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Seznam zkratek 

Aktuální návrh nové právní úpravy   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 

Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu 

některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

ve znění schválené vládou dne 6. listopadu 2017 

Původní návrh nové právní úpravy   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 

Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu 

některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

ve znění předložené Poslanecké sněmovně České 

republiky dne 28. listopadu 2017 

 

Zákon o cestovním ruchu  Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách 

podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně 

zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

ESD  Soudní dvůr Evropské Unie  

ITQ standard International Travel Quality Standard (Mezinárodní 

standard kvality cestovních služeb) 

NSS či Nejvyšší správní soud Nejvyšší správní soud České republiky  

NS či Nejvyšší soud  Nejvyšší soud České republiky  

OZ či občanský zákoník  Zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějšího předpisu  

Poslanecká sněmovna  Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky  

Směrnice č. 2015/2302 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

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 
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parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice 

Rady 90/314/EHS 

Směrnice č. 90/314  Směrnice Rady č. 90/314 EHS ze dne 13. června 

1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a 

zájezdy 

Ústavní soud  Ústavní soud České republiky  

ZOS či zákon o ochraně spotřebitele  Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve 

 znění pozdějších předpisů 
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1 Úvod 

V současné době dochází k růstu zájmu o služby cestovních kanceláří a z toho důvodu tvoří 

cestovní ruch stále významnější složku národních hospodářství. S množícím se výskytem 

smluv o zájezdu se však přímo úměrně vyskytuje větší počet plnění cestovních kanceláří, 

která nejsou v souladu s uzavřenou smlouvou. V souvislosti s vadným plněním cestovních 

kanceláří však vyvstávají také otázky, na které neexistuje jednoznačný právní názor a ve své 

praxi se s nimi běžně setkávám. Z tohoto důvodu jsem si za téma své diplomové práce zvolila 

právo z vadného plnění ze smlouvy o zájezdu.  

 

Cestovní ruch se neustále vyvíjí, což se odráží rovněž v právním prostředí. Na úrovni 

evropského práva byla přijata nová směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2015/2302 ze 

dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách1, 

která lépe reflektuje nový vývoj v oblasti cestovního ruchu. Směrnice Rady č. 90/314 EHS ze 

dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy je označována za 

zastaralou s nedostatečnou ochranou poskytujícím spotřebitelům. Obsahem mé práce bude též 

srovnat rozdíly mezi uvedenými směrnicemi. Nová směrnice musí být implementována do 

vnitrostátního práva nejpozději do konce června roku 2018, přičemž zde hovoříme o 

maximální harmonizaci s drobnými výjimkami2 na rozdíl od minimální harmonizace 

umožňující odchylky, kterou připouštěla směrnice stará.3 

 

K vývoji však došlo také v rámci vnitrostátního práva. V roce 2014 vstoupila v účinnost nová 

kodifikace práva soukromého, která přinesla mimo jiné novou úpravu smlouvy o zájezdu. 

Jelikož však nová kodifikace je účinná třetím rokem, ve své práci se nebudu zabývat 

komparací staré a nové vnitrostátní úpravy obsažené v občanském zákoníku. Nicméně si však 

dovoluji zmínit, že úpravou v novém občanském zákoníku došlo k plné transpozici 

směrnice č. 90/314/EHS včetně změny v terminologii, kdy nový občanský zákoník přesněji 

                                                 
1 Plným názvem směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 Viz čl. 4 směrnice č. 2015/2302: „Členské státy nesmějí v rámci svého vnitrostátního práva ponechat v 

platnosti ani zavádět ustanovení odchylná od ustanovení této směrnice, včetně více či méně přísných ustanovení, 

za účelem zajištění odlišné úrovně ochrany cestujícího, pokud není v této směrnici stanoveno jinak.“ 
3 Viz Králová, Renata.: Nová směrnice EU o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách – 

co je nového a co zůstává? 
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uvádí smlouvu o zájezdu namísto cestovní smlouvy obsažené ve staré úpravě4. Cestovní 

smlouva je terminologicky značně nepřesná, jelikož zájezd obsahuje komplexnější služby 

nežli jen cestování. V neposlední řadě se budu věnovat také judikatuře, která hraje v rozvoji 

ochrany spotřebitele v cestovním právu nemalou roli. Veškeré zmíněné úhly pohledu využiji 

zejména při zaměření se na právo z vadného plnění jako takové.  

 

Ve své práci se však budu zabývat nejen právem z vadného plnění, ale také otázkami, které 

s tímto tématem přímo souvisejí. V první kapitole diplomové práce se budu okrajově zabývat 

smlouvou o zájezdu. Považuji za vhodné alespoň krátce definovat její náležitosti. Následně 

volně navážu podkapitolou věnující se smluvním stranám. Zejména se bude jednat o 

postavení zákazníka a dalších cestujících, jejich právech a nárocích při vadném plnění. Budu 

se zabývat otázkou, které osoby lze považovat za zákazníka, jaká jsou jejich práva a 

povinnosti a zda v této oblasti existují mezi zákazníky nějaké rozdíly, co se týče jejich práv a 

povinností.  

 

Základem mé práce je odpovědnost za vady. V rámci této kapitoly se zaměřím zejména na 

rozdíly plynoucí z odpovědnosti za vady vyplývající ze smlouvy o zájezdu a obecné úpravě 

odpovědností za vady. Obecné úpravě odpovědnosti za vady se budu věnovat pouze velmi 

stručně, abych nastínila základní parametry tohoto tématu a zároveň, abych mohla uvést 

specifikace, které přináší právní úprava týkající se odpovědnosti za vady vyplývající ze 

smlouvy o zájezdu.  

 

Na toto téma volně navážu kapitolou, ve které se budu zabývat reklamačním řízením. V rámci 

této kapitoly se zejména budu zabývat komparací reklamačního řízení dle současné právní 

úpravy s právní úpravou, která je připravována v souvislosti s implementací směrnice 

č. 2015/2302. Obzvláště se v této souvislosti budu zabývat lhůtou pro uplatnění reklamace a 

její formou. Směrnice č. 90/314/EHS stanovuje, že vytknutí vady by mělo proběhnout 

písemně či jiným vhodným způsobem. Ve vnitrostátní úpravě najdeme ustanovení týkající se 

formy reklamace v zákoně o ochraně spotřebitele, která stanovuje povinnost prodávajícímu 

vystavit písemné potvrzení o uplatnění reklamace. V této souvislosti se tak budu zabývat 

otázkou, která ze zúčastěných osob smlouvy o zájezdu se považuje za prodávajícího ve 

smyslu § 19 odst. 1 ZOS. Rovněž se budu zabývat otázkou, jaká právní úprava se užije 

                                                 
4 Viz § 852a a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. 
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v případě, kdy reklamaci uplatňuje zákazník, který není spotřebitelem. Dále se v této kapitole 

budu zabývat tím, zda nová úprava, která by měla být účinná od 1. července 2018, přinese do 

této oblasti nějaké změny.  

 

V poslední kapitole se budu zabývat vyřízením reklamace a rovněž tuto právní úpravu 

porovnám s právní úpravou, která by měla být od 1. července 2018 účinná. Tato kapitola bude 

věnována jak nárokům, na které zákazníci mají při vyřízení reklamace právo, tak následkům 

nevyřízení reklamace. A to jak s ohledem na ustanovení v občanském zákoníku, tak také 

s ohledem na ustanovení v zákoně o ochraně spotřebitele, konkrétně § 19 odst. 3 ZOS, který 

stanovuje, že nevyřízení reklamace se považuje za podstatné porušení smlouvy. A zároveň 

občanský zákoník připouští právo od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana 

porušila smlouvu podstatným způsobem. Je však otázkou, zda je toto aplikovatelné rovněž na 

smlouvu o zájezdu za situace, kdy zákazník již službu vyčerpal. A pokud dojdeme k závěru, 

že to možné není, je nasnadě si položit otázku, jaké důsledky vyplývají pro pořadatele zájezdu 

(cestovní kancelář), pokud poruší svou zákonnou povinnosti a nevyřídí reklamaci včas.   

 

S ohledem na uvedené má tato práce za cíl dojít k jasnému závěru v otázkách, které byly 

položeny a které v praxi způsobují značné výkladové obtíže.  
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2 Smlouva o zájezdu 

Nežli se budu věnovat právu z vadného plnění jako takovému, považuji za nutné nejprve 

definovat smlouvu o zájezdu.  

 

Dle teorie práva se smlouvou rozumí dvoustranné či vícestranné právní jednání, které směřuje 

ke vzniku závazku. 5 Pojmenováním smlouvy o zájezdu došlo k vytvoření druhu smlouvy 

vznikající mezi pořadatelem zájezdu a zákazníkem. Účelem vytvoření smlouvy o zájezdu jako 

samostatné kategorie byla mimo jiné větší ochrana spotřebitelů uzavírajících tyto smlouvy 

nejen s vnitrostátními ale také zahraničními pořadateli zájezdů, což nepochybně souvisí se 

stále vzrůstajícím vývojem cestovního ruchu a jeho dopadem na hospodářství jednotlivých 

států. 

 

Občanský zákoník o smlouvě o zájezdu jako takové ale příliš nehovoří, častěji se setkáme 

s pojmem zájezd. První zmínku nalezneme již v pojmenování samotného dílu občanského 

zákoníku6. A ačkoliv ustanovení § 2521 OZ hovoří přímo o smlouvě o zájezdu7, 

v následujících ustanoveních se hovoří pouze o zájezdu. Musíme si tedy odpovědět na 

základní otázku, a to co se rozumí pod pojmem zájezd.  

 

2.1 Zákonná pozitivní definice zájezdu 

V českém právním řádu se s definicí zájezdu setkáváme na dvou místech. Jednu z definic 

najdeme v ustanovení § 2522 OZ8, která představuje první soukromoprávní definici zájezdu.9 

Starý občanský zákoník s pojmem zájezd nepracoval, a tudíž jediné místo, kde jsme se do té 

doby mohli s definicí zájezdu setkat, byl zákon o cestovním ruchu. Do novely 

                                                 
5 Viz Hulmák, M in Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2504). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 16. 
6 Viz díl 6, hlava II, část čtvrtá OZ. 
7 Viz § 2521 OZ: „Smlouvou o zájezdu se pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor 

služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu.“ 
8 Viz § 2522 OZ:„(1) Platí, že zájezd je soubor služeb cestovního ruchu, pokud je uspořádán na dobu delší než 

dvacet čtyři hodiny nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění: 

a) ubytování, 

b) dopravu, 

c) jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru 

nabízených služeb. 

(2) Účtuje-li pořadatel jednotlivá dílčí plnění v rámci téhož zájezdu odděleně, nezprošťuje ho to povinností podle 

tohoto dílu.“ 
9 Viz Havlíčková, K.; Králová, R. Cestovní právo. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2015, s.195. 
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ze dne 25. listopadu 201610 se veřejnoprávní definice zájezdu odlišovala11. Z citovaného 

ustanovení je patrné, že veřejnoprávní definice konkretizovala poměr jiných služeb tvořících 

významnou část zájezdu. Jelikož tu však byly tendence definice sjednotit, po novele zákona o 

cestovním ruchu již § 1 odst. 1 zákona o cestovním ruchu uvádí totožnou definici, kterou 

najdeme v občanském zákoníku. A ačkoliv se domnívám, že nesourodost v obou definicích 

nebylo právně ideálním řešení, považuji za vhodné určit významnost jiné služby cestovního 

ruchu tvořící zájezd procentem z celkové ceny zájezdu, jak tomu bývalo v zákoně o 

cestovním ruchu. K pozitivnímu vývoji v této oblasti však přispěla směrnice č. 2015/2302, jak 

uvedu v následujících ustanoveních.  

 

Pozitivní definice citovaná výše v obou zmíněných zákonech plně vychází 

z čl. 2 odst. 1 směrnice č. 90/314/EHS.12 Definice byla plně implementována do 

vnitrostátního práva s tím rozdílem, že namísto pojmu „soubor služeb“, se kterým pracuje 

evropské právo, české právo zavedlo pojem zájezd. Nicméně s ohledem na totožnou definici 

jsou oba pojmy zaměnitelné, a to včetně závěrů judikatury ESD.  

 

                                                 
10 Viz zákon ze dne 24. listopadu 2015, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách 

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

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

zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 
11 Viz ustanovení § 1 odst. 1 zákona o cestovním ruchu před novelou: „Zájezdem se rozumí předem sestavená 

kombinace alespoň dvou z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-

li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc, 

a) doprava, 

b) ubytování, 

c) jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu 

nebo jejichž cena tvoří alespoň 20 % souhrnné ceny zájezdu. 

Oddělené účtování za jednotlivé položky téhož zájezdu nezprošťuje subjekt, který je oprávněn nabízet a prodávat 

zájezdy, závazků podle tohoto zákona.“ 
12 Viz Čl. 2 odst. 1 směrnice č. 90/314/EHS: „souborem služeb" předem stanovená kombinace alespoň dvou z 

následujících položek, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po 

dobu přesahující 24 hodin nebo zahrnuje-li nocleh: 

a) doprava, 

b) ubytování, 

c) jiné služby cestovního ruchu, které nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru 

služeb. 

Oddělené účtování za jednotlivé položky téhož souboru služeb nezbavuje organizátora nebo prodejce podle této 

směrnice závazků.“ 
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2.2 Zákonná negativní definice zájezdu  

V občanském zákoníku však najdeme vedle pozitivní definice také definici negativní, a to 

konkrétně v ustanovení § 2548 OZ.13 Odborná literatura14 při výkladu tohoto ustanovení došla 

k závěru, že dané ustanovení se vztahuje na situaci, kdy zájezd zakoupí podnikatel za účelem 

dalšího podnikání tedy podnikáním ve smyslu § 420 odst. 1 OZ.15  

 

2.3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2302 

Jelikož jsem uvedla definici zájezdu, respektive „souboru služeb“, obsažených ve 

směrnici č. 90/314/EHS považuji za vhodné se krátce zabývat také definicí uvedenou ve 

směrnici č. 2015/2302. V této oblasti přinesla směrnice č. 2015/2302 poměrně zásadní změnu. 

Oproti směrnici č. 90/314/EHS, která se vztahovala na již zmíněný „soubor služeb“, směrnice 

č. 2015/2302 rozšířila svou působnost také na nový produkt, kterým jsou spojené cestovní 

služby. 16 

 

Z Čl. 3 odst. 2 směrnice č. 2015/230217 je patrné, že nová definice „souborných služeb“ je 

mnohem detailnější a lépe podchycuje nejrůznější způsoby online prodejů. Zároveň 

                                                 
13 Viz § 2548 OZ: „Zájezdem podle tohoto dílu není soubor služeb cestovního ruchu poskytnutý podnikateli za 

účelem jeho dalšího podnikání ani soubor služeb cestovního ruchu, jehož nabídka a poskytnutí není 

podnikáním.“ 
14 Viz Selucká, M. in Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 983. 
15Viz.§ 420 odst. 1 OZ: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován 

se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“ 
16 Viz Králová, Renata.: Nová směrnice EU o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách 

– co je nového a co zůstává?. 
17 Viz Čl. 3 odst. 2 směrnice č. 2015/2302: „soubornými službami“ kombinace alespoň dvou rozdílných typů 

cestovních služeb pro účely téže cesty nebo pobytu, pokud: a) kombinaci těchto služeb provádí jeden obchodník, 

a to i na žádost nebo podle výběru cestujícího, ještě před uzavřením jediné smlouvy o veškerých službách; nebo 

b) bez ohledu na to, zda jsou uzavřeny samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli cestovních služeb, jsou 

tyto služby:  

i) na jediném prodejním místě a byly vybrány předtím, než cestující souhlasí se zaplacením,  

ii) nabízeny, prodávány nebo účtovány za souhrnnou nebo celkovou cenu,  

iii) pro účely inzerce nebo prodeje označeny jako „souborné služby“ či obdobně,  

iv) kombinovány po uzavření smlouvy, jíž obchodník opravňuje cestujícího k výběru z různých typů cestovních 

služeb, nebo  

v) zakoupeny od samostatných obchodníků prostřednictvím propojených on-line rezervačních procesů, při nichž 

obchodník, s nímž byla uzavřena první smlouva, předá jméno, platební údaje a e-mailovou adresu cestujícího 

dalšímu obchodníkovi nebo dalším obchodníkům a s tímto obchodníkem nebo obchodníky je uzavřena smlouva 

do 24 hodin po potvrzení rezervace první cestovní služby.  

