znemožňující bezpečný provoz letu;ii) technické problémy, které  
nejsou vlastní běžnému provozu letadla, např. zjištění závady během příslušného letu, která brání v jeho  
normálním pokračování, nebo skrytá výrobní vada odhalená výrobcem či příslušným úřadem, která má  
dopad  na  bezpečnost  letu;iii)  rizika  spojená  s  ochranou  před  protiprávními  činy,  sabotáž  nebo  
teroristický  čin  znemožňující  bezpečný  provoz  letu;iv)  život  ohrožující  zdravotní  rizika  nebo  akutní  
zdravotní problémy, které si vynucují přerušení nebo odchýlení příslušného letu;v) omezení vyplývající z  
uspořádání  letového  provozu  nebo  uzavření  vzdušného  prostoru  či  letiště;vi)  povětrnostní  podmínky  
neslučitelné s bezpečností letu avii) pracovněprávní spory u provozujícího leteckého dopravce nebo u  
poskytovatelů služeb zásadního významu, jako jsou letiště a poskytovatelé letových navigačních služeb“.
97 Jedná se o „i) technické problémy spojené s normálním provozem letadla, např. problém, který byl  
zjištěn  při  běžné  údržbě  nebo  během  předletové  prohlídky  letadla  nebo  který  vznikl  v  důsledku  
nesprávného provedení běžné údržby nebo předletové prohlídky, a ii) nedostupnost letové posádky nebo  
palubních průvodčích (není-li způsobena pracovněprávními spory)“.
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a 6000 km; či c) alespoň dvanáct hodin u cest do třetích a ze třetích zemí o délce více 

jak 6000 km. Pokud cestujícím byla změna plánovaného času odletu sdělena v době 

kratší než dva týdny předem, náleží jim podobná práva jako při zpoždění letu. 

Jistá péče98 musí být cestujícím poskytnuta i při zdržení se na odbavovací ploše 

delším než jedna hodina, s ohledem na bezpečnostní omezení. V případě zdržení delším 

jak pět hodin, cestující mají po výstupu právo na stejnou pomoc jako při zpoždění letu. 

Upraveno  je  také  právo  cestujícího  na  přesměrování,  konkrétně  pojem 

přesměrování při nejbližší příležitosti za „srovnatelných dopravních podmínek“. Jestliže 

letecký dopravce nepřesměruje během dvanácti hodin cestujícího s využitím vlastních 

služeb, cestující má právo požadovat využití jiného dopravce či jiného druhu dopravy 

s výhradou dostupnosti.  Nařízení 261/2004 se pak uplatní i na přepravu tímto jiným 

druhem  dopravy.  Upřesnění  pojmu  „za  srovnatelných  dopravních  podmínek“ 

v závazném právním předpisu by jistě bylo velmi přínosné. Lze nicméně namítat,  že 

dvanáct hodin je příliš dlouhá doba, během které by cestující měli čekat, než jim bude 

umožněno přesměrování pomocí jiného dopravce či způsobu dopravy. 

Návrh o změně nařízení 261/2004 zjednodušuje právo na poskytnutí  péče při 

odepření nástupu na palubu, která by již neměla být odvozována podle vzdálenosti letu, 

ale právo na poskytnutí péče bude cestujícímu náležet již po dvou hodinách zpoždění. 

Právo na poskytnutí  péče by cestující  měli  mít  také v případě zmeškání  spoje kvůli 

zpoždění předchozího letu, pokud jsou navazující lety součástí jedné přepravní smlouvy. 

V opačném případě si letečtí dopravci nemusí být vědomi plánované návaznosti letů. 

Podle  návrhu  o  změně  nařízení  261/2004  mají  právo  na  bezplatnou  opravu  chyby 

v zápisu jména cestujícího, jež by mohla způsobit odepření nástupu na palubu, jestliže 

cestující nebo zprostředkovatel jednající jeho jménem tuto chybu nahlásí nejpozději do 

48 hodin před odletem, ledaže by dopravci v jednání bránily vnitrostátní či mezinárodní 

právní předpisy. Dále v případě tzv. no show99 nesmí být cestujícím odepřen nástup na 

palubu v rámci zpáteční cesty. 

98 Konkrétně je  péčí  myšlen bezplatný přístup k toaletám a pitné vodě,  vytápění  či  chlazení kabiny 
a případná lékařská péče.
99 Jedná se o situaci, kdy se cestující nedostaví k prvnímu odletu. 
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V případě zmeškání navazujícího letu má cestující  právo na pomoc v podobě 

občerstvení a dvou telefonních hovorů či zpráv zdarma (je-li prodloužení doby čekání 

alespoň  dvě  hodiny),  přesměrování  za  srovnatelných  dopravních  podmínek  a  při 

nejbližší příležitosti a na ubytování a přepravu mezi letištěm a místem ubytování (je-li 

doba  čekání  na  náhradní  let  či  odjezd  jiného  druhu  dopravy  alespoň  pět  hodin). 

Cestující může dále požadovat náhradu škody.  

Cestující mají také právo na informace týkající se narušení letu, které by měly 

být poskytnuty hned, jakmile budou leteckému dopravci k dispozici,  nejpozději však 

do 30 minut po plánovaném čase odletu. Kromě toho musí být cestujícím v okamžiku 

rezervace  také  poskytnuty  informace  o  postupech  při  vyřizování  jejich  nároků 

a stížností  a  o  vnitrostátních  subjektech  určených  k vyřizování  stížností.  Návrh  na 

změnu  nařízení  261/2004  upřesňuje  lhůtu  pro  odpověď  cestujícím  při  vyřizování 

stížností, která by neměla přesáhnout dva měsíce. 

Definice pojmu „zrušení“ v čl. 2 písm. l) nařízení by se měla rozšířit tak, aby 

zahrnovala  i  „let,  při  němž  letadlo  vzlétlo,  ale  z  nějakého  důvodu  bylo  následně  

přinuceno přistát na jiném letišti, než je letiště místa určení, nebo se vrátit na letiště  

odletu“.  Návrh změny nařízení 261/2004 zahrnuje kromě výše uvedeného také nové 

definice,  které  v nařízení  261/2004  chyběly,  zejména  se  jedná  o  definice  letu, 

navazujícího letu, ceny letenky a času odletu a příletu. 

Ve  snaze  o  zlepšení  uplatňování  stanovených  práv  obsahuje  návrh  o  změně 

nařízení 261/2004 také povinnost členských států zasílat pravidelně informace o jejich 

výkladu  a  uplatňování  Komisi  za  účelem  zpřístupnění  v elektronické  podobě  všem 

ostatním členským státům.  Komise  by  měla  být  mj.  oprávněna přezkoumat  případy 

rozdílného uplatňování a prosazování práv a povinností plynoucí z nařízení 261/2004 

a přijmout příslušné doporučení. 

Dne 5. února 2014 byl návrh o změně nařízení 261/2004 se změnami schválen 

v 1.  čtením  Evropským  parlamentem.  Oproti  Komisi  navrhuje  Evropský  parlament 

změnit  lhůtu  pro  odškodnění  na  3  hodiny  (stejně  jako  podle  rozsudku  Sturgeon) 

a u mimořádných okolností navrhuje taxativní výčet. V tomto případě je však dle mého 

názoru třeba souhlasit s Komisí, která navrhla výčet demonstrativní, jelikož se domnívá, 
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že vždy může dojít k situaci, kterou do té doby nešlo předvídat. Evropský parlament 

dále  požaduje,  aby  téměř  žádné  technické  závady  nemohly  být  považovány  za 

mimořádné okolnosti.100 Od tohoto schválení v 1. čtení další významný posun v přijetí 

návrhu o změně nařízení 261/2004 zatím nenastal.