Kombinace cestovních služeb, pří níž se nanejvýš jeden typ cestovní služby podle bodu 1 písm. a), b) nebo c) 

kombinuje s jednou nebo více službami cestovního ruchu podle bodu 1 písm. d), nepředstavuje souborné služby, 

pokud tyto služby cestovního ruchu:  
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v bodu 1818 preambule směrnice č. 2015/2302 můžeme zaznamenat konkretizaci významné 

služby zájezdu určené procentem. Na tento vývoj jsem poukazovala v podkapitole 2.1 a 

považuji jej za správný.  

 

A s ohledem na to, že směrnice č. 2015/2302 vyžaduje plnou harmonici s vnitrostátním 

právem, bude Česká republika povinna novelizovat mimo jiné zákon o cestovním ruchu a 

občanský zákoník. Členské státy jsou povinny přijmout a zveřejnit právní předpisy nezbytné 

pro dosažení se směrnicí nejpozději do 1. ledna 2018, což Česká republika nebyla schopna 

stihnout s ohledem na skutečnost, že návrh zákona teprve dne 6. listopadu 2017 schválila 

vláda a v přepracovaném znění jej ministerstvo pro místní rozvoj předložilo Poslanecké 

sněmovně dne 28. listopadu 2017 pod číslem sněmovního tisku 12/0.  

  

Uvedla jsem, že nová směrnice přinesla také nový produkt, kterým jsou spojené cestovní 

služby, jejichž definici najdeme v čl. 3 odst. 5 směrnice č. 2015/2302.19 Ustanovení směrnice 

č. 2015/2302 však ve velké většině použitelné na spojené cestovní služby nejsou, o čemž musí 

být cestující před uzavřením smlouvy dle čl. 19 odst. 2 směrnice č. 2015/2302 informován.20 

Z tohoto důvodu se spojenými cestovními službami nebudu již nadále zabývat.  

 

                                                                                                                                                         
a) nepředstavují významnou část hodnoty dané kombinace, nejsou inzerovány jako podstatná část kombinace ani 

jiným způsobem nepředstavují podstatnou část kombinace; nebo  

b) jsou vybrány a zakoupeny až po zahájení poskytování cestovní služby ve smyslu bodu 1 písm. a), b) nebo c).“ 
18 Viz bod 18 směrnice č. 2015/2302: „Pokud jiné služby cestovního ruchu tvoří alespoň 25 % hodnoty dané 

kombinace, měly by být považovány za významnou část hodnoty souborných služeb nebo spojených cestovních 

služeb.“ 
19 Viz čl. 3 odst. 5 směrnice č. 2015/2302: „spojenými cestovními službami“ alespoň dva různé typy cestovních 

služeb zakoupené pro účely téže cesty nebo pobytu, které nejsou soubornými službami, jejichž vyústěním je 

uzavření samostatných smluv s jednotlivými poskytovateli cestovních služeb, jestliže obchodník zprostředkovává: 

a) cestujícím při jediné návštěvě či kontaktu se svým prodejním místem samostatný výběr a samostatnou platbu 

každé jednotlivé cestovní služby; nebo  

b)  cíleným způsobem pořízení alespoň jedné další cestovní služby od jiného obchodníka, a pokud je smlouva 

s tímto jiným obchodníkem uzavřena do 24 hodin po potvrzení rezervace první cestovní služby.  

Pokud je zakoupen pouze jeden typ cestovní služby podle bodu 1 písm. a), b) nebo c) a jedna nebo více služeb 

cestovního ruchu podle bodu 1 písm. d), nejedná se o spojenou cestovní službu, pokud posledně jmenované 

služby nepředstavují významnou část hodnoty dané kombinace služeb a nejsou inzerovány jako podstatná část 

cesty nebo pobytu ani jiným způsobem nepředstavují jejich podstatnou část.“ 
20 Viz Čl. 19 odst. 2 směrnice č. 2015/2302: „Předtím, než bude cestující vázán smlouvou vedoucí ke sjednání 

spojené cestovní služby či jakoukoli odpovídající smluvní nabídkou, obchodník zprostředkovávající spojené 

cestovní služby, a to i v případě, kdy není usazen ve členském státě, ale jakýmikoli prostředky směřuje tyto 

činnosti do některého členského státu, jasným, srozumitelným a výrazným způsobem uvede, že se na cestujícího:  

 a)  nebude vztahovat žádné z práv, která se vztahují výhradně na souborné služby podle této směrnice, a že 

každý poskytovatel služeb odpovídá výlučně za řádné poskytování služeb s ním sjednaných, a  

b)  bude vztahovat ochrana pro případ platební neschopnosti v souladu s odstavcem 1.“ 
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2.4 Smluvní strany  

Smlouvu o zájezdu uzavírá pořadatel zájezdu na straně jedné a zákazník na straně druhé.  

2.4.1 Pořadatel  

Definici pořadatele zájezdu najdeme v ustanovení § 2523 OZ.21 Definice nehovoří o 

konkrétním subjektu, jako je cestovní kancelář či cestovní agentura, ale naopak je definice 

značně rozsáhlejší. Vyvratitelnou právní domněnkou citované ustanovení ustanovuje za 

pořadatele zájezdu jakoukoli osobu, která podnikatelským způsobem nabízí zájezd a to bez 

ohledu na to, zda má tento subjekt k takovému kroku veřejnoprávní oprávnění.  

 

Odstavec druhý citovaného ustanovení definuje pořadatele zájezdu v širším smyslu a 

považuje za něj rovněž zprostředkovatel zájezdu za předpokladu, že vlivem zvláštních 

okolností vyvolá u třetích osob představu, že služby cestovního ruchu poskytuje jako zájezd 

na vlastní odpovědnost. Jako příklad uvedeného můžeme využít zahraniční judikaturu. 

Britský soud v případu Hone v. Going Place22 rozhodl, že zprostředkovatel byl uznán 

odpovědným za prodej zájezdů, které prodával prostřednictvím teletextu a to z toho důvodu, 

že navenek jako prodejce zájezdů vystupoval. 

 

S ohledem na odstavec první citovaného ustanovení a § 2548 odst. 1 OZ23 lze konstatovat, že 

pořadatelem zájezdu může být pouze podnikatel ve smyslu § 420 odst. 1 OZ24. K tomuto je 

však nutné podotknout, že za podnikatele se považuje rovněž osoba, která k této činnosti 

nemá živnostenské či jiné oprávnění a to s ohledem na § 5 odst. 2 OZ25.  

 

Uvedené cílí na situace, kdy zájezd (při naplnění zákonné definice zájezdu) pořádá osoba, 

která nemá náležité veřejnoprávní oprávnění k provozování podnikatelské činnosti. Oproti 

                                                 
21 Viz § 2523 OZ: „(1) Za pořadatele se považuje ten, kdo nabízí zájezd veřejnosti nebo skupině osob 

podnikatelským způsobem, a to i prostřednictvím třetí osoby. (2) Kdo zprostředkuje nebo zařídí jednotlivé služby 

cestovního ruchu, se považuje za pořadatele, vyvolá-li na základě zvláštních okolností u třetích osob představu, 

že služby cestovního ruchu poskytuje jako zájezd na vlastní odpovědnost.“ 
22 Viz Havlíčková, K.; Králová, R. Cestovní právo. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2015, s. 201.  
23 Viz § 2548 OZ: „Zájezdem podle tohoto dílu není soubor služeb cestovního ruchu poskytnutý podnikateli za 

účelem jeho dalšího podnikání ani soubor služeb cestovního ruchu, jehož nabídka a poskytnutí není 

podnikáním.“ 
24 Viz § 420 OZ: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským 

nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k 

této činnosti za podnikatel.“ 
25 Viz § 5 odst. 2 OZ: „Proti vůli dotčené strany nelze zpochybnit povahu nebo platnost právního jednání jen 

proto, že jednal ten, kdo nemá ke své činnosti potřebné oprávnění, nebo komu je činnost zakázána.“ 
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předchozí právní úpravě26, ve které na tuto situaci nebylo pamatováno, tak můžeme 

v současné právní úpravě konstatovat, že by nastíněná situace neměla vzbuzovat pochybnosti 

o tom, zda je osoba pořádající zájezd odpovědná jako pořadatel zájezdu ve smyslu § 2523 OZ. 

Z čehož zároveň vyplývá, že zákazníkovi, který uzavře smlouvu o zájezdu s osobou nemající 

veřejnoprávní oprávnění k podnikání, náleží stejná ochrana jako zákazníkovi, který smlouvu o 

zájezdu uzavře s pořadatelem zájezdu, který oprávnění k podnikání má. Tento závěr je zvláště 

aplikovatelný, jedná-li se o zákazníka v postavení spotřebitele dle § 419 OZ.  

 

K pořadateli zájezdu je třeba rovněž uvést, že smlouva o zájezdu je specifická v tom, že 

faktické plnění jednotlivých služeb, které jsou součástí zájezdu, vykonávají třetí osoby odlišné 

od osoby pořadatele zájezdu. Nicméně na tyto třetí osoby nenahlížíme jako na pořadatele 

zájezdu, smlouvu, která zakládá jejich povinnost plnit, mají uzavřenou s pořadatelem zájezdu, 

v zásadě se tak jedná o smlouvu uzavřenou mezi dvěma podnikateli. Zákazník však uzavírá 

smlouvu o zájezdu pouze s pořadatelem zájezdu a tato skutečnost má vliv na odpovědnost za 

řádné plnění zájezdu, jak uvedu v podkapitole 3.2. 

 

2.4.2 Zákazník  

Definici druhé smluvní strany v občanském zákoníku nenajdeme, nalezneme ji však 

v ustanovení § 4 zákona o cestovním ruchu 27 Definice nám umožňuje na pojem zákazník 

nahlížet ze dvou úhlů pohledu, kterým se budu věnovat v následujících odstavcích.  

 

Ještě předtím však považuji za vhodné stručně se podívat na termín spotřebitel ve smlouvě o 

zájezdu. V soukromém právu najdeme definici spotřebitele v ustanovení § 419 OZ. 28 S tímto 

pojmem pracuje také směrnice č. 90/314/EHS. Rozdíl mezi obsahem obou definic je však 

zásadní.  

 

Pojem spotřebitel uvedený ve směrnici č. 90/314/EHS je ekvivalentem pro termín zákazník, 

který v ustanoveních o zájezdu užívá občanská zákoník. Spotřebitelem se dle směrnice 

                                                 
26 Viz Selucká, M., in Jiří Švestka, Jiří Spáčil, Marta Škárová, Milan Hulmák a kolektiv. Občanský zákoník I, II, 

2. vydání, Praha 2009, s. 2381: „Relevantní otázkou je, pokud by smlouvu se zákazníkem uzavřel subjekt, který 

nenese znaky cestovní kanceláře, zda je tato smlouva platná, resp. zda je dána zákazníkovi nějaká ochrana.“ 
27 Viz § 4 zákona o cestovním ruchu: „Zákazníkem je osoba, která uzavře s cestovní kanceláří smlouvu o 

zájezdu, nebo osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena.“ 
28 Viz § 419 OZ: „Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec 

samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“ 
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č. 90/314/EHS rozumí obecně osoba29, což může být osoba jak fyzická tak také právnická. 

Spotřebitelem jakožto stranou smlouvy o zájezdu může tak být i podnikatel. Tento výklad 

daného ustanovení směrnice potvrdila rovněž judikatura německých soudů.30  

 

Oproti tomu ustanovení občanského zákoníku nahlíží na pojem spotřebitele poněkud odlišně. 

Ustanovení § 419 OZ uvádí, že spotřebitelem se rozumí člověk, který mimo svou 

podnikatelskou činnost jedná či uzavírá smlouvu s podnikatelem. Z citovaného ustanovení tak 

vyplývá, že dle občanského zákoníku spotřebitelem právnická osoba či podnikající fyzická 

osoba být nemůže. A z tohoto důvodu občanský zákoník v ustanoveních o zájezdu pojem 

spotřebitel neužívá, ale jak již bylo uvedeno, nahradil je pojmem zákazník.  

 

Ustanovení § 4 zákona o cestovním ruchu říká, že zákazníkem je nejen osoba, která uzavře 

s cestovní kanceláří smlouvu o zájezdu, ale rovněž osoba, v jejíž prospěch byla smlouva 

uzavřena. Toto pojetí tedy zahrnuje nejen osoby, které v praxi uzavřely smlouvu o zájezdu, 

uhradily jeho cenu a samotného zájezdu se zúčastnily, ale rovněž osoby, v jejichž prospěch 

uzavřel smlouvu o zájezdu někdo jiný. V daném případě se může jednat o právnickou osobu, 

která uzavřela smlouvu o zájezdu ve prospěch svých zaměstnanců, kteří v konečném důsledku 

službu čerpají či o skupinu osob, za něž smlouvu o zájezdu uzavřel jen jeden z nich. Ostatní 

osoby jsou pak často na smlouvě o zájezdu uváděny jako spolucestující.  

 

Jelikož se jedná o smluvní závazek mezi dvěma stranami, vyplývají pro každou z nich 

z tohoto závazku určitá práva a povinnosti. Za předpokladu, že smluvní stranou (zákazníkem) 

je osoba či osoby, které zájezd uhradily a samy se jej účastní, nevyvstávají žádné pochybnosti 

o výkladu jejich práv a povinností. Při druhé výše popsané situaci, kdy zákazníkem je jak 

osoba uzavírající smlouvu o zájezdu, tak osoba, v jejíž prospěch byla smlouva o zájezdu 

uzavřena, vyvstávají pochybnosti o tom, zda veškerá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 

o zájezdu náležejí obou skupinám.  

 

Podíváme-li se nejprve na povinnosti a z toho nejdůležitější povinnost zákazníka uhradit cenu 

zájezdu, zjistíme, že již v tomto bodě nemůže být uvedená povinnost shodná pro zákazníka 

                                                 
29 Viz čl. 2 odst. 4 směrnice 90/314/EHS: „"spotřebitelem" osoba, která si koupí nebo se zaváže, že si koupí, 

soubor služeb ("hlavní smluvní strana") nebo jakákoli osoba, jejímž jménem se hlavní smluvní strana zavazuje ke 

koupi souboru služeb ("ostatní příjemci") nebo jakákoli osoba, na kterou hlavní smluvní strana nebo ostatní 

příjemci převedou soubor služeb ("příjemce").“ 
30 Viz rozsudek německého soudu ze dne 16. 4. 2002, sp. zn. X RZ 17/01. 
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uzavírajícího smlouvu a zákazníka, v jehož prospěch je smlouva uzavřena. Osoba, v jejíž 

prospěch byla smlouva uzavřena, nemůže být povinna k uhrazení ceny zájezdu a nemůže ani 

za splnění této povinnosti ručit. V opačném případě by daný výklad byl v rozporu se zásadou 

soukromého práva, že nelze uložit povinnost osobě, která není stranou smlouvy a zároveň by 

tento výklad byl v rozporu s institutem plnění ve prospěch třetí osoby, jelikož by se mělo 

jednat o prospěch nikoli o závazek.31 

 

Jelikož institut plnění ve prospěch třetí osoby, který najdeme v ustanovení § 1767 OZ, 

32předpokládá plnění vůči třetí osobě v podobě prospěchu, musíme se nejprve vypořádat 

s otázkou, zda z tohoto institutu plynou třetí osobě, tedy zákazníkovi, v jehož prospěch byla 

smlouva o zájezdu uzavřena, také práva plynoucí třetí osobě přímo ze smlouvy o zájezdu.  

 

Odstavec druhý citovaného ustanovení uvádí, že dle obsahu, povahy a účelu smlouvy se 

posoudí, zda a kdy třetí osoba nabyde právo požadovat splnění přímo. Zároveň zákon 

stanovuje vyvratitelnou domněnku, která uvádí, že se má za to, že třetí osoba takové právo 

nabyla, má-li být plnění hlavně k prospěchu právě jí. Smlouva o zájezdu uzavřená ve 

prospěch třetí osoby citované ustanovení naplňuje, a tudíž zákazníkovi, v jehož prospěch byla 

smlouva o zájezdu uzavřena, plynou stejná práva jako zákazníkovi, který je sám smluvní 

stranou smlouvy o zájezdu. Zákazníkovi v postavení třetí osoby plynou veškerá práva ze 

smlouvy o zájezdu přímo. Mezi takové právo rovněž patří přímé právo požadovat splnění 

smlouvy. Dle mého názoru se přímé právo požadovat splnění závazku projevuje také 

odpovědností pořadatele zájezdu za řádné plnění zájezdu přímo osobě, v jejíž prospěch byla 

smlouva o zájezdu uzavřena, z čehož usuzuji, že zákazník, v jehož prospěch byla smlouvy 

uzavřena, má právo uplatnit právo z vadného plnění, jestliže pořadatel zájezdu svou povinnost 

poruší a jeho plnění neodpovídá řádnému plnění.  