5.3 Nařízení 2027/97

Nařízení 2027/97 provádí a doplňuje Montrealskou úmluvu101, a to na základě 

změn upravených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002 ze dne 

13.  května  2002,  které  bylo  přijato,  aby  nařízení  2027/97  odpovídalo  novým 

požadavkům vyplývajícím z Montrealské úmluvy. Na rozdíl od Montrealské úmluvy se 

však použije i na vnitrostátní dopravu členských států.102

Jestliže  dojde  ke  smrti  nebo  zranění  cestujícího,  dopravce  musí  poskytnout 

zálohu  na  pokrytí  bezprostředních  hospodářských  potřeb,  a  to  do  15  dnů  od 

identifikování osoby oprávněné k náhradě škody. Výše této záloha nesmí být nižší než 

16000 ZPČ (odpovídající  částka  v měně členského státu).  Neexistují  žádné finanční 

limity odpovědnosti v případě smrti nebo zranění cestujícího. Při odškodném do výše 

100000  ZPČ  (odpovídající  částka  v měně  členského  státu)  letecký  dopravce  není 

oprávněn  vznést  námitky  proti  nárokům  cestujících  na  odškodnění.  U  odškodného 

vyššího než tato částka se může letecký dopravce zprostit odpovědnost, pokud prokáže, 

že ke škodě nedošlo v důsledku jeho nedbalosti nebo zavinění.

Pokud nastane zpoždění při přepravě zavazadel, cestující mají právo na náhradu 

škody,  ledaže  dopravce  učinil  veškerá  přiměřená  opatření  pro  předejití  škodě  nebo 

nebylo  možné taková  opatření  přijmout.  Výše  náhrady  škody za  zpoždění  přepravy 

zavazadla  by  neměla  přesáhnout  1000  ZPČ (odpovídající  částka  v měně  členských 

států). Dopravce dále odpovídá za zničení, ztrátu nebo poškození zavazadel (i v tomto 

případě do výše 1000 ZPČ). V souvislosti s odbavenými zavazadly je dopravce povinen 

nahradit škodu, i když k ní došlo bez jeho zavinění, ledaže je zavazadlo vadné. Pokud 

jde  o  příruční  zavazadla,  odpovídá  pouze  v případě  zaviněné  škody.  Pro  uplatnění 

100 European Commission. European Parliament votes on air passenger rights. 2014 [online]. [cit. 2017-
03-26]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-119_en.htm?locale=en.
101 Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě ze dne 28. května 1999.
102 ČAPEK, Jan. KLÍMA, Richard. ZBÍRALOVÁ, Jaroslava. Civilní letectví ve světle práva. 1. vydání. 
LexisNexis CZ s.r.o., 2005, s. 88.
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uvedených  práv  na  náhradu  škody  je  třeba  co  nejdříve  podat  písemnou  stížnost 

dopravci.

Cestující mají právo na dostupné informace na všech prodejních místech, včetně 

prodeje  po  telefonu  a  prostřednictvím  internetu,  týkající  se  zejména  odpovědnosti 

dopravce a lhůt pro podání žádosti o náhradu škody. 

5.4 Nařízení 1107/2006

Jak je uvedeno v čl. 1 odst. 2 nařízení 1107/2006, toto nařízení se vztahuje „na 

osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace103,  

které používají nebo mají v úmyslu použít služeb obchodní letecké dopravy pro cestující,  

při  odletu z letiště,  tranzitu přes letiště nebo příletu na letiště,  pokud se toto letiště  

nachází na území členského státu“. Články 3, 4 a 10 se pak uplatní i na osoby cestující 

z letiště v třetí zemi na letiště v některém z členských států EU s provozujícím leteckým 

dopravcem  EU.  Konkrétně  se  jedná  o  právo  na  nediskriminační  přístup  k letecké 

dopravě a právo na poskytnutí pomoci podle přílohy II za předpokladu, že je o tuto 

pomoc včas požádáno, jak bude popsáno níže.  