 

K podpoře mého názoru je třeba uvést také judikaturu Nejvyššího správního soudu, který se 

ve svém rozsudku ze dne 19. srpna 2010, č. j. 1 AS 46/2010-79 věnoval otázce, zda má právo 

na uplatnění vady pouze zákazník, který uzavřel s pořadatelem zájezdu smlouvu. Soud dospěl 

                                                 
31 Viz Havlíčková, K.; Králová, R. Cestovní právo. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2015, s. 205.  
32 Viz § 1767 OZ: „(1) Má-li podle smlouvy dlužník plnit třetí osobě, může věřitel požadovat, aby jí dlužník 

splnil. 

(2) Podle obsahu, povahy a účelu smlouvy se posoudí, zda a kdy také třetí osoba nabyla přímé právo požadovat 

splnění. Má se za to, že třetí osoba takové právo nabyla, má-li být plnění hlavně k prospěchu právě jí. 

(3) Námitky ze smlouvy má dlužník také proti třetí osobě.“ 
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k závěru, že nikoliv. Takový výklad by byl v mnoha případech absurdní.33 Jak zmínil NSS, 

směrnice č. 90/314/EHS v preambuli zavádí stejnou ochranu, kterou směrnice poskytuje, pro 

spotřebitele i přesto, že nejsou smluvní stranou. Stejný závěr vyplývá také z uvedeného 

rozsudku NSS.  

 

Nicméně NSS se nezabýval otázkou nároků při reklamaci. Ačkoliv jsem došla k závěru, že 

zákazník, v jehož prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena, může sám uplatnit reklamaci, 

domnívám se, že v otázce nároků z vadného plnění je třeba hlubšího posouzení práva 

zákazníka, v jehož prospěch byla smlouva uzavřena. Touto otázkou se však budu zabývat 

v kapitole 5. 

 

S ohledem na uvedené jsem došla k závěru, že právo vytknout vadu zájezdu má jak zákazník, 

který je smluvní stranou smlouvy o zájezdu, tak zákazník, v jehož prospěch byla smlouva o 

zájezdu uzavřena. A s ohledem na to, že je zde zájem na tom, aby zájezd proběhl řádně a 

případné odstranitelné vady byly v nejkratším možném termínu napraveny, vytknout vadu 

mohou i obě skupiny osob současně. Avšak bez ohledu na to, která oprávněná osoba vytknutí 

                                                 
33 Viz rozsudek NSS ze dne 19. srpna 2010, č. j. 1 AS 46/2010-79: „[14] Pro výklad sporného pojmu zákazník je 

tak zásadní definice obsažená v § 4 zákona č. 159/1999 Sb., podle níž je zákazníkem "osoba, která uzavře 

s cestovní kanceláří cestovní smlouvu, nebo osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena. Zákazníkem je i 

osoba, na kterou byl zájezd převeden za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.“ Dále je nutno 

poukázat na ustanovení čl. 2 odst. 4 směrnice Rady 90/314/EHS, podle nějž se pro účely této směrnice rozumí 

"spotřebitelem“ (směrnice pracuje s tímto obecnějším pojmem, nikoli s termínem zákazník) "osoba, která si 

koupí nebo se zaváže, že si koupí, soubor služeb ("hlavní smluvní strana“) nebo jakákoli osoba, jejímž jménem 

se hlavní smluvní strana zavazuje ke koupi souboru služeb ("ostatní příjemci“) nebo jakákoli osoba, na kterou 

hlavní smluvní strana nebo ostatní příjemci převedou soubor služeb ("příjemce“).“ Směrnice ostatně již ve své 

preambuli (v bodě 10) stanoví: "vzhledem k tomu, že spotřebitel musí využívat ochrany zaváděné touto směrnicí 

bez ohledu na to, zda je smluvní stranou, příjemcem nebo členem skupiny, na jejíž účet uzavřela smlouvu na 

souborné služby jiná osoba“. Nutno dodat, že citovaná směrnice ve svém čl. 5 výslovně reguluje (terminologií 

směrnice) odpovědnost organizátora nebo prodejce spotřebiteli za řádné plnění závazků vyplývajících ze 

smlouvy. Ustanovení § 852i občanského zákoníku (upravující odpovědnost cestovní kanceláře zákazníkovi za 

porušení závazků vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvy) tak je nutno pojímat jako transpozici čl. 5 odst. 1 a 

odst. 4 uvedené směrnice.  

 [15] Z uvedených definic je patrné, že omezovat výklad pojmu zákazník pouze na osobu, která 

podepsala cestovní smlouvu s provozovatelem cestovní kanceláře, nelze. Takový výklad by nadto byl v mnoha 

případech absurdní - např. v situaci, kdy je cestovní kancelář dle § 852k odst. 1 občanského zákoníku povinna 

poskytnout zákazníkovi v nesnázích rychlou pomoc, nebo v případě, že by se cestovní kancelář domáhala 

zproštění odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti s tím, že tuto škodu nezavinila ona ani 

jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu a škoda byla způsobena zákazníkem, dle 

§ 852j odst. 2 písm. a). Ve druhém z uvedených případů by jistě i sám stěžovatel považoval za krajně nelogické, 

kdyby mu nebylo umožněno zprostit se odpovědnosti s odůvodněním, že škoda byla způsobena toliko 

spolucestujícím. Poukázat lze rovněž na § 852i odst. 2 občanského zákoníku, podle nějž "nesplní-li cestovní 

kancelář své povinnosti vyplývající z cestovní smlouvy nebo tohoto zákona řádně a včas, musí zákazník uplatnit 

své právo u cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu (…)“. Lze si přitom představit situace, kdy je zájezd 

určitou osobou zakoupen ve prospěch osob jiných, tato osoba (která podepsala cestovní smlouvu) se jej však 

sama neúčastní. Při akceptaci výkladu pojmu zákazník, jak je prosazován stěžovatelem, by mohlo být za určitých 

okolností velice obtížné dostát uvedenému požadavku.“ 

aspi://module='ASPI'&link='159/1999%20Sb.%25234'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='159/1999%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='EU'&link='31990L0314%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='ASPI'&link='40/1964%20Sb.%2523852i'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='40/1964%20Sb.%2523852k'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='40/1964%20Sb.%2523852j'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='40/1964%20Sb.%2523852i'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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vady učiní nebo učiní-li tak více oprávněných osob, pořadatel zájezdu je povinen splnit bez 

zbytečného odkladu svou povinnost vyplývající pro něj z vytknutí vady zájezdu.  

3 Odpovědnost za vady  

3.1 Odpovědnost za vady obecně  

Obecnou úpravu odpovědnosti za vady najdeme v ustanoveních § 1914 až § 1925 OZ. 

U jednotlivých smluvních typů, včetně smlouvy o zájezdu, jak uvedu později, pak najdeme 

úpravu speciální.  

 

Dle ustanovení § 1914 odst. 1 OZ má ten, kdo plní jinému za úplatu, plnit bez vad 

s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými a pokud tak neplní, náleží příjemci právo 

z vadného plnění.34 Z uvedeného ustanovení vyplývá, že se musí jednat o plnění úplatné, 

v opačném případě nenáleží příjemci právo z vadného plnění v okamžiku, kdy přijme neřádné 

plnění.35  

 

Dle uvedeného má dlužník plnit tak, aby naplnil obsah závazku prostřednictvím plnění, které 

bude mít veškeré náležitosti, které pro něj ze závazku vyplývají. Pokud tak dlužník neučiní a 

od takového plnění se odchýlí, pohlížíme na takové plnění jako na vadné plnění. Tedy takové 

plnění, které nesplňuje veškeré parametry vyplývající ze závazku, ale přesto dlužník plnil. Za 

situace, kdy by dlužník vůbec neplnil, nehovoříme o vadném plnění ale o prodlení v souladu s 

§ 1968 OZ. V ustanovení § 1916 odst. 1 OZ jsou pak uvedeny demonstrativní příklady 

situací, kdy hovoříme o vadném plnění. 36 Svou odpovědnost z vadného plnění dlužník omezit 

nemůže, nicméně může dojít k situaci, kdy jej této odpovědnosti zprostí sám věřitel a to 

                                                 
34 Viz § 1914 OZ: „(1) Kdo plní za úplatu jinému, je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo 

obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu 

smlouvy. (2) Je-li splněno vadně, má příjemce práva z vadného plnění.“ 
35 Viz Šilhán, J. in Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 871.  
36 Viz § 1916 odst. 1 OZ: (1) Dlužník plní vadně, zejména 

a) poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti, 

b) neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují, 

c) ujistí-li věřitele v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému 

užívání, nebo 

d) zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji.“ 
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písemným prohlášením učiněným předem.37 Vadné plnění však nelze namítat neomezeně, 

zákon nabyvateli ukládá namítnout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc 

prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění.38 

Splnění zákonného požadavku vytknutí vady bez zbytečného odkladu se vždy bude posuzovat 

s ohledem na konkrétní předmět plnění, okolnosti předání a další náležitosti nezbytných ke 

zjištění existence vady.  

 

S odpovědností za vady úzce souvisí pojem záruka, se kterou pracuje ustanovení § 1919 OZ.39 

Záruku můžeme chápat jako smluvní garanci zcizitele, že předmět plnění si udrží určité 

vlastnosti po smluvenou dobu. A pokud přesto ve smluvené době předmět plnění bude 

vykazovat určité vady, zcizitel se zaručuje za jejich nápravu. Vadu krytou zárukou musí 

nabyvatel rovněž vytknout bez zbytečného odkladu, poté kdy měl možnost vadu zjistit, 

nejpozději však ve lhůtě, která je k tomu určena.40  

 

Ustanovení počínaje § 1922 OZ popisují již samotný průběh reklamačního řízení, během 

něhož neběží lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění ani záruční doba, avšak pouze za 

předpokladu, že vytknutí vady je oprávněné. Následující ustanovení upravuje nároky při 

reklamaci.41 Nesmím vynechat ani § 1924 OZ věnující se náhradě účelně vynaložených 

nákladů spojených s reklamací, mezi které můžeme typicky zařadit poštovné či znalecký 

posudek. 42 A nevynechejme ani ustanovení § 1925 OZ, jež stanovuje, že právo z vadného 

plnění nevylučuje právo na náhradu škody, byť náhradu škody nelze využít tam, kde můžeme 

využít práva z vadného plnění.  

                                                 
37 Viz § 1916 odst. 2 OZ: „K projevu vůle, kterým zcizitel předem omezí zákonný rozsah svých povinností z 

vadného plnění, se nepřihlíží. Vzdá-li se nabyvatel předem svého práva z vadného plnění, vyžaduje projev jeho 

vůle písemnou formu.“ 
38 Viz § 1921 odst. 1 OZ.  
39 Viz § 1919 OZ: „(1) Převezme-li zcizitel záruku za jakost, zaručuje se, že předmět plnění bude po určitou 

dobu po splnění způsobilý pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li ujednány, 

vztahuje se záruka na účel a vlastnosti obvyklé. 

(2) Není-li záruka ujednána ve smlouvě, může ji zcizitel převzít prohlášením v záručním listu, popřípadě 

vyznačením záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti věci na obalu. Je-li ve smlouvě ujednána 

záruční doba odlišná od záruční doby uvedené na obalu, platí, co bylo ujednáno. Uvede-li se v záručním listě 

záruční doba delší, než je doba ujednaná nebo vyznačená na obalu, platí tato delší záruční doba.“ 
40 Viz § 1921 odst. 2 OZ: „Vadu krytou zárukou musí nabyvatel vytknout zciziteli bez zbytečného odkladu poté, 

kdy měl možnost předmět plnění prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou 

záruční doby. Tím není dotčen odstavec 1.“ 
41 Viz § 1923 OZ: „Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co 

chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může 

nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.“ 
42 Viz např. rozsudek MS v Praze 11 Co 438/2001 či rozsudek KS v Hradci Králové 19 Co 470/2005.  
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Tento stručný a velmi rychlý pohled na obecnou právní úpravu odpovědnosti za vady byl 

nutný s ohledem na následující podkapitolu věnující se odpovědnosti za vady vyplývající ze 

smlouvy o zájezdu, kde především upozorním na odchylky od úpravy obecné.  
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3.2 Odpovědnost za vady vyplývající ze smlouvy o zájezdu  

Po stručném souhrnu obecné úpravy odpovědnosti za vady, se v této kapitole budu věnovat 

speciální úpravě odpovědnosti za vady vyplývající ze smlouvy o zájezdu a představím 

specifika odpovědnosti za vady vyplívající ze smlouvy o zájezdu.  

 

Již z obecných ustanovení vyplývá, že ten, kdo plní někomu jinému za úplatu, má povinnost 

plnit řádně. Pro pořadatele zájezdu plyne ze zákona totožná povinnost, což můžeme dovodit 

nejen z obecných ustanovení o odpovědnosti za vady, ale mimo jiné také z 

§ 2537 odst. 1 OZ43, který stanovuje pořadateli povinnost zajistit nápravu za situace, kdy 

zájezd nemá vlastnosti, které pořadatel zájezdu deklaroval, či které zákazník mohl důvodně 

očekávat.  

 

Pořadatel zájezdu má povinnost informovat zákazníka o vlastnostech zájezdu a obvykle tak 

činí prostřednictvím katalogu či jiné nabídky, na základě které zákazník uzavře 

s podnikatelem smlouvu o zájezdu. Informace, které pořadatel zájezdu tímto způsobem 

poskytne, musí být jasné, srozumitelné a odpovídat skutečnosti. Povinnost informovat 

zákazníka před zahájením zájezdu najdeme v ustanovení § 2527 OZ.44 Pořadatel zájezdu musí 

svou informační povinnost splnit minimálně v tomto rozsahu, jinak to jde k jeho tíži. Pokud 

však pořadatel zájezdu deklaruje vlastnosti zájezdu nad rámec zákona je odpovědný rovněž za 

                                                 
43 Viz § 2537 odst. 1 OZ: „Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž pořadatel zákazníka ujistil nebo které zákazník 

vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí pořadatel nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné 

náklady.“ 
44 Viz § 2527 OZ: (1) Pořadatel v potvrzení o zájezdu uvede 

a) označení smluvních stran, 

b) vymezení zájezdu alespoň uvedením času jeho zahájení a ukončení a všech služeb cestovního ruchu 

zahrnutých do ceny zájezdu, jakož i místa jejich poskytnutí a doby jejich trvání, 

c) údaj o ceně zájezdu včetně časového rozvrhu plateb a výše zálohy, jakož i o poplatcích, které nejsou zahrnuty 

do souhrnné ceny, 

d) označení způsobu, jakým má zákazník uplatnit své právo z porušení povinnosti pořadatele včetně údaje o 

lhůtě, ve které může své právo uplatnit, a 

e) výši odstupného, které zákazník pořadateli uhradí, v případech stanovených v § 2536. 

(2) Pořadatel v potvrzení o zájezdu dále uvede, zahrnuje-li zájezd 

a) další služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu, údaj o počtu a výši plateb za tyto služby, 

b) ubytování, údaj o poloze, turistické kategorii, stupni vybavenosti, hlavních charakteristických znacích a 

souladu s právními předpisy příslušného státu, 

c) dopravu, údaj o druhu, charakteristice a kategorii dopravního prostředku, jakož i údaj o trase cesty, a 

d) stravování, údaj o jeho způsobu a rozsahu. 

(3) Předal-li pořadatel zákazníkovi katalog, který obsahuje všechny stanovené údaje o vymezení zájezdu podle 

odstavce 1 písm. b), může pořadatel v potvrzení o zájezdu jen odkázat na číslo nebo jiné označení zájezdu v 

katalogu.“ 
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tyto vlastnosti zájezdu. A nevykazuje-li je zájezd, odpovídá pořadatel zájezdu za neřádné 

plnění., tedy za vadné plnění.   

 

Při absenci některé z vad zájezdu můžeme rozlišit dvě situace v závislosti na poskytnutí 

informací před uskutečněním zájezdu. První situace nastane v okamžiku, kdy zájezd 

nevykazuje vlastnosti, které pořadatel zájezdu přislíbil, ale objektivně tyto vlastnosti 

vykazovat daný zájezd může, respektive pořadatel zájezdu či třetí osoba, za kterou pořadatel 

zájezdu odpovídá, tyto vlastnosti zájezdu může zajistit, byť dodatečně. Druhá situace pak 

vznikne za předpokladu, že pořadatel zájezdu přislíbí vlastnost zájezdu, kterou zájezd nikdy 

nemohl naplnit, například se může jednat o vzdálenost hotelu od pláže. Za tuto vadu zájezdu 

je však pořadatel také odpovědný, byť ji nikdy fakticky nemohl zajistit. Nicméně tuto 

vlastnost zájezdu zákazníkovi deklaroval, a tudíž v něm vzbudil očekávání v určitou vlastnost 

zájezdu, za což je dle § 2537 odst. 1 OZ pořadatel zájezdu rovněž odpovědný. Pro úplnost 

uvádím, že při výkladu některých pojmů použitých podnikatelem je třeba brát v potaz 

§ 558 odst. 1 OZ.45 

 

Na důvodné očekávání zákazníka vzhledem k nabídce a zvyklostem však můžeme nahlížet i 

z jiného úhlu pohledu. Tato část ustanovení může v některých případech v praxi způsobovat 

jisté obtíže při výkladu obvyklých zvyklostí tak, jak je chápe zákazník oproti výkladu 

obvyklých zvyklostí ze strany pořadatele. Příkladem dané situace může být označení 

ubytovacích kapacit prostřednictvím hvězdiček, očekávání zákazníka od úrovně hotelu dané 

kategorie však může být odlišné, nežli je skutečnost, a to s ohledem na to, že kategorizace 

ubytování může být v každé destinaci odlišná, obzvláště jedná-li se o destinaci mimo Evropu. 

Při posuzování vlastností zájezdu, které zákazník důvodně očekával tak musíme postupovat 

objektivně a vzít v úvahu okolnosti, které zákazníka v důvodné očekávání mohli vést, těmito 

okolnostmi například může být destinace zájezdu a obvyklé zvyklosti v místě zájezdu.  

 

Hovoříme-li o důvodném očekávání zákazníka je potřeba upozornit rovněž na to, že v obecné 

úpravě odpovědnosti za vady odkaz na zvyklosti nenajdeme a jedná se o jedno z ustanovení 

                                                 
45 Viz § 558 odst. 1 OZ: „V právním styku s podnikatelem se výrazu připouštějícímu různý výklad přisoudí 

význam, jaký má v takovém styku pravidelně. Není-li však druhá strana podnikatelem, musí ten, kdo se toho 

dovolává, prokázat, že druhé straně musel být takový význam znám.“ 
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občanského zákoníku, které na zvyklosti odkazuje a kterých se v souladu s § 9 odst. 2 OZ46 

lze dovolat.  

 

Opětovně zmiňuji a z právní úpravy tak rovněž vyplývá, že odpovědnou osobou je pořadatel 

zájezdu. Jak jsem již uvedla, oproti jiným obvyklým plněním je smlouva o zájezdu specifická 

v tom, že faktické plnění poskytují třetí osoby odlišné od osoby pořadatele zájezdu. V otázce 

odpovědnost za řádné plnění zájezdu však tyto osoby odpovídají pouze pořadateli zájezdu, 

zatímco ve vztahu pořadatel zájezdu a zákazník odpovídá za řádné plnění zájezdu pouze 

pořadatel zájezdu. V rámci této konstrukce je tak pořadateli zájezdu kladena odpovědnost 

nejen za své řádné plnění, ale také odpovídá za řádné plnění třetích osob. Právní podklad pro 

tento závěr najdeme v ustanovení § 2542 OZ47. Dané ustanovení provádí čl. 5 odst. 1 

směrnice 90/314/EHS48 a stejnou konstrukci najdeme také v judikatuře českých soudů. 49 Při 

odpovědnosti pořadatele zájezdu tak hovoříme o objektivní odpovědnosti nevyžadující 

zavinění.  

 

Vzhledem k nutnosti ochrany spotřebitele je tato konstrukce logická. Zakoupením zájezdu od 

pořadatele zájezdu využívá zákazník nejen komfortu spočívajícího v tom, že pořadatel 

zájezdu zajistí vše potřebné pro realizaci zájezdu tak, jak si strany ujednají ve smlouvě, ale 

zároveň uzavření smlouvy představuje pro zákazníka zajištění ochrany jeho práv. V opačném 

případě by pro zákazníka bylo velmi komplikované domoci se svých nároků po jednotlivých 

podnikatelích dodávajících faktické plnění služeb. Ač k tomu pořadatele zájezdů v některých 

situacích inklinují. Zejména se jedná o situace, kdy dojde ke zpoždění letu z důvodů na straně 

letecké společnosti. Pořadatelé zájezdů v zásadě odkazují zákazníky na letecké společnosti, 

což může být pro obě strany výhodné v okamžiku, kdy letecká společnost svou odpovědnost 

bez dalšího nepopírá. Nicméně i přesto by danou vadu zájezdu měl řešit pořadatel zájezdu, 

jelikož za řádné plnění zájezdu odpovídá on. A zároveň pořadatel zájezdu a v uvedeném 

příkladu letecká společnost mají mezi sebou smluvní vztah, oproti tomu zákazník s leteckou 

                                                 
46 Viz § 9 odst. 2 OZ: „K zvyklostem lze hledět tehdy, dovolává-li se jich zákon.“ 
47 Viz § 2542 OZ: „Pořadatel odpovídá zákazníkovi za splnění povinností ze smlouvy o zájezdu bez zřetele na to, 

zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby.“ 
48 Viz čl. 5 odst. 1 směrnice č. 90/314/EHS: „Členské státy přijmou nezbytná opatření zajišťující, aby 

organizátor nebo prodejce, který je stranou smlouvy, odpoví dali spotřebiteli za řádné plnění závazků 

vyplývajících ze smlouvy bez ohledu na to, zda tyto závazky má splnit organizátor nebo prodejce anebo jiný 

poskytovatel služeb, aniž je dotčeno právo organizátora nebo prodejce tyto jiné poskytovatele služeb 

postihnout.“ 
49 Viz rozsudek NS ze dne 30. 11. 20016, sp. zn. 33 Odo 852/2005, rozsudek NS ze dne 11. 12. 2013, sp. zn. 33 

Cdo 3661/2013.  
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společností žádný smluvní vztah nemá. V modelovém příkladu a za situace, kdy by pořadatel 

zájezdu nebyl odpovědný za řádné plnění, by zákazník byl v nevýhodném postavení oproti 

cestujícímu, který smluvní vztah s leteckou společností má, jelikož by se například nemohl 

obrátit ani na mimosoudní řešení sporů, které má sloužit spotřebitelům v okamžiku, kdy se 

jim spor s podnikatelem nedaří vyřešit a zároveň se nemusejí obracet na soud, u nějž je řízení 

zdlouhavé a nákladné.  

 

Jak jsem již uvedla, ustanovení § 2542 OZ je implementací čl. 5 odst. 1 směrnice 

č. 90/314/EHS. Nicméně daný článek dává státům prostor k uvážení, zda odpovědnou osobou 

bude organizátor či prodejce zájezdu, což v některých státech vedlo k vytvoření nejasností o 

tom, který z podnikatelů je za řádné plnění odpovědný.50 Směrnice č. 2015/2302 již však 

jasně stanovuje odpovědnost pořadatele zájezdu, ledaže by vnitrostátní právní předpisy 

stanovily, že odpovědnou osobou je pořadatel i prodejce.51 

 

Vzhledem k tomu že zákazníkem je u většiny uzavíraných smluv spotřebitel, nesmíme 

opomenout ani ustanovení § 1810 a násl. OZ. Jsem si však vědoma rozsáhlosti této úpravy a 

domnívám se, že rozbor spotřebitelské smlouvy není předmětem této práce. Při uzavírání 

smlouvy o zájezdu mezi pořadatelem zájezdu a zákazníkem v postavení spotřebitele je však 

potřeba na tato ustanovení pamatovat. Právní úpravu spotřebitelské smlouvy využijeme 

například také při posouzení, zda má pořadatel zájezdu právo vzdát se své odpovědnosti za 

vady. Tomuto tématu se budu věnovat v následujících několika odstavcích.  

 

Dle obecné právní úpravy, konkrétně se jedná o § 1916 odst. 2 OZ, se dlužník své 

odpovědnosti za vadné plnění vzdát nemůže. Nabyvatel práva z vadného plnění však může 

dlužníka této odpovědnosti zprostit a to písemných projevem učiněným předem. Uvedenou 

obecnou právní úpravu však na smlouvu o zájezdu nepoužijeme a to zejména s ohledem na 

ustanovení § 2549 OZ. 52 Toto ustanovení stanovuje, že veškerá ujednání, která by se 

                                                 
50 Viz bod 23 preambule směrnice č. 2015/2302. 
51 Viz čl. 13 odst. 1 směrnice č. 2015/2302: „Členské státy zajistí, aby odpovědnost za poskytování cestovních 

služeb zahrnutých ve smlouvě o souborných službách pro cesty nesl pořadatel bez ohledu na to, zda služby 

poskytuje sám, nebo prostřednictvím jiných poskytovatelů cestovních služeb. 

Členské státy mohou ve svých vnitrostátních právních předpisech ponechat v platnosti nebo zavést ustanovení, 

podle nichž za poskytování souborných služeb odpovídá též prodejce. V tomto případě se ustanovení článku 7, 

kapitoly III, této kapitoly a kapitoly V vztahující se na pořadatele použijí přiměřeně rovněž na prodejce.“ 
52 Viz § 2549 OZ: „Ujednání ve smlouvě, která se odchylují od ustanovení tohoto dílu v neprospěch zákazníka, 

jsou neplatná.“ 
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odchylovala od zákona v neprospěch zákazníka, jsou neplatná. Jak jsem však již uvedla, vedle 

právní úpravy týkající se smlouvy o zájezdu, máme úpravu spotřebitelské smlouvy, v rámci 

níž najdeme ustanovení § 1812 odst. 2 OZ53, které stanovuje, že k ujednání odchylujícím se 

od zákonné úpravy stanovené k ochraně spotřebitele se nepřihlíží.  

 

Musíme se však vypořádat s otázkou vztahu § 2549 OZ a § 1812 odst. 2 OZ. Domnívám se, 

že § 2549 OZ se využije na smlouvy o zájezdu, jejichž smluvní stranou je pořadatel zájezdu 

na straně jedné a osoba, na kterou nelze nahlížet jako na spotřebitele, tedy například 

zaměstnavatel, který uzavřel smlouvu o zájezdu ve prospěch svých zaměstnanců. Pokud je 

však smluvní stranou zákazník v postavení spotřebitele, domnívám se, že přednost bude mít 

§ 1812 odst. 2 OZ a to z toho důvodu, že dle mého názoru je úprava spotřebitelské smlouvy 

ve vztahu úpravy smlouvy o zájezdu speciální. Zároveň jak uvedla odborná literatura54, 

nemůžeme zákazníkovi v postavení spotřebiteli upírat menší ochranu, než jaká mu dle zákona 

náleží. 

 

V obecné úpravě jsem dále zmínila ustanovení § 1922 až § 1924 OZ, jejichž srovnání se 

speciální úpravou obsaženou u smlouvy o zájezdu se však budu zabývat až v následujících 

kapitolách.  

 

3.3 Vada  

Jelikož jsem se věnovala odpovědnosti za vady, měla bych se nyní také věnovat tomu, co se 

ve smlouvě o zájezdu rozumí pod pojmem vada.  

 

Dle již opakovaně zmiňovaného ustanovení § 2537 odst. 1 OZ se vadou zájezdu rozumí 

takový zájezd, který nemá vlastnosti, které pořadatel zákazníkovi přislíbil a to například 

v nabídkovém katalogu či v samotné smlouvě, nebo zájezd nemá vlastnosti, které vzhledem 

k nabídce důvodně očekával či zájezd nemá vlastnosti, které zákazník důvodně očekával 

vzhledem ke zvyklostem.  

 

                                                 
53 Viz § 1812 odst. 2 OZ: „K ujednáním odchylujícím se od ustanovení zákona stanovených k ochraně 

spotřebitele se nepřihlíží. To platí i v případě, že se spotřebitel vzdá zvláštního práva, které mu zákon 

poskytuje.“ 
54 Viz Selucká, M. in Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 984. 
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Jak jsem již uvedla v kapitole věnující se odpovědnosti za vady, při poskytování služeb 

zájezdu pořadatel odpovídá nejen za řádné plnění v místě zájezdu v souladu se smlouvou o 

zájezdu, ale rovněž za řádné poskytnutí informací o zájezdu. V kapitole věnující se 

odpovědnosti za vady vyplývající ze smlouvy o zájezdu jsem se již věnovala přislíbení 

informací o zájezdu ze strany pořadatele zájezdu. V následujících ustanoveních však uvedu 

příklad z judikatury, kterým přiblížím, co vše se za vadu považuje.  

 

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 11. prosince 2013, sp. zn. 33 Cdo 3661/2013 uvedl, že 

cestovní kancelář je povinna zákazníka řádně informovat o charakteru ubytování, v opačném 

případě se cestovní kancelář dopouští porušení smlouvy tím, že nezajistí zájezd řádně.55 Tento 

judikát považuji za pozitivní vývoj při ochraně zákazníka, zejména jedná-li se o spotřebitele. 

Nejvyšší soud zde potvrdil dle mého názoru důležitou povinnost pořadatele zájezdu 

poskytnout zákazníkovi před uzavřením smlouvy jasné, úplné a pravdivé informace o všech 

složkách zájezdu.   

 

V judikatuře však můžeme najít další příklady vad. Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 

9. června 2011, sp. zn. III. ÚS 1445/11 došel k závěru, že cestovní kancelář má povinnost 

zajistit službu, která byla smluvně přislíbena a to v odpovídající kvalitě.56 V citovaném nálezu 

se Ústavní soud zabýval pouze poskytnutím jedné ze služeb zájezdu a dospěl k názoru, že 

pořadatel zájezdu je povinen zajistit deklarovanou službu v takovém rozsahu, ve kterém ji 

prezentoval. Domnívám se, že za použití analogie můžeme tento nález využít i na další služby 

poskytované ze strany pořadatele zájezdu v rámci uskutečňování zájezdu.  

 

Výše uvedené judikáty potvrzují, že pořadatel zájezdu má nejen povinnosti poskytnout 

zákazníkovi veškeré relevantní informace o zájezdu, ale také potvrzují odpovědnost 

                                                 
55 Viz rozsudek NS ze dne 11. prosince 2013, sp. zn. 33Cdo 3661/2013: „Cestovní kancelář je povinna 

informovat zákazníka pravdivě o charakteru poskytovaného ubytování; základní popis ubytování (poloha, 

kategorie, stupeň vybavenosti a hlavní charakteristické znaky) musí být součástí cestovní smlouvy nebo katalogu, 

je-li na něj v cestovní smlouvě odkázáno (§ 852b obč. zák. a § 10 odst. 1 písm. f/ zákona č. 159/1999 Sb.). 

Neshodují-li se poskytnuté informace se skutečností, jedná se ze strany cestovní kanceláře o porušení povinnosti 

vyplývající z cestovní smlouvy zajistit zájezd (ubytování) řádně.“ 
56 Viz nález ze dne 9. června 2011, sp. zn. III. ÚS 1445/11: „Pokud tedy stěžovatelka ve svém katalogu zájezdů 

nabízela za příslušný příplatek k ceně zajistit pro své zákazníky stravování formou "all inclusive", přičemž v něm 

současně vymezila rozsah i obsah této služby, měl každý ze zákazníků stěžovatelky, který na tuto nabídku 

přistoupil, nárok na její bezvýjimečné plnění. Povinnost zajistit smluvně zajištěnou službu odpovídající kvality 

leží vždy na cestovní kanceláři, která je povinna reagovat na stížnosti zákazníků na neplnění objednaných služeb 

v odpovídající kvalitě v průběhu zájezdu.“ 
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pořadatele zájezdu za deklarované vlastnosti zájezdu. Tento vývoj považuji za významný 

zejména ve vztahu k ochraně zákazníka v postavení spotřebitele.  

 

V soudní praxi však můžeme nalézt i rozsudky, které stanovují odpovědnost pořadatele 

zájezdu za použití dle mého názoru extenzivního výkladu odpovědnosti pořadatele zájezdu. 

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 30. 11. 2006, sp. zn. 33 Odo 852/2005 stanovil povinnost 

cestovní kanceláře zajistit během cyklistického zájezdu bezpečnost kol, pokud tak neučiní, 

neposkytla zájezd řádně.57 Jedná-li se o účelově poskytnutý zájezd, kterým byl v předmětném 

sporu zájezd cyklistický, považuji rozhodnutí Nejvyššího soudu za správné. Zároveň jsem 

však toho názoru, že předmětný judikát není použitelný za situace, kdy by se o účelový zájezd 

nejednalo, k čemuž dle mého názoru směřoval také Nejvyšší soud.  

 

V rozhodovací praxi soudu se však objevil i spor, který skončil rozhodnutím soudu, jenž 

zhodnotil, že přítomnost postižených lidí u vedlejšího stolu, kteří vydávají neartikulované 

zvuky, není vadou zájezdu.58 Rovněž tento závěr soudu považuji za správný a dle mého 

názoru jej můžeme využít i na méně kontroverzní případy. Pořadatel zájezdu nemůže 

odpovídat za jakékoliv rušení ze strany jiných účastníků zájezdu.  