Právo na nediskriminační přístup.

Cestující nesmí být dle čl. 3 nařízení 1107/2006 odmítnuti z důvodu zdravotního 

postižení nebo omezené schopnosti pohybu a orientace při rezervaci letu či nástupu na 

palubu,  ledaže  k odmítnutí  dojde  kvůli  mezinárodním,  unijním  a  vnitrostátním 

bezpečnostním požadavkům nebo bezpečnostním požadavkům stanoveným příslušným 

orgánem  udělujícím  osvědčení  provozovatele  letecké  dopravy  či  kvůli  fyzické 

nemožnosti  přístupu  do  letadla  (nedostatečná  velikost  letadla  nebo  jeho  dveří). 

O důvodech  odmítnutí  musí  být  cestující  neprodleně  informován  (na  svou  žádost 

i písemně  do  pěti  pracovních  dnů).  Místo  odmítnutí  na  základě  bezpečnostních 

požadavků může být od cestujícího vyžadováno, aby byl doprovázen další osobou, jež 

by mu poskytla nutnou pomoc. V případě takového odmítnutí by však měl dopravce, 

jeho zástupce či provozovatel souborných služeb vynaložit přiměřené úsilí k navržení 

103 Podle čl. 2 písm. a) se jedná o „osobu, jejíž pohyblivost je při použití dopravního prostředku snížena  
v důsledku jakéhokoliv tělesného postižení  (smyslového nebo pohybového,  trvalého nebo dočasného),  
mentálního postižení nebo nezpůsobilosti nebo jakékoli jiné příčiny zdravotního postižení nebo věku a  
jejíž stav vyžaduje, aby jejím potřebám byla věnována odpovídající pozornost a byly jim přizpůsobeny  
služby, které jsou poskytované všem cestujícím“.
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přijatelné alternativy cestujícímu. Pokud je cestujícímu se zdravotním postižením nebo 

s omezenou schopností pohybu a orientace odepřen z důvodu jeho tělesného postižení 

nástup na palubu, mají daný cestující i jeho doprovázející osoba právo vybrat si mezi 

proplacením výdajů a přesměrováním na jiný let104. 

Cestující  mají  také  právo  na  dostupné  informace  týkající  se  bezpečnostních 

pravidel  pro  přepravu  osob  se  zdravotním  postižením  nebo  omezenou  schopností 

pohybu a orientace a případných omezení kvůli velikosti letadla. 

Právo na pomoc.

Jak je  uvedeno v čl.  7  nařízení  1107/2006,  cestující  má právo na bezplatnou 

pomoc  uvedenou  v příloze  I105 odpovídající  zvláštním  individuálním  potřebám 

jednotlivých  cestujících,  jestliže  tuto  potřebu  oznámí  dopravci,  jeho  zástupci  či 

provozovateli  souborných  služeb  nejméně  48 hodin  před  plánovaným časem odletu 

(u zpátečních letů v rámci jedné přepravní smlouvy postačí jedno oznámení) a dostaví 

se k odbavení nebo na určené místo v prostoru areálu letiště v předem určeném čase, 

případně do hodiny před odletem na místo odbavení nebo dvou hodin na určené místo 

v areálu.  Dopravce  poskytne cestujícímu při  splnění  výše uvedených podmínek také 

bezplatnou pomoc uvedenou v příloze II106. I v situaci, kdy k oznámení nedojde, řídící 

orgán letiště vynaloží všechno rozumné úsilí k zajištění potřebné pomoci. 

Řídící orgán letiště stanoví a jasně označí místo, kde mohou cestující oznámit 

svůj příjezd a požádat o pomoc a kde jim mohou být poskytnuty základní informace 

o letišti.  Oznámení  o  potřebě  pomoci  je  podle  nařízení  možné  učinit  na  všech 

prodejních  místech,  včetně  prodeje  prostřednictvím  telefonu  či  internetu,  k čemuž 

přijmou dopravci, jejich zástupci a provozovatelé souborných služeb nezbytná opatření. 

Oznámení,  které  dopravce  (případně  jeho  zástupce  nebo  provozovatel  souborných 

služeb) obdržel nejpozději 48 hodin před plánovaným časem odletu, předá alespoň 36 

hodin  předem  řídícímu  orgánu  letiště  odletu,  příletu  a  tranzitu  a  případně  také 

provozujícímu leteckému dopravci, jinak co nejdříve. 

104 Za podmínek uvedených v čl. 8 nařízení 261/2004.
105 Jedná se např.  o umožnění přesunu z určeného místa k přepážce pro odbavení a dále na palubu 
letadla, vystoupení, atd. 
106 Kromě dalších se jedná o přepravu lékařského vybavení  a až dvou kusů vybavení pro mobilitu, 
sdělení základních informací týkajících se letu přístupnými formami.
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Odpovědnost za škodu.

Cestující má dále právo na náhradu škody za ztrátu nebo poškození invalidních 

vozíků  nebo  jiného  vybavení  pro  mobilitu  nebo  pomocného  vybavení  způsobené 

manipulací na letišti či během přepravy. 

5.5 Právní úprava v České republice

Leteckou dopravu upravuje v České republice zákon o civilním letectví.  Jako 

všechny ostatní zákony týkající se dopravy zmiňované v této práci i zákon o civilním 

letectví navazuje na aplikovatelné předpisy EU (zejména nařízení 261/2004). Jelikož 

nařízení  261/2004 neumožňuje členským státům uplatnit  výjimku z jeho působnosti, 

zákon  o  civilním  letectví  neobsahuje  konkrétní  práva  cestujících,  ale  ustanovuje 

vnitrostátní orgán k prosazování práv a sankce pro případ jejich nedodržení.  

Dle  §  3  zákona  o  civilním  letectví  vykonává  státní  správu  Úřad  pro  civilní 

letectví, jako podřízený orgán Ministerstva dopravy. V § 93c zákona o civilním letectví 

jsou  pak  určeny  sankce  pro  letecké  dopravce,  provozovatele  letišť  a  provozovatele 

cestovní kanceláře nebo cestovní agentury za správní delikty v oblasti práv cestujících.
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Závěr

Jedním z cílů této diplomové práce bylo informovat čtenáře o právech, která jim 

náleží  při  využití  železniční,  silniční,  vodní  a  letecké  dopravy.  Jak  bylo  uvedeno 

v jednotlivých  sděleních  Komise  o  uplatňování  příslušných  nařízení,  ačkoliv  mají 

cestující vcelku široká práva při cestování v EU, nejsou o nich dostatečně informováni, 

případně nevědí, jakým způsobem mohou svá práva uplatnit. Je proto důležité neustále 

rozšiřovat povědomí o právech, která cestujícím náleží.

Byla  zde  zároveň  provedena  analýza  některých  problémů  v ustanoveních 

příslušných  nařízení  EU,  jakými  jsou  zejména  nejasnosti  ve  výkladu  a  tím  pádem 

i jejich nejednotné prosazování vnitrostátními orgány jednotlivých členských států. Co 

se týče železniční a letecké dopravy, přestože některá ustanovení v nařízeních nejsou 