 

V souvislosti s rozhodovací činností soudů byly vytvořeny tabulky nejčastěji vyskytujících se 

vad zájezdu spolu s adekvátní finanční kompenzací, která zákazníkovi náleží. Zřejmě laické 

veřejnosti nejznámější Frankfurtská tabulka slev vznikla na základě rozhodovací činnosti 

24. civilního senátu soudu Oberlandesgericht Frankfurt59. K tomuto tématu se však budu 

podrobněji věnovat v kapitole 5. 

 

Vedle již zmíněného, hovoří občanský zákoník také o podstatné vadě zájezdu.60. Podstatnou 

vadu zájezdu můžeme v kontextu podstatného porušení smlouvy dle § 2002 odst. 1 OZ 61 

                                                 
57

Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2006, sp. zn. 33 Odo 852/2005: „Zajišťuje-li cestovní kancelář 

cyklistický zájezd, při kterém jeho účastníci používají vlastní jízdní kola, patří – podle povahy takového zájezdu – 

mezi povinnosti cestovní kanceláře zajistit, aby v průběhu ubytování byla tato kola zajištěna proti poškození 

a odcizení. Nesplnění této povinnosti je nutno považovat za porušení povinnosti vyplývající 

z cestovní smlouvy zajistit zájezd řádně.“ 
58 Viz rozsudek Obvodní soudu (AG) Kleve ze dne 12․ 3. 1999 - 3 C 460/98. 
59 Viz Havlíčková, K.; Králová, R. Cestovní právo. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2015, s. 231. 
60 Viz § 2538 OZ: „Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu a nepřijme-li pořadatel opatření, aby 

zájezd mohl pokračovat, nebo odmítne-li zákazník takové opatření z řádného důvodu, zajistí pořadatel na své 

náklady přepravu zákazníka na místo odjezdu, popřípadě na jiné ujednané místo.“ 
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definovat jako takové porušení smlouvy o zájezdu, při kterém pořadatel zájezdu věděl či 

musel vědět, že zákazník by smlouvu o zájezdu neuzavřel, pokud by danou vadu mohl 

předvídat. Příklad podstatného porušení smlouvy můžeme najít v judikatuře, konkrétně se 

jedná o rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2007, sp. zn. 33 Odo 1173/2005. V tomto 

sporu se žalobce domáhal vrácení finanční částky, kterou uhradil při uzavření cestovní 

smlouvy, jejíž součástí byla účast v jazykové škole v kurzu s požadovanou úrovní, která mu 

měla umožnit složení mezinárodní zkoušky. Žalovaná mu však nezajistila náležitou úroveň 

jazykového kurzu a to ani po opakované žádosti, žalobce tedy odstoupil od cestovní smlouvy 

po zahájení zájezdu a požadoval navrácení celé uhrazené částky. NS jeho nárok zhodnotil 

jako oprávněný, přičemž uvedl, že zákazník má právo od smlouvy s účelovým vymezením 

odstoupit i po zahájení zájezdu, jestliže byl účel zájezdu zcela zmařen.  

 

Ačkoliv se změnila právní úprava, jsem toho názoru, že závěr NS je použitelný i na současnou 

právní úpravu. A můžeme tak dojít k závěru, že pokud zájezd bude vykazovat podstatnou 

vadu a pořadatel zájezdu nepřijme opatření, či jej zákazník z řádného důvodu odmítne, má 

zákazník právo odstoupit od smlouvy v souladu s § 2002 odst. 1 OZ a zároveň má právo na 

vrácení všeho, co od něj podnikatel obdržel, a to i přesto, že zákazník již část služby čerpal.  

  

                                                                                                                                                         
61 Viz § 2002 odst. 1 OZ: „Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného 

odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při 

uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 

předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.“ 
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4 Reklamace 

Reklamace neboli uplatnění práva z vadného plnění je pojem, který v občanském zákoníku 

nenajdeme, nicméně můžeme se s ním setkat v jiných právních předpisech, například ve 

směrnici č. 90/314/EHS či v zákoně o ochraně spotřebitele. Daný pojem se rovněž hojně 

využívá v praxi.  

 

Reklamace tedy vytknutí vady je podmínkou k tomu, aby zákazníkovi náleželo právo z vady. 

Ustanovení § 2540 OZ62 stanovuje zákazníkovi povinnost vytknout vadu bez zbytečného 

odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od skončení zájezdu. Pokud tak zákazník neučiní, 

soud zákazníkovi jeho nárok nepřizná, namítne-li to pořadatel zájezdu. Jak z ustanovení 

vyplývá, lhůta pro vytknutí vady je kratší nežli lhůta pro vytknutí vady dle obecných 

ustanovení. K tomuto kroku je logický důvod, zájezd je svou povahou odlišný od jiných 

plnění. Jedná se o plnění, které je časově omezené, často na poměrně krátkou dobou. A při 

vadném plnění má zákazník velký zájem na tom, aby vada byla odstraněna v nejkratší možné 

lhůtě, je-li to možné. Není-li možné vadu odstranit, zákazník má rovněž zájem na tom, aby 

obdržel finanční kompenzaci za vadu, která mu zájezd znepříjemnila, co nejdříve. Krátká 

lhůta pro vytknutí vady je tu tedy žádoucí. Ke lhůtám pro vytknutí vady se budu věnovat více 

v podkapitole 4.2 a podkapitole 4.3.  

 

4.1 Režim reklamace dle současné právní úpravy  

Pořadatel zájezdu je povinen plnit řádně, ale pokud tak neučiní, svědčí zákazníkovi právo 

z vadného plnění. Oprávněnou osobou k uplatnění reklamace je jednak zákazník, který 

uzavřel s pořadatelem smlouvu o zájezdu a také zákazník, v jehož prospěch byla smlouva o 

zájezdu uzavřena.63 

 

                                                 
62 Viz § 2540 OZ: „Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu 

z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Nevytkl-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu 

vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže pořadatel namítne, že zákazník své právo 

neuplatnil ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu ani u něho, ani u osoby, která uzavření smlouvy 

zprostředkovala.“ 
63 Viz podkapitola 2.4.2. 
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4.1.1 Reklamační lhůta  

Pokud zákazník po zahájení zájezdu zjistí, že pořadatel zájezdu neplnil řádně, tedy zákazník 

zjistí vadu, měl by ji bez zbytečného odkladu vytknout. Při plnění smlouvy o zájezdu se bez 

zbytečného odkladu rozumí již v místě konání zájezdu, čímž zákazník může dosáhnout 

nápravy již během konání zájezdu. Tento účel právní úpravy o bezodkladném vytknutí vady 

je vyjádřen i v důvodové zprávě k § 2540 OZ 64 a vyplývá rovněž z čl. 5 odst. 4 směrnice 

č. 90/314/EHS.65 

 

Oproti směrnici č. 90/314/EHS, která hovoří o povinnosti spotřebitele oznámit vadu co 

nejdříve, občanský zákoník zároveň stanovuje svéráznou promlčecí lhůtu jednoho měsíce od 

skončení zájezdu. Zákazník má povinnost vytknout vadu pořadateli zájezdu nejpozději do 

jednoho měsíce od skončení zájezdu, pokud tak neučiní a pořadatel zájezdu tuto námitku u 

soudu uplatní, soud zákazníkovi slevu z ceny zájezdu nepřizná, ledaže by zákazník prokázal, 

že tak neučinil ne vlastním zaviněním. Takovým důvodem pro prominutí zmeškání lhůty ze 

strany soudu by mohla být například dlouhodobá hospitalizace zákazníka66, obzvláště tehdy 

jednalo by se o hospitalizaci, jejíž počátek byl během zájezdu v důsledku porušení povinnosti 

ze strany pořadatele zájezdu. Domnívám se, že se musí jednat o okolnost, která zákazníkovi 

znemožnila uplatnit reklamaci včas, vzniklou nezávisle na vůli zákazníka. 

 

Z uvedeného však vyplývá, že občanský zákoník umožňuje spotřebiteli uplatnit reklamaci i po 

skončení zájezdu a to bez ohledu na to, že uplatněním reklamace během zájezdu by bylo 

možné vadu odstranit, jedná-li se o vadu odstranitelnou v místě zájezdu. Domnívám se, že 

tato úprava není právně ideálním řešením. Pokud zákazník neuplatní reklamaci bez 

zbytečného odkladu, ačkoliv tak učinit měl a mohl tímto jednáním zabránit v dalším 

pokračování existence vady, nepočínal si zákazník řádně. Rovněž může dle mého názoru 

nastat situace, kdy zákazník bude tímto způsobem jednat účelově. Například za předpokladu, 

                                                 
64 Viz důvodová zpráva k § 2540: „Vyskytnou-li se vady zájezdu, ukládá se cestujícímu vytknout je bez 

zbytečného odkladu. Obdobné je to i v současné právní úpravě (§ 852i odst. 2 platného občanského zákoníku). 

Kdy je vada vytknuta bez zbytečného odkladu, záleží na okolnostech. Obecně jde o povinnost reagovat tak 

rychle, jak je to za dané situace technicky a organizačně možné. Zpravidla bude zapotřebí vadu vytknout již na 

místě (pokud např. v hotelovém pokoji neteče voda, cestující nedostal v rozporu se smlouvou oběd, fakultativní 

výlet odpadl, ač byl zaplacen apod.), aby pořadatel měl možnost zajistit nápravu.“ 
65 Viz čl. 5 odst. 4 směrnice č. 90/314/EHS: „Spotřebitel musí každý nedostatek v plnění smlouvy, který zjistí na 

místě, oznámit co nejdříve písemně nebo jakoukoli jinou vhodnou formou danému poskytovateli služeb a 

organizátorovi nebo prodejci.“ 
66 Viz Selucká M. in Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 972. 
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že vada zájezdu nepředstavuje pro zákazníka velkou zátěž, a ačkoliv si je vědom toho, že 

vadu by bylo možné odstranit již v místě zájezdu, učiní zákazník reklamaci až po skončení 

zájezdu za účelem získání části finančních prostředků uhrazených za zájezd zpět formou slevy 

z ceny zájezdu jako nároku z vadného plnění. Domnívám se, že současná právní úprava 

nevhodně toto jednání zákazníka umožňuje bez následku toho, že by mu například byla 

snížena výše finanční kompenzace za porušení smluvní povinnosti ze strany pořadatele 

zájezdu.  

 

Na druhé straně může pro zákazníka nastat situace, kdy uplatnění reklamace až po skončení 

zájezdu je nevyhnutelné, například za situace, kdy zákazníkovi není umožněno uplatnit 

reklamaci již během zájezdu z důvodu jednání zástupce pořadatele zájezdu, který reklamaci 

odmítl přijmout spolu s nemožností zákazníka uplatnit reklamaci jiným způsobem. Případně 

situace, která nastala v důsledku užití § 2538 OZ a zákazník se po skončení zájezdu domáhá 

nápravy. V souvislosti s uvedeným se však domnívám, že povinnost zákazníka uplatnit 

reklamaci bez zbytečného odkladu se musí posuzovat objektivně, a tedy i ve zmíněných 

případech se může považovat za včasně uplatněnou reklamaci i reklamace, která byla 

uplatněna až po skončení zájezdu, byla-li uplatněna bez zbytečného odkladu po jeho 

skončení.  

 

4.1.2 Forma uplatnění reklamace  

Dle čl. 5 odst. 4 směrnice č. 90/314/EHS má zákazník vytknout vadu písemně či jinou 

vhodnou formou. V občanském zákoníku požadavek na písemné uplatnění reklamace 

nenajdeme, avšak ustanovení upravující formu uplatnění reklamace najdeme v zákoně o 

ochraně spotřebitele.  

 

Ustanovení § 19 odst. 1 ZOS stanovuje, že prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné 

potvrzení o reklamaci, zákonné ustanovení rovněž stanovuje, které náležitosti musí reklamace 

obsahovat. Jak z uvedeného vyplývá, tuto povinnost klade zákon na prodávajícího, kterým se 

u smlouvy o zájezdu v zásadě rozumí pořadatel zájezdu, ale může jím být i zprostředkovatel 

zájezdu, u kterého zákazník rovněž může reklamaci dle § 2540 OZ uplatnit. Dle 
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§ 2 odst. 1 písm. b) ZOS67 se prodávajícím rozumí podnikatel, který spotřebiteli prodává 

výrobky nebo poskytuje služby. Zprostředkovatel zájezdu samotné služby zájezdu 

zákazníkovi neposkytuje, nicméně prodává mu produkt zájezdu, který u něj dle § 2540 OZ 

může zákazník reklamovat. A i přesto že za řádné plnění zájezdu zprostředkovatel neodpovídá 

a podanou reklamaci deleguje na pořadatele zájezdu, musí dle citovaného ustanovení splnit 

povinnost při uplatnění reklamace zákazníkem a vydat mu písemné potvrzení o reklamace se 

všemi zákonem požadovanými náležitostmi.   

 

Dle uvedeného tedy zákazník musí uplatnit reklamaci, a to i ústně, a pořadatel zájezdu či jeho 

zprostředkovatel mu musí o tomto učiněném jednání vydat písemné potvrzení. Avšak uvedené 

se použije pouze za předpokladu, že zákazníkem je spotřebitel. Zákon o ochraně spotřebitele 

definuje spotřebitele jako fyzickou osobu, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti 

a mimo rámec svého povolání.68 Smlouvu o zájezdu však může uzavřít i osoba odlišná od 

spotřebitele, v takovém případě se však domnívám, že by nebyl použitelný zákon o ochraně 

spotřebitele a pořadatel zájezdu případně jeho zprostředkovatel by neměl povinnost písemné 

potvrzení o uplatnění reklamace zákazníkovi vydat.  

 

Za předpokladu, že zákazníkem není spotřebitel a neužijeme tedy právní úpravu v zákoně o 

ochraně spotřebitele, musí dle mého názoru zákazník postupovat v souladu se směrnicí 

č. 90/314/EHS a uplatnit reklamaci písemně či jiným obdobným způsobem. Nicméně v drtivé 

většině případů uzavřel zákazník, který není spotřebitelem, smlouvu o zájezdu ve prospěch 

jiného zákazníka, na kterého ve většině případů pohlížíme jako na spotřebitele, a tudíž se opět 

dostáváme k tomu, že minimálně u jednoho z těchto zákazníků reklamujících totožný zájezd 

bude mít pořadatel zájezdu povinnost vydat zákazníkovi písemné potvrzení o zájezdu.  

 

4.1.3 Komparace obecné právní úpravy s úpravou speciální  

V podkapitole 3.2 jsem uvedla, že komparaci ustanovení § 1922 až § 1924 OZ se budu 

věnovat později. Jelikož jsem již shrnula režim reklamace zájezdu dle současné právní 

                                                 
67 Viz § 2 odst. 1 písm. b) ZOS: „(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí: b) prodávajícím podnikatel, který 

spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby.“ 
68 Viz § 2 odst. 1 písm. a) ZOS: „Pro účely tohoto zákona se rozumí: a) spotřebitelem fyzická osoba, která 

nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.“ 
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úpravy, budu se nyní krátce věnovat komparaci právní úpravy reklamace zájezdu s obecnou 

právní úpravou uplatnění reklamace.  

 

Ustanovení § 1922 OZ69 upravuje vytknutí vady v obecném režimu, kterou však s ohledem na 

existenci § 2540 OZ a v souladu se zásadou lex specialis derograt generali nepoužijeme. 

Obdobně však jako § 2540 OZ i ustanovení § 1922 odst. 1 OZ v sobě zahrnuje požadavek 

vytknutí vady bez zbytečného odkladu. Z povahy druhu plnění je však lhůta pro vytknutí vady 

dle obecné úpravy delší. 70 Nicméně kratší lhůta pro vytknutí vady u smlouvy o zájezdu není 

v neprospěch zákazníka, délka této lhůty vyplývá z povahy plnění a z potřeby zákazníka 

zajistit nápravu vady v co nejkratším možném termínu. 

 

Lhůta pro vytknutí vady dle obecné úpravy má kvazipromlčecí charakter, oproti tomu lhůta 

pro vytknutí vady ze smlouvy o zájezdu má charakter svérázné promlčecí lhůty. Dle § 1921 

odst. 3 OZ 71 je zcizitel oprávněn namítnout u soudu opožděné vytknutí vady, pokud tak však 

neučiní, náleží nabyvateli právo z vadného plnění i nadále. U vytknutí vady ze smlouvy o 

zájezdu má pořadatel právo využít stejnou námitku jako zcizitel dle obecné právní úpravy, 

nicméně soud i přesto může právo z vadného plnění zákazníkovi přiznat, jestliže k vytknutí 

vady nedošlo bez vlastního zavinění zákazníka.  

 

Ustanovení § 1922 odst. 2 OZ se na smlouvu o zájezdu nepoužije s ohledem na délku plnění 

služby, povahu plnění a délku lhůty pro vytknutí vady. Ustanovení § 1923 OZ72, které řeší 

nároky nabyvatele oprávněného k reklamaci rovněž nelze na smlouvu o zájezdu užít. 

V ustanovení § 2537 až § 2540 OZ najdeme speciální úpravu nároků při reklamaci vady ze 

smlouvy o zájezdu. Podrobně se jednotlivými nároky budu zabývat v kapitole 5. 

                                                 
69 Viz § 1922 OZ: „(1) Jakmile nabyvatel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu zciziteli a předmět 

plnění zciziteli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla 

být přezkoumána. Jedná-li se o předmět podléhající rychlé zkáze, může jej nabyvatel po upozornění zcizitele bez 

prodlení prodat. 

(2) Vytkl-li nabyvatel zciziteli vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční 

doba po dobu, po kterou nabyvatel nemůže vadný předmět užívat.“ 
70 Viz § 1921 odst. 1 OZ: „Nabyvatel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu zciziteli bez 

zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo 

oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění.“ 
71 Viz § 1921 odst. 3 OZ: „Nevytkl-li nabyvatel vadu včas a namítne-li zcizitel opožděné vytknutí, soud 

nabyvateli právo nepřizná. To neplatí, pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které zcizitel při předání věděl 

nebo musel vědět.“ 
72 Viz § 1923 OZ: „Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co 

chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může 

nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.“ 
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Náhradu účelně vynaložených nákladů, které upravuje § 1924 OZ, však na smlouvu o zájezdu 

užít můžeme. O náhradě účelně vynaložených nákladů se hovoří pouze v § 2537 odst. 2 OZ, 

nicméně dané ustanovení se vztahuje k náhradě nákladů, které zákazníkovi vznikly 

v důsledku nezjednání nápravy ze strany pořadatele zájezdu. Úpravu týkající se náhrady 

účelně vynaložených nákladů, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s reklamací, však 

v ustanoveních o zájezdu nenajdeme. Z tohoto důvodu na podobné situace použijeme 

§ 1924 OZ. Může se jednat například o náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace. 

 

4.2 Režim reklamace dle plánované právní úpravy  

V souvislosti se směrnicí č. 2015/2302 je Česká republika povinna harmonizovat vnitrostátní 

úpravu, což přinese mimo jiné změny v právní úpravě průběhu reklamace. Ještě předtím, než 

se dostanu ke změnám, které přinese nová právní úprava v oblasti týkající se uplatnění 

reklamace, považuji za vhodné zmínit, že dle návrhu nového znění občanského zákoníku by 

mělo dojít také ke změně definice vady.  

 

Dle navrhovaného znění § 2537 odst. 1 OZ73 má zájezd vadu, pokud některá ze služeb 

cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu není poskytována v souladu se smlouvou. Oproti 

současné právní úpravě bude odstraněno kritérium důvodného očekávání zákazníka vzhledem 

k nabídce a zvyklostem ve vlastnosti zájezdu. Tato koncepce je zcela v 

souladu s čl. 13 odst. 1 směrnice č.  2015/2302, a tímto krokem dojde k odstranění 

nesrovnalostí při výkladu toho, co vše můžeme zahrnout pod důvodné očekávání vzhledem 

k nabídce a zvyklostem. Nicméně se však domnívám, že kritérium důvodného očekávání 

mělo být zachováno, a to z důvodu větší ochrany zákazníka zejména, jedná-li se o 

spotřebitele.  

 

V souladu se současnou právní úpravou novela občanského zákoníku i nadále rozlišuje 

podstatnou vadu zájezdu a a contrario nepodstatnou vadu zájezdu, nároky zákazníka 

související s podstatnou vadou zájezdu se však budu věnovat v kapitole 5.  

 

Jak jsem již poukázala, dále se již budu věnovat změnám, které přinese nová právní úprava 

v oblasti uplatnění a průběhu reklamace zájezdu. Dle návrhu novely občanského zákoníku 

                                                 
73 Viz návrh znění § 2537 odst. 1 OZ: „Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do 

zájezdu poskytována v souladu se smlouvou.“ 
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dojde k odstranění měsíční lhůty od skončení zájezdu k vytknutí vady. Uplatnění reklamace 

najdeme nově v ustanovení § 2537 odst. 2 OZ, 74 které stanovuje povinnost vytknout vadu bez 

zbytečného odkladu a které obdobně jako současná právní úprava stanovuje, že podání 

reklamace je možné rovněž u zprostředkovatele zájezdu.  

 

Nové znění § 2537 odst. 2 a § 2540 odst. 1 OZ je výsledkem transpozice směrnice 

čl. 13 odst. 2 směrnice č. 2015/230275, ke kterému bod 34 preambule směrnice č. 2015/2302 

uvádí, že cestující má povinnost informovat pořadatele o vadě zájezdu bez zbytečného 

prodlení a pokud tak neučiní a nejedná řádně, může být jeho jednání zohledněno při stanovení 

výše slevy nebo náhrady škody, pokud by dřívější oznámení vady škodě zabránilo či jí 

snížilo.76 

 

Ačkoliv dle plánované právní úpravy bude kladen na zákazníky požadavek jednat 

bezodkladně, považuji tento krok za vhodný, a to s ohledem na to, že současná měsíční lhůta 

od skončení zájezdu pro vytknutí vady umožňuje uplatnit reklamaci i odstranitelné vady až po 

skončení zájezdu a to bez následků pro zákazníka v podobě snížení výše slevy.  

 

Navrhované znění § 2537 odst. 2 OZ klade na zákazníka však další povinnost v podobě určení 

přiměřené lhůty k odstranění vady, ledaže by pořadatel zájezdu vadu odmítl odstranit či by 

bylo potřeba vadu odstranit okamžitě. Tuto část navrhovaného znění však považuji za 

přinejmenším rozporuplnou, a to s ohledem na to, že na zákazníka bude kladena další 

povinnost v podobě určení přiměřené lhůty. Jestliže předpokládáme, že zákazníkem je 

průměrná osoba, nemůžeme od něj očekávat, že v napjaté situaci, kdy je rozezlen z vadného 

plnění zájezdu, bude pamatovat na to, že pořadateli zájezdu musí určit lhůtu k nápravě vady.  

 

                                                 
74 Viz návrh znění § 2537 odst. 2 OZ: „Zákazník bez zbytečného odkladu vytkne pořadateli vadu zájezdu. 

Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže pořadatel odmítne odstranit vadu nebo je 

zapotřebí okamžité nápravy. Zákazník má právo vytknout vadu rovněž prostřednictvím zprostředkovatele prodeje 

zájezdu. Za doručení zprávy, žádosti nebo stížnosti zákazníka pořadateli se pro běh lhůt včetně promlčecí lhůty 

považuje i jejich doručení zprostředkovateli prodeje zájezdu.“ 
75 Viz čl. 13 odst. 2 směrnice č. 2015/2302: „Cestující pořadatele bez zbytečného prodlení a při zohlednění 

příslušných okolností uvědomí o neplnění smluvních podmínek, které při poskytování cestovních služeb 

zahrnutých do smlouvy o souborných službách pro cesty zaznamená.“ 
76 Viz bod 34 preambule směrnice 2015/2302: „Cestující by měl mít povinnost informovat pořadatele bez 

zbytečného prodlení, s ohledem na okolnosti daného případu, o jakémkoli neplnění smluvních podmínek, jež 

zaznamená v průběhu poskytování cestovní služby zahrnuté ve smlouvě o souborných službách pro cesty. Pokud 

tak neučiní, může to být zohledněno při stanovování vhodné výše slevy nebo náhrady škody, pokud by takové 

oznámení škodě zabránilo nebo ji snížilo.“ 
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Avšak navrhované znění je v souladu se zněním uvedeném ve směrnici č. 2015/2302. 

Čl. 13 odst. 2 směrnice č. 2015/2302 hovoří o povinnost zákazníka vytknout vadu co nejdříve 

a čl. 13 odst. 477 směrnice č. 2015/2302 stanovuje právo zákazníka zjednat si nápravu, pokud 

tak pořadatel zájezdu neučiní v jím určené přiměřené lhůtě. Druhá věta daného článku uvádí, 

že zákazník nemá za určitých okolností povinnost stanovit pořadateli zájezdu lhůtu k nápravě, 

z čehož můžeme usoudit, že za použití argumentu a contrario dojdeme závěru, že zákazník má 

povinnost určit přiměřenou lhůtu k nápravě. Pro úplnost dodávám, že se jedná o obdobné 

znění současného § 2537. Této problematice se budu rovněž věnovat v podkapitole 5.2.1. 

 

S ohledem na uvedené se domnívám, že spojení čl. 13 odst. 2 s odst. 4 směrnice č. 2015/2302 

neodporuje znění uvedenému ve směrnici. Jak jsem však již uvedla, domnívám se, že není 

vhodné klást na zákazníka povinnost v podobě určení lhůty k nápravě. A je nasnadě položit si 

otázku, jaké důsledky bude mít neurčení přiměřené lhůty ze strany zákazníka. Pořadatel 

zájezdu má povinnost vadu odstranit, je-li to možné, bez ohledu na určení přiměřené lhůty. 

Nicméně se domnívám, že bez určení přiměřené lhůty k nápravě by zákazník nemohl využít 

postupu v uvedeném v návrhu § 2537 odst. 4 OZ78. Avšak pouze za situace, že pořadatel 

zájezdu zákazníka v souladu s navrhovaným § 2528 odst. 1 písm. k)79 OZ řádně o jeho 

povinnost vytknout vadu a jakým způsobem poučil, v opačném případě jde neurčení 

přiměřené lhůty k nápravě ze strany zákazníka k tíži pořadatele zájezdu. 

 

Dále v nové směrnici již nenajdeme požadavek na uplatnění reklamace písemně či jiným 

obdobným způsobem, avšak s ohledem na § 19 odst. 1 ZOS budou i nadále pořadatelé a 

zprostředkovatelé zájezdu povinni vydat písemné potvrzení o uplatnění reklamace, uplatní-li 

reklamaci zákazník v postavení spotřebitele. U ostatních zákazníků však požadavek uplatnit 

reklamaci v písemné či obdobné podobě již vyžadován nebude.  

  

                                                 
77 Viz čl. 13 odst. 4 směrnice č. 2015/2302: „Aniž jsou dotčeny výjimky stanovené v odstavci 3, pokud pořadatel 

nápravu neplnění smluvních podmínek nezjedná v přiměřené lhůtě stanovené cestujícím, může tak cestující učinit 

sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Cestující není povinen stanovit lhůtu, odmítne-li pořadatel 

zajistit nápravu neplnění smluvních podmínek nebo je-li zapotřebí okamžité nápravy.“ 
78 Viz návrh znění § 2537 odst. 4 OZ: „Neodstraní-li pořadatel vadu ve lhůtě podle odstavce 2, má zákazník 

právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník 

odstoupit od smlouvy bez zaplacení odstupného.“ 
79 Viz návrh znění § 2528 odst. 1 písm. k) OZ: „Pořadatel v potvrzení o zájezdu dále uvede údaj, že zákazník 

musí v souladu s § 2537 odst. 2 vytknout vadu zájezdu.“ 
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5 Vyřízení reklamace  

Dle ustanovení § 19 odst. 3 ZOS80 má podnikatel v postavení prodávajícího vyřídit reklamaci 

nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne podání reklamace. Jak jsem již uvedla, prodávajícím ve 

smyslu § 19 ZOS se rozumí pořadatel zájezdu i jeho zprostředkovatel. Nicméně zároveň se 

domnívám, že ustanovení § 19 odst. 3 ZOS dopadá pouze na pořadatele zájezdu a to z důvodu 

právní úpravy obsažené v ustanovení § 2537 odst. 1 OZ, která stanovuje odpovědnost za 

řádné plnění zájezdu pouze pořadateli zájezdu. Dle mého názoru je úprava v občanském 

zákoníku speciální vůči úpravě obsažené v zákoně o ochraně spotřebitele, a tudíž musíme 

pojem prodávající dle § 19 ZOS vykládat rovněž ve smyslu občanského zákoníku.  

 

Vyřízením reklamace se rozumí její uznání a poskytnutí právně oprávněného nároku či její 

zamítnutí, které musí být dle § 19 odst. 3 ZOS řádně odůvodněno. Jestliže je reklamace 

oprávněná, občanský zákoník stanovuje několik nároků, na které má zákazník právo. 

V následujících odstavcích jednotlivé nároky představím samostatně.  

 

5.1 Nároky při reklamaci dle současné právní úpravy  

Jak jsem již uvedla, nároky zákazníka při oprávněné reklamaci zájezdu jsou odlišné od nároků 

dle obecné právní úpravy. Dle ustanovení § 2537 OZ až § 2540 OZ a rovněž dle § 2001 a 

násl. OZ můžeme mezi nároky zákazníka zařadit nápravu v místě zájezdu, slevu z celkové 

ceny zájezdu a odstoupení od smlouvy.  

 

5.1.1 Náprava v místě zájezdu  

Ze systematického řazení občanského zákoníku můžeme vyčíst, že prvním z nároků je 

náprava v místě zájezdu. Dle § 2537 odst. 1 OZ je pořadatel zájezdu povinen zjednat nápravu, 

jestliže zájezd nemá vlastnosti, které pořadatel zájezdu zákazníkovi deklaroval či je zákazník 

s ohledem na nabídku a zvyklosti důvodně očekával, avšak pouze za předpokladu, že si 

náprava nevyžádá neúměrné náklady. Dále není specifikováno, co se rozumí pod pojmem 

                                                 
80 Viz § 19 odst. 3 ZOS: „Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých 

případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby 

potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného 

odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne 

na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.“ 
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neúměrné náklady, ale neúměrnost těchto nákladů by se měla posuzovat objektivně, nikoliv 

dle subjektivního názoru pořadatele zájezdu.81 

 

Je-li vada odstranitelná v místě zájezdu, je pořadatel zájezdu povinen zjednat nápravu bez 

zbytečného odkladu. Ačkoliv znění zákona o nutnosti zjednat nápravu bez zbytečného 

odkladu explicitně nehovoří, můžeme tak dovozovat z několika kritérií. Prvním hlediskem je 

eurokonformní výklad, jelikož směrnice č. 90/314/EHS v čl. 682 stanovuje povinnost 

pořadateli zájezdu nalézt vhodné řešení nápravy a to neprodleně.  

 

Na místní úrovni požadavek řešit vadu bez zbytečného odkladu můžeme dovodit z 

§ 2537 odst. 2 OZ, který opravňuje zákazníka zjednat si nápravu sám za předpokladu, že 

pořadatel zájezdu nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené zákazníkem. A posledním 

kritériem, ze kterého výše uvedené můžeme dovodit, je samotná povaha závazku. Ve většině 

případů zájezd trvá poměrně krátkou dobu a je tedy zájem na tom, aby zákazník obdržel 

možnou nápravu vady v co nejkratším možném termínu.  

 

Již jsem nastínila, že ustanovení § 2537 odst. 2 OZ83 opravňuje zákazníka určit pořadateli 

zájezdu přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Přiměřenost lhůty se bude posuzovat 

s ohledem na povahu vady a její vliv na narušení zájezdu. Nedodržení zákazníkem určené 

lhůty má pro pořadatele následky v podobě toho, že si zákazník může zjednat nápravu sám a 

pořadatel má následně povinnost mu nahradit účelně vynaložené náklady, které musel 

vynaložit v souvislosti se zajištěním nápravy. Dle druhé věty daného ustanovení je 

v některých případech možné, aby si zákazník zjednal nápravu sám bez předem určené lhůty. 

Zákon předpokládá dvě situace, kdy tak zákazník může učinit. První je v případě, že pořadatel 

zájezdu odmítne nápravu zjednat. Druhá situace je taková, ve které se vyžaduje okamžitá 

náprava a to s ohledem na zvláštní zájem zákazníka. Může se například jednat o situaci, kdy 

pořadatel zájezdu nezajistil zákazníkovi přepravu z letiště do místa ubytování, ač tak učinit 

                                                 
81 Viz Selucká, M. in Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 969. 
82 Viz čl. 6 směrnice č. 90/314/EHS: „V případě reklamace musí organizátor nebo prodejce nebo jeho místní 

zástupce, existuje-li, neprodleně usilovat o nalezení vhodných řešení.“ 
83 Viz § 2537 odst. 2 OZ: „Nezjedná-li pořadatel nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník určí, může 

si zákazník zjednat nápravu sám a pořadatel mu nahradí účelně vynaložené náklady. Určení lhůty k nápravě 

není třeba, pokud pořadatel odmítl nápravu zjednat nebo vyžaduje-li se okamžitá náprava vzhledem k zvláštnímu 

zájmu zákazníka.“ 
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měl. Zákazník má právo zajistit si vlastní dopravu, za jejíž cenu má zákazník právo požadovat 

po pořadateli zájezdu náhradu.  