úplně jasná, Komise vydala pokyny pro výklad nařízení 1371/2007 a nařízení 261/2004, 

které mohou pomoci s upřesněním některých práv, a některá problematická ustanovení 

byla řešena i SDEU, zejména nejasnosti týkající se letecké dopravy. Jak bylo uvedeno 

v této práci, v letecké dopravě je navíc v současné době projednáván návrh o změně 

nařízení  261/2004,  který  ve  většině  případů  potvrzuje  pokyny  Komise  pro  výklad 

nařízení 261/2004 a názory SDEU. U autobusové, autokarové a vodní dopravy nicméně 

doposud  nedošlo  k vydání  žádných  takovýchto  pokynů  ani  k řešení  otázek  SDEU, 

zřejmě  s ohledem  na  relativní  novost  těchto  nařízení.  Podle  mého  názoru  by  tedy 

řešením do  budoucna  bylo  alespoň  vydání  příslušných  pokynů,  aby  nemuselo  dojít 

k úplné změně nařízení. Domnívám se, že cestující využívající zejména autobusovou 

dopravu  často  nemají  dostatečné  prostředky  na  to,  aby  mohli  svá  práva  případně 

vymáhat soudní cestou, a není tak jisté, kdy budou nejasná ustanovení řešena SDEU. 

Dalším dílčím cílem práce bylo srovnání úpravy práv cestujících v jednotlivých 

druzích dopravy a zjištění, zda je letecká doprava s ohledem na větší rozsudků SDEU 

a dalších  materiálů,  které  se  leteckou  dopravou  zabývají,  lépe  upravena.  Vydáním 

nařízení  181/2011  rozšiřujícím  práva  i  na  cestující  využívající  autobusovou 

a autokarovou dopravu došlo ke stanovení uceleného souboru práv cestujících ve všech 

druzích dopravy, což lze jistě považovat za velký přínos pro cestující v rámci EU. Přesto 

však existují rozdíly mj. v délce významného zpoždění zakládajícího právo cestujícího 
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na pomoc a náhradu škody, v úpravě mimořádných okolností umožňujících dopravcům 

zprostit  se  svých  povinností  či  v definici  podstatných  pojmů.  Jak  bylo  uvedeno 

v předchozím odstavci, ustanovení nařízení 261/2004 týkajícího se letecké dopravy bylo 

doplněno nejen pokyny Komise pro jeho výklad, ale také rozsudky SDEU. Tyto názory 

byly navíc převzaty do návrhu o změně nařízení 261/2004, který by po svém schválení 

měl  zajistit  větší  právní  jistotu.  Kromě  dalšího  návrh  obsahuje  spolu  s definicí 

mimořádných okolností také demonstrativní výčet situací, které mohou být považovány 

za mimořádné okolnosti a které nikoliv. Nařízení 261/2004 také jako jediné neumožňuje 

členským státům stanovit si výjimky z jeho působnosti pro určité typy cest, a cestujícím 

tak náleží stejná práva v rámci celé EU. Co lze podle mého názoru naopak vytknout 

úpravě letecké dopravy je skutečnost, že práva osob se zdravotním postižením a osob se 

sníženou schopností pohybu a orientace jsou upravena zvlášť v samostatném nařízení, 

což může zhoršit povědomí cestujících o těchto právech. 

 Co  se  týče  jednotné  úpravy  práv  cestujících  ve  všech  druzích  dopravy, 

v nejbližší  době  pravděpodobně  zavedena  nebude,  i  s ohledem  na  názory  Komise 

a SDEU uvedené v této  práci.  Přesto  by  ale  dle  mého názoru  měly  být  sjednoceny 

alespoň  některé  definice  (zejména  přesměrování  „za  srovnatelných  podmínek“, 

„mimořádné okolnosti“ či „zpoždění“) a měla by být vyřešena situace, kdy dojde ke 

zpoždění vedoucímu ke zmeškání spoje poskytovaného jiným druhem dopravy, jelikož 

v současné  době  by  měl  cestující  právo  na  odškodnění,  pouze  pokud  by  zpoždění 

dosáhlo určité délky lišící  se v jednotlivých nařízeních EU, aniž by byla zohledněna 

škoda vzniklá zmeškáním dalšího spoje. 
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Abstrakt

Tématem této práce jsou práva cestujících v evropském soukromém právu. Tato 

problematika  je  významná  pro  většinu  lidí,  jelikož  neustále  dochází  k rozmachu 

cestování. Ačkoliv cestujícím náleží vcelku rozsáhlá práva, často si nejsou vědomi, na 

co  mají  během  cestování  nárok.  Je  proto  neustále  zapotřebí  snažit  se  podporovat 

informovanost cestujících o právech, která jim náleží.