 

Ustanovení § 2539 OZ84 rovněž hovoří o nároku zákazníka spočívajícího v nápravě v místě 

zájezdu, avšak zabývá se spíše specifikací daného plnění a případně dalšího nároku, který 

zákazníkovi svědčí. Odstavec 1 daného ustanovení občanského zákoníku hovoří o situaci, kdy 

zákazníkovi není možné zajistit pokračování zájezdu jinak nežli prostřednictvím služeb nižší 

jakosti. V takovém případě náleží zákazníkovi další nárok a to vrácení části kupní ceny 

zájezdu ve výši rozdílu v ceně za kvalitu služeb jakosti, kterou zákazník uhradil, a kvalitu 

služeb jakosti, které v konečném výsledku obdržel. Typickým příkladem daného ustanovení je 

situace, kdy je zákazník ubytován ve tříhvězdičkovém hotelu namísto pětihvězdičkového 

hotelu, ve kterém měl být dle smlouvy o zájezdu ubytován. Jakmile však zákazník obdrží část 

kupní ceny zájezdu ve výši rozdílu ceny, již nemá právo na další slevu z celkové ceny zájezdu 

vztahující se ke změně ubytování dle ustanovení § 2540 OZ.  

 

Odstavec druhý daného ustanovení hovoří o opačné situaci. Zákazník obdrží služby vyšší 

jakosti, nežli měl mít dle smlouvy o zájezdu. V takovém případě však veškeré náklady jdou 

k tíži pořadatele zájezdu a to s ohledem na to, že se jedná o neřádné plnění pořadatele zájezdu, 

který za poskytnutí služeb v rozporu se smlouvu o zájezdu nese odpovědnost, kterou 

v konečném důsledku představují vyšší náklady.  

 

Další ustanovení, které se věnuje nápravě v místě zájezdu, je § 2538 OZ, kterému se však 

budu podrobněji věnovat až v souvislosti s nárokem na odstoupení od smlouvy.  

 

5.1.2 Sleva z ceny zájezdu  

Dalším nárokem z vadného plnění smlouvy o zájezdu je sleva z ceny zájezdu. Její úpravu 

najdeme v § 2540 OZ.85 Jedná se o druhý nárok, který můžeme zařadit do skupiny obecných 

                                                 
84 Viz § 2539 OZ: „(1) Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu 

nižší jakosti, než jakou určuje smlouva, vrátí pořadatel zákazníkovi rozdíl v ceně. 

(2) Zajistí-li pořadatel pokračování zájezdu s vyššími náklady, jdou takové náklady k jeho tíži.“ 
85 Viz § 2540 OZ: „Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu 

z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Nevytkl-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu 

vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže pořadatel namítne, že zákazník své právo 

neuplatnil ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu ani u něho, ani u osoby, která uzavření smlouvy 

zprostředkovala.“ 
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nároků z vadného plnění smlouvy o zájezdu. Jedná se však o zcela specifický nárok 

z vadného plnění smlouvy o zájezdu, který nemůžeme zaměňovat s náhradou účelně 

vynaložených nákladů dle § 2537 odst. 2 OZ či s vrácením části ceny zájezdu z důvodu plnění 

nižší jakosti dle § 2539 odst. 1 OZ.86 

 

Sleva z ceny zájezdu se využije v případě, kdy oprávněnou reklamaci vady nelze vyřešit 

nápravou v místě zájezdu, či zákazník uplatnil reklamaci zájezdu ke konci zájezdu či až po 

jeho skončení a pořadatel zájezdu tedy již neměl prostor pro zajištění nápravy v místě 

zájezdu.  

 

K oprávněnému přiznání slevy z ceny zájezdu zákazníkovi, musí dojít ke splnění několika 

podmínek. V prvé řadě musí zájezd objektivně vykazovat vadu, kterou je zákazník povinen 

bez zbytečného odkladu namítnout a to nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce od skončení 

zájezdu.87V případě že dojde k řádnému uplatnění reklamace, která je ze strany pořadatele 

zájezdu shledána jako oprávněná, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny zájezdu. 

Přiměřenost dané slevy se bude posuzovat s ohledem na míru závažnosti a délce trvání vady. 

K určení přiměřené výše slevy může pomoci některá z tabulek slev vytvořená zejména 

německými soudy.  

 

Mezi takové tabulky slev můžeme zařadit již jednou zmíněnou Frankfurtskou tabulku slev, 

Vídeňskou tabulku slev, se kterou se můžeme setkat v knižní publikaci Cestovní právo88, či 

Kemptenskou tabulku slev, kterou tvoří rozhodnutí soudů Německé spolkové republiky od 

roku 1996 a vytvořil ji prof. Dr. Ernest Führich z Vysoké odborné školy v Kemptenu.89 Její 

úplně znění je však dostupné pouze v německém jazyce, čímž se stává pro velkou část 

zákazníků nevyužitelnou.  

 

Častěji využívanou a veřejně nejznámější tabulkou slev je Frankfurtská tabulka slev, která 

vznikla na základě rozhodovací činnosti 24. civilního senátu soudu Oberlandesgericht 

Frankfurt. Jedná se o tabulku, ve kterém najdeme nejčastěji se vyskytující vady zájezdu a 

k jednotlivým vadám je uvedena přiměřená finanční kompenzace, která by zákazníkovi měla 

                                                 
86 Viz Selucká, M. in Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 979. 
87 Viz podkapitola 4.1.1. 
88 Viz Havlíčková, K.; Králová, R. Cestovní právo. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2015, s. 231. 
89 Viz http://www.reiserecht-fuehrich.de/. 
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náležet. Při určování výše slevy se jedná o užitečnou pomůcku, ale vždy se výše slevy musí 

posoudit s ohledem na okolnosti daného případu. V České republice její použití není závazné, 

ale i v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2016, sp. zn. 33 Cdo 747/2015-111 bylo 

uvedeno, že daná tabulka může být vodítkem při určení výše slevy z ceny zájezdu. Zároveň 

však soud připustil, že Frankfurtská tabulka slev má spíše orientační charakter a její využití 

Nejvyšší soud spatřuje zejména v mimosoudním řešení sporu.90 Nejvyšší soud patrně 

vycházel z toho, že znění Frankfurtské tabulky slev a veškeré další informace najde zákazník 

na stránkách Evropského spotřebitelského centra, který ji skutečně ve své praxi hojně 

využívá, stejně tak oddělení mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci.  

 

Vedle tabulek slev vytvořených na základě zejména německé judikatury, se můžeme setkat 

s tabulkou ITQ kodexu. Jedná se o pojistný produkt ERV Evropská pojišťovna, a. s., ke 

kterému může cestovní kancelář dobrovolně přistoupit a tím zákazníkům garantovat postup 

při reklamaci vady dle kodexu.91 Všechny cestovní kanceláře jsou uvedeny na webových 

stránkách ERV Evropská pojišťovna, a. s., nicméně ze zástupců větších cestovních 

kancelářích zde najdeme pouze Cestovní kancelář FISCHER, a. s..92 Což nás dle mého názoru 

přivádí zpět k Frankfurtské tabulce slev, která byť není závazná a k plnění dle této tabulky se 

cestovní kanceláře nezavazují, je rozšířenější a známější v podvědomí pořadatelů zájezdů i 

zákazníků.  

 

Občanský zákoník uvádí, že zákazník má právo na slevu z ceny zájezdu, pokud jsou splněny 

veškeré další náležitosti. Zákazníkem se rozumí osoba, která uzavřela smlouvu o zájezdu i 

osoba, v jejíž prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena93, nicméně je sporné, zda všichni 

zákazníci mají právo na slevu z ceny zájezdu. Jedná se zejména o smlouvy o zájezdu, na 

základě kterých jsou zákazníci osoby, které samotné zájezd neuhradily, či ze smlouvy 

nevyplývá, která z osob smlouvy cenu zájezdu uhradila. Příkladem této situace může být 

                                                 
90 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2016, sp. zn. 33 Cdo 747/2015-111: „Při posuzování důvodnosti 

nároku, eventuálně jeho výše, může být vodítkem tzv. frankfurtská tabulka slev, kterou již v roce 1985 vydala 

24. komora Zemského soudu ve Frankfurtu. Označuje nečastější nedostatky při plnění závazků vyplývajících 

z cestovní smlouvy a má pouze orientační charakter při přiznávání slev ze zájezdu. Je použitelná zejména 

v situaci, kdy se cestovní kancelář se zákazníkem, který uplatnil nároky vyplývající z porušení cestovní smlouvy, 

vyrovnává mimosoudně (tabulka je k dispozici na webových stránkách Evropského spotřebitelského centra při 

České obchodní inspekci www.evropskyspotrebitel.cz/files/frankfurtska-tabulka.pdf).“ 
91 Viz https://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Dovolena-bez-starosti/Casto-

kladene-dotazy. 
92 Viz https://www.ervpojistovna.cz/cs/ck-s-pojistenim-itq-standardu. 
93 Viz podkapitola 2.4.2. 

http://www.evropskyspotrebitel.cz/files/frankfurtska-tabulka.pdf
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smlouva o zájezdu, kterou uzavře skupina přátel. Jeden z nich je uveden na smlouvě jako 

strana smlouvy, ostatní smlouva označuje za účastníky zájezdu. A pokud neexistuje žádný 

dokument prokazující, kterou část zájezdu zaplatila konkrétní osoba, pořadatel zájezdu 

oprávněně předpokládá, že kompletní cena zájezdu byla uhrazena osobou, která je stranou 

smlouvy. Z čehož vyplývá, že pouze vůči straně smlouvy bude pořadatel zájezdu plnit 

poskytnutím slevy z ceny zájezdu. A já se domnívám, že oprávněně, stejně tak autorky knižní 

publikace Cestovní právo. 94 

 

Jelikož není při uvedené situaci patrné, která z osob cenu zájezdu uhradila, předpokládá se, že 

tak učinila osoba, která je stranou smlouvy, která jediná má právo na poskytnutí slevy z ceny 

zájezdu. V opačném případě by mohlo dojít k bezdůvodnému obohacení zákazníků, kteří 

nejsou stranou smlouvy, cenu zájezdu neuhradili, ale v rámci reklamace by žádali o finanční 

kompenzaci. Zákazníci, kteří nejsou stranou smlouvy, mohou obdržet finanční kompenzaci 

prostřednictvím osoby, která za ně smlouvu o zájezdu uzavřela.  

 

5.1.3 Odstoupení od smlouvy 

V ustanovení § 2538 OZ95 najdeme specifickou úpravu odpovědnosti za vadu, která stanovuje 

konkrétní povinnost pořadateli zájezdu za předpokladu, že dojde k odstoupení od smlouvy ze 

strany zákazníka po zahájení zájezdu.  

 

Odstoupení od smlouvy může zákazník učinit pro podstatné porušení smlouvy 96 ze strany 

pořadatele. Právní úpravu najdeme v § 2002 odst. 1 OZ, přičemž pokud dojde k odstoupení od 

smlouvy, závazek se v souladu s § 2004 odst. 1 OZ zrušuje od počátku. A obě strany tak mají 

povinnost vrátit si vše, co plnily a to dle § 2993 OZ.97 Aplikace tohoto ustanovení však může 

být u smlouvy o zájezdu problematická. Ačkoliv i dle soudního rozhodnutí98 může dojít 

k situaci, kdy pořadatel zájezdu má povinnost vrátit zákazníkovi veškeré finanční prostředky, 

které od něho obdržel, i přesto že došlo ke zrušení zájezdu až po jeho zahájení, nemůžeme 

                                                 
94 Viz Havlíčková, K.; Králová, R. Cestovní právo. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2015, s. 205. 
95 Viz § 2538 OZ: „Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu a nepřijme-li pořadatel opatření, aby 

zájezd mohl pokračovat, nebo odmítne-li zákazník takové opatření z řádného důvodu, zajistí pořadatel na své 

náklady přepravu zákazníka na místo odjezdu, popřípadě na jiné ujednané místo.“ 
96 Viz podkapitola 3.3. 
97 Viz § 2993 OZ: „Plnila-li strana, aniž tu byl platný závazek, má právo na vrácení toho, co plnila. Plnily-li obě 

strany, může každá ze stran požadovat, aby jí druhá strana vydala, co získala; právo druhé strany namítnout 

vzájemné plnění tím není dotčeno. To platí i v případě, byl-li závazek zrušen.“ 
98 Viz podkapitola 3.3. 
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daný výklad užít na veškeré situace. Jak jsem již uvedla, v popsaném případě byl zmařen účel 

zájezdu od samého počátku. Pakliže by se však podstatná vada zájezdu objevila například 

v polovině zájezdu či až na jeho konci, nedomnívám se, že by měl pořadatel zájezdu 

povinnost vrátit zákazníkovi veškeré finanční prostředky, které od něho přijal, ale pouze tu 

část ceny zájezdu, kterou zákazník z důvodu výskytu podstatné vady zájezdu již nemohl 

čerpat. Příkladem uvedeného by mohl být zájezd, jehož účelem byla rekreace v první polovině 

zájezdu a poznávání v jeho druhé polovině. Pokud by pořadatel zájezdu nebyl schopen naplnit 

účel poznávacího zájezdu, ale nenaplnění účelu zájezdu by se týkalo pouze druhé poloviny 

zájezdu, domnívám se, že pořadatel zájezdu by měl povinnost, za situace kdy by zákazník 

odstoupil od smlouvy vrátit zákazníkovi pouze polovinu finančních prostředků, které od něho 

obdržel.  

 

V okamžiku kdy dojde k odstoupení od smlouvy, nastupuje použití § 2538 OZ, který 

stanovuje povinnost pořadatele zájezdu zajistit přepravu zákazníka na místo odjezdu, případně 

jiné ujednané místo. Podmínkou aplikace tohoto ustanovení je, že pořadatel zájezdu nepřijme 

opatření k odstranění podstatné vady zájezdu, případně zákazník takové opatření z řádného 

důvodu odmítne. Dle mého názoru tak dochází k určité nástavbě práva zákazníka na 

odstoupení od smlouvy, avšak pouze za určitých podmínek. Zákazník může odstoupit od 

smlouvy pro podstatné porušení smlouvy, ale požaduje-li nárok plynoucímu mu z § 2538 OZ, 

požaduje-li tedy zajištění přepravy do místa odjezdu, musí dojít zároveň k nenaplnění 

povinnosti ze strany pořadatele zájezdu podstatnou vadu zájezdu odstranit. S ohledem na 

charakter zájezdu a charakter podstatné vady zájezdu se však domnívám, že pořadatel zájezdu 

musí odstranit podstatnou vadu zájezdu bezodkladně, neučiní-li tak, vznikají zákazníkovi 

práva dle výše uvedeného.  

 

K povinnosti pořadatele zájezdu zajistit přepravu zákazníka do místa odjezdu dle § 2538 OZ, 

dále uvádím, že pořadateli zájezdu tato povinnost vůči zákazníkovi vzniká i za předpokladu, 

že dopravu do místa zájezdu pořadatel zájezdu nezajišťoval.99 Zákon neříká, zda se přeprava 

zákazníka do místa zájezdu týká pouze zákazníků, kterým pořadatel zájezdu zajišťoval 

dopravu do místa zájezdu, a tak v souladu s výkladem ve prospěch slabší smluvní strany 

(zákazníka) dovozujeme, že se přeprava do místa odjezdu či jiného dohodnutého místa při 

                                                 
99 Viz Selucká, M. in Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 970. 
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splnění podmínek uvedených v § 2538 OZ vztahuje na všechny zákazníky, včetně těch kteří si 

dopravu do místa zájezdu zajišťovali sami. 

 

5.2 Nároky při reklamaci dle plánované právní úpravy  

Druhy nároků dle plánované právní úpravy, která představuje transpozici směrnice 

č. 2015/2302, zůstávající beze změny. Dojde však k některým modifikacím při jejich plnění, a 

proto opětovně rozeberu každý z nároků jednotlivě.  

 

5.2.1 Náprava v místě zájezdu  

Obdobně jako současná právní úprava, klade i nová právní úprava důraz na nápravu v místě 

zájezdu. Návrh znění § 2537 odst. 3 OZ100 hovoří o povinnosti pořadatele zájezdu odstranit 

vadu, je-li to možné. Navrhované znění tedy v souladu s čl. 13 odst. 2 směrnice 

č. 2015/2302101 explicitně uvádí, že se musí jednat o vadu odstranitelnou, tedy takovou vadu, 

kterou lze odstranit v místě zájezdu bez vynaložení nepřiměřených nákladů. Zároveň oproti 

současné právní úpravě rozvádí, co se rozumí pod pojmem nepřiměřené náklady na odstranění 

vady, jejichž vyžádání opravňují pořadatele zájezdu vadu neodstranit, byť by její odstranění 

bylo možné. Ale pro pořadatele zájezdu by to vyžadovalo nepřiměřené náklady s ohledem na 

rozsah a hodnotu dotčených služeb. Neúměrnost nákladů se musí posuzovat objektivně 

s ohledem na hodnotu dotčených služeb. Kritérium objektivního posouzení neúměrnosti 

nákladů dovozujeme i ze současné právní úpravy, nicméně nově by tak mělo být explicitně 

zakotveno v zákoně.  