Jedním z cílů práce je vytvoření uceleného přehledu práv cestujících v rámci 

železniční,  silniční,  vodní  a  letecké  dopravy  podle  evropského  soukromého  práva 

a analýza některých problematických ustanovení příslušných nařízení EU. Dalším cílem 

je  porovnání  úpravy  jednotlivých  druhů  dopravy,  zejména  s ohledem  na  leteckou 

dopravu, která se zdá být nejšířeji upravena, a zjištění, zda by mohlo dojít k jednotné 

úpravě práv cestujících ve všech druzích dopravy.  

 Tato práce je kromě úvodu a závěru členěna do pěti kapitol dále rozdělených na 

podkapitoly, přičemž první kapitola slouží spíše jako podklad pro další kapitoly a kromě 

definice  pojmu  „cestující“  představuje  prameny  upravující  práva  cestujících  spolu 

s dalšími  nezávaznými  dokumenty  vytvořenými  Evropským parlamentem  a  Komisí. 

Druhá  až  pátá  kapitola  jsou  pak  věnovány  jednotlivým druhům dopravy.  Z důvodu 

omezeného rozsahu práce se v této části zaměřuji zejména na relevantní nařízení EU, 

která zpracovávají  i  mezinárodní smlouvy, k nimž EU přistoupila,  a ve kterých jsou 

blíže  upravena  základní  práva  uvedená  v první  kapitole  s ohledem  na  odlišnosti 

jednotlivých  druhů  dopravy.  Jelikož  většina  nařízení  umožňuje  členským  státům 

stanovit si výjimky z jejich působnosti pro určitý typ cest, je krátce pojednáno i o české 

právní  úpravě  týkající  se  práv  cestujících.  Závěr  práce  pak  obsahuje  sumarizaci 

získaných poznatků a návrh případného zlepšení situace.

74



Abstract

The topic of this thesis is rights of passengers under European private law. This 

issue is important for most people, since there is continuous expansion in travelling. 

Although passengers have quite extensive rights, they are often not aware of what they 

are entitled to during travelling. Therefore it is necessary to try promoting awareness of 

passengers about the rights which they have.  

One of the aims of this thesis is to create a comprehensive overview of rights of 

passengers  in  rail,  road,  water  and air  transport  under  European private  law and to 

analyze some of the problematic provisions of the relevant EU regulations. Another aim 

is to compare regulations of individual modes of transport, in particular with regard to 

air transport, which seems to be the most widely regulated one, and to find out whether 

there could be uniform regulation for passenger rights in all modes of transport.

In  addition  to  introduction  and  conclusion,  this  thesis  is  divided  into  five 

chapters further divided into subchapters, while the first chapter serves rather as the 

basis for the next chapters and besides the definition of the term “passenger” introduces 

the sources governing passenger rights along with other non-binding documents created 

by the European Parliament and the Commision. The second to the fifth chapter are 

devoted to each mode of transport. Due to the limited scope of the thesis, in this section 

I  focus particularly on the relevant EU regulations, which also process international 

treaties to which the EU has acceded, and in which the fundamental rights mentioned in 

the first  chapter are regulated, with regard to the differences between each mode of 

transport. Since the most regulations allow member states to set out exemptions from its 

scope for certain types of transport, the Czech legislation on passenger rights is briefly 

discussed  as  well.  The  conclusion  of  this  thesis  contains  summary  of  the  gained 

knowledge and a proposal of possible improvements of the situation.
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