 

Stejně jako současná právní úprava, upravuje navrhovaná právní úprava situaci, která nastane, 

pokud pořadatel zájezdu neodstraní vadu v přiměřené lhůtě. Jak jsem již nastínila 

v podkapitole 4.2, v navrhovaném znění právní úpravy došlo ke spojení čl. 13 odst. 2 a odst. 4 

směrnice č. 2015/2302, tedy ke spojení ustanovení upravující povinnost oznámit vadu bez 

zbytečného odkladu a ustanovení týkající se nezjednání nápravy ze strany pořadatele zájezdu 

                                                 
100 Viz návrh znění § 2537 odst. 3 OZ: „Pořadatel odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo 

odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených cestovních 

služeb.“ 
101 Viz čl. 13 odst. 3 směrnice č. 2015/2303: „Není-li některá cestovní služba poskytována v souladu se 

smlouvou o souborných službách pro cesty, zjedná pořadatel nápravu neplnění smluvních podmínek, ledaže to: 

a) není možné, nebo b) vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah neplnění smluvních podmínek a 

hodnotu dotčených cestovních služeb. 11.12.2015 L 326/17 Úřední věstník Evropské unie CS Pokud pořadatel v 

souladu s prvním pododstavcem písm. a) nebo b) tohoto odstavce neplnění smluvních podmínek nenapraví, 

použije se článek 14.“  



47 

 

v přiměřené lhůtě. V tomto odstavci se tak budu zabývat problematikou týkající se nápravy 

v místě zájezdu provedené zákazníkem, jestliže pořadatel zájezdu nápravu odmítne učinit, či 

ji neučiní ani v přiměřené lhůtě určené zákazníkem. Zároveň zákazník není povinen lhůtu 

určit, jednalo by se o vadu vyžadující okamžitou nápravu, či by pořadatel zájezdu vadu odmítl 

odstranit. Jedná se tedy o obdobu současného ustanovení § 2537 odst. 2 OZ.  

 

V navrhované právní úpravě ze dne 27. listopadu 2017 však došlo k rozdělení předmětné 

úpravy do § 2537 odst. 2102 a odst. 4103 OZ. S ohledem na to, co jsem uvedla v podkapitole 

4.2., znění daného ustanovení považuji za znění v souladu se směrnicí a dle mého názoru se 

jedná o pozitivní posun, oproti původně navrhovanému znění, které bylo uvedeno v 

§ 2537 odst. 5 OZ.104 Původně navrhovaná právní úprava byla uvedena v jednom odstavci, 

ustanovení však bylo rozšířeno o další nároky, které by zákazník byl oprávněn po pořadateli 

zájezdu požadovat. Ačkoliv se domnívám, že zmíněné nároky je možné požadovat i za 

současné právní úpravy, byť to není explicitně uvedeno, například pokud vada přetrvává 

několik dní a až následně si zjedná zákazník nápravu sám, domnívám se, že za těch několik 

dní, kdy vada přetrvávala, může požadovat slevu z ceny zájezdu, zároveň se domnívám, že 

původně navrhované znění § 2537 odst. 5 OZ bylo nešťastnou implementací s ohledem na 

znění směrnice č. 2015/2302. Předpokládám, že se jednalo o kombinaci znění čl. 13 odst. 4 105 

a odst. 6 pododstavec první směrnice106 č. 2015/2302.  

 

                                                 
102 Viz návrh znění § 2537 odst. 2 OZ: „Zákazník bez zbytečného odkladu vytkne pořadateli vadu zájezdu. 

Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže pořadatel odmítne odstranit vadu nebo je 

zapotřebí okamžité nápravy. Zákazník má právo vytknout vadu rovněž prostřednictvím zprostředkovatele prodeje 

zájezdu. Za doručení zprávy, žádosti nebo stížnosti zákazníka pořadateli se pro běh lhůt včetně promlčecí lhůty 

považuje i jejich doručení zprostředkovateli prodeje zájezdu.“ 
103 Viz návrh znění § 2537 odst. 4 OZ: „Neodstraní-li pořadatel vadu ve lhůtě podle odstavce 2, má zákazník 

právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník 

odstoupit od smlouvy bez zaplacení odstupného.“ 
104 Viz návrh znění § 2537 odst. 5 OZ: „Nezjedná-li pořadatel nápravu v přiměřené lhůtě, kterou určí zákazník 

nebo odmítne navrhované náhradní řešení podle § 2538, může zákazník zjednat nápravu sám a požadovat na 

pořadateli náhradu nezbytných nákladů, případně může zákazník požádat i o slevu, náhradu škody anebo obojí. 

Zákazník lhůtu k nápravě určit nemusí, odmítne-li pořadatel zajistit nápravu nebo je-li zapotřebí okamžité 

nápravy.“ 
105 Viz čl. 13 odst. 5 směrnice č. 2015/2302: „Aniž jsou dotčeny výjimky stanovené v odstavci 3, pokud pořadatel 

nápravu neplnění smluvních podmínek nezjedná v přiměřené lhůtě stanovené cestujícím, může tak cestující učinit sám 

a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Cestující není povinen stanovit lhůtu, odmítne-li pořadatel zajistit nápravu 

neplnění smluvních podmínek nebo je-li zapotřebí okamžité nápravy.“ 
106 Viz čl. 13 odst. 6 směrnice č. 2015/2302: „Pokud neplnění smluvních podmínek výrazně ovlivňuje poskytování 

souborných služeb a pořadatel nezjednal nápravu v přiměřené lhůtě stanovené cestujícím, může cestující smlouvu o 

souborných službách pro cesty ukončit bez zaplacení storno poplatku a případně v souladu s článkem 14 žádat o slevu, 

náhradu škody nebo obojí.“ 
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Stejně jako v současné právní úpravě, i v návrhu nové právní úpravy se setkáme s pojmem 

podstatné vady zájezdu a to na dvou místech. Definice podstatné vady zájezdu však zůstává 

stejná a plně se tím tedy odkazuji na podkapitolu 3.3., ve kterém jsem se definici podstatné 

vady věnovala. Nárokem na odstoupení od smlouvy z důvodu podstatné vady zájezdu se budu 

zabývat až v podkapitole 5.2.3. 

 

Navrhovaná právní úprava specifikuje nápravu v místě zájezdu pouze v důsledku podstatné 

vady zájezdu. Navrhované znění § 2538 OZ107 tak v sobě zahrnuje jak současný § 2538 OZ 

tak i § 2539 OZ hovořící o plnění nižší či vyšší jakosti. Nově tak zákon toto plnění spojuje 

pouze s podstatnou vadou zájezdu. Navrhované znění § 2538 OZ představuje plnou 

transpozici čl 13 odst. 5 směrnice č. 2015/2302108.  

 

Citované ustanovení stanovuje pořadateli zájezdu povinnost při výskytu podstatné vady 

zájezdu poskytnout vhodné řešení stejné či vyšší kvality a bez dodatečných nákladů na úkor 

zákazníka. V opačném případě, je-li poskytnuto řešení nižší kvality, má zákazník právo na 

vrácení rozdílu v ceně zájezdu obdobně jako tomu je v současné právní úpravě. Zákazník 

může za určitých okolností dané řešení odmítnout, tímto krokem se však budu zabývat až 

v kapitole 5.2.3. 

 

                                                 
107 Viz návrh znění § 2538 OZ: „(1) Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne pořadatel bez 

dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší kvality než jaká byla 

sjednána ve smlouvě, aby zájezd mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa 

odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. 

(2) Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti než jakou určuje smlouva, poskytne pořadatel zákazníkovi 

přiměřenou slevu. 

(3) Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve 

smlouvě sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená.“ 
108 Viz čl. 13 odst. 5 směrnice č. 2015/2302: „Nelze-li poskytnout podstatnou část cestovních služeb v souladu se 

smlouvou o souborných službách pro cesty, nabídne pořadatel bez dodatečných nákladů pro cestujícího vhodné 

náhradní řešení pokud možno v rovnocenné nebo vyšší kvalitě, než jaká byla sjednána ve smlouvě, aby poskytování 

souborných služeb mohlo pokračovat, včetně situace, kdy se návrat cestujícího do místa odjezdu neuskuteční 

sjednaným způsobem.  

Pokud navrhované náhradní řešení představuje ve srovnání se smlouvou o souborných službách pro cesty nižší kvalitu 

souborných služeb, poskytne pořadatel cestujícímu přiměřenou slevu.  

Cestující může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, pokud není srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě o 

souborných službách pro cesty sjednáno, nebo pokud poskytnutá sleva není dostatečná.“ 
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5.2.2 Sleva z ceny zájezdu  

Sleva z ceny zájezdu jako jeden z nároků při oprávněné reklamaci vady je i v navrhované 

právní úpravě obsažena v § 2540 OZ109, oproti stávající právní úpravě je ustanovení značně 

redukováno. Oproti současné právní úpravě je v navrhované úpravě v souladu se směrnicí 

č. 2015/2302 kladen důraz na vytknutí vady bez zbytečného odkladu. Měsíční lhůta od 

skončení zájezdu byla z navrhované právní úpravy vyškrtnuta.110 První věta citovaného 

ustanovení však zůstává beze změny, tudíž bude i nadále použitelné vše, co již v mé práci 

bylo v souvislosti s poskytnutím slevy z ceny zájezdu uvedeno s tím rozdílem, že zákazník 

bude mít lhůtu na uplatnění práva z vady kratší.  

 

Odstavec druhý citovaného ustanovení je však novinkou a do vnitrostátního práva byl přijat 

na základě čl. 14 odst. 6 směrnice č. 2015/2302111. Tímto ustanovením tak dojde k vytvoření 

speciální úpravy promlčecí lhůty u zákazníkova práva na slevu z ceny zájezdu, která bude 

oproti současné obecné právní úpravě zkrácena. S ohledem na doposud fungující institut 

tříleté promlčecí lhůty však toto ustanovení považuji za nadbytečné.  

 

5.2.3 Odstoupení od smlouvy  

Již jsem uvedla, že dne 27. listopadu 2017 došlo ke změně navrhovaného znění právní úpravy, 

což mělo rovněž vliv na odstoupení od smlouvy po zahájení zájezdu jakožto dalšího nárok při 

reklamaci zájezdu.  

 

Aktuální navrhovaná právní úprava spojuje odstoupení od smlouvy pouze s podstatným 

porušením smlouvy ze strany pořadatele, přičemž ve speciálních ustanoveních o zájezdu, 

konkrétně v § 2538 OZ, najdeme speciální odpovědnost pořadatele zájezdu v případě, že 

dojde k odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka. Nově by mělo být právo zákazníka 

odstoupit od smlouvy pro podstatnou vadu zájezdu, která je ekvivalentem pro podstatné 

                                                 
109 Viz návrh znění § 2540 OZ: „(1) Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu v souladu s 

§ 2537 odst. 2, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady (2) Jde-li o právo 

zákazníka na slevu, nepřihlíží se k ujednání kratší než dvouleté promlčecí lhůty.“  
110 Více v podkapitole 4.2. 
111 Viz čl. 14 odst. 6 směrnice č. 2015/2302: „Promlčecí lhůta nároků podle tohoto článku nesmí být kratší než 

dva roky.“ 
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porušení smlouvy, zakotveno v ustanoveních o smlouvě o zájezdu, konkrétně se jedná o 

navrhovaném znění § 2537 odst. 4 OZ112.  

 

Citované ustanovení hovoří o nápravě v místě zájezdu učiněné zákazníkem, jestliže tak 

neučiní pořadatel zájezdu. Zároveň však uvádí, že zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy 

bez povinnosti zaplatit odstupné, jestliže se jedná o vadu podstatnou. Z uvedeného však 

vyplývá, že odstoupení od smlouvy je možné pouze za předpokladu, že nedojde k nápravě ze 

strany pořadatele zájezdu. Navrhované znění tedy spojuje právo na odstoupení od smlouvy 

s nekonání pořadatele zájezdu při výskytu podstatné vady zájezdu. Oproti tomu § 2538 OZ 

v současné právní úpravě spojuje nekonání pořadatele zájezdu při výskytu podstatné vady 

s povinností pořadatele zájezdu zajistit zákazníkovi přepravu do místa odjezdu, či jiného 

dohodnutého místa, tedy spojuje jej až s určitým následkem odstoupení od smlouvy.  

 

Vedle práva odstoupit od smlouvy pro podstatnou vadu zájezdu za předpokladu, že nedojde 

k nápravě ze strany pořadatele zájezdu, má zákazník právo za určitých okolností nápravu 

odmítnout, čímž rovněž dojde k odstoupení od smlouvy. O tomto kroku pojednává 

navrhované znění § 2538 odst. 3 OZ113, které stanovuje právo zákazníka navrhované řešení 

odmítnout, ale pouze za předpokladu, že navrhované řešení není srovnatelné s tím, co bylo 

sjednáno ve smlouvě, či nebyla poskytnutá přiměřená sleva kompenzující náhradní řešení 

nižší jakosti. Právo zákazníka odmítnout náhradní řešení najdeme rovněž v současné právní 

úpravě v § 2538 OZ. Nicméně v navrhované právní úpravě je konkrétněji specifikován důvod 

pro odmítnutí náhradního řešení.  

 

V navrhované právní úpravě najdeme také úpravu povinnosti pořadatele zájezdu zajistit 

zákazníkovi, který odstoupil od smlouvy, dopravu do místa zájezdu či na jiné smluvené místo. 

Tuto povinnost pořadatele zájezdu najdeme zakotvenou v návrhu znění § 2539 odst. 1 OZ114. 

Oprosti současné právní úpravě, ze které dovozujeme, že pořadatel zájezdu má povinnost 

zajistit dopravu zákazníka, který od smlouvy odstoupil, bez ohledu to, zda danému 

                                                 
112 Viz návrh znění § 2537 odst. 4 OZ: „Neodstraní-li pořadatel vadu ve lhůtě podle odstavce 2, má zákazník 

právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník 

odstoupit od smlouvy bez zaplacení odstupného.“ 
113 Viz návrh znění § 2538 odst. 3 OZ: „Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, 

není-li srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená.“ 
114 Viz návrh znění § 2539 odst. 1 OZ: „Zahrnuje-li zájezd přepravu osob, pořadatel v případě podle § 2537 

odst. 4 a 5 poskytne zákazníkovi bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů pro zákazníka rovnocennou 

přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly.“ 



51 

 

zákazníkovi zajistil dopravu také do místa zájezdu, navrhovaná právní úprava explicitně 

uvádí, že tato povinnost pořadatele zájezdu se týká pouze těch zákazníků, kterým byla 

zajištěna doprava rovněž do místa zájezdu.  

 

Z citovaného ustanovení je však patrné, že je zde pozůstatek změny navrhované právní 

úpravy, která byla zveřejněna dne 27. listopadu 2017 a to v podobě odkazu na 

§ 2537 odst. 5 OZ, který však byl již z navrhované právní úpravy vyřazen. Vedle práva na 

odstoupení od smlouvy z důvodu podstatné vady zájezdu, obsahovalo původní navrhované 

znění novely občanského zákoníku ustanovení115, které spojovalo právo odstoupit od smlouvy 

poněkud neobratně s jakoukoli vadou, pokud by danou vadu pořadatel zájezdu v přiměřené 

lhůtě určené zákazníkem neodstranil. Citované ustanovení však nemělo oporu ve směrnic 

č. 2015/2302 a považuji za vhodné, že dané ustanovení bylo z aktuálního znění odstraněno.  

 

Aktuálně navrhovaná právní úprava odstoupení od smlouvy jako nároku při reklamaci 

vychází z čl. 13 odst. 5116 a 6117 směrnice č. 2015/2302. Ačkoliv čl. 13 odst. 6 směrnice 

č. 2015/2302 je transponována zcela nedostatečně. V aktuálně navrhované právní úpravě se 

v souvislosti s odstoupením od smlouvy nehovoří o právu zákazníka žádat o slevu, náhradu 

škody či obojí. Domnívám se tedy, že ministerstvo pro místní rozvoj, které navrhované znění 

předložilo Poslanecké sněmovny, se nedostatečně vypořádalo s ustanovením čl. 13 odst. 6 

směrnice č. 2015/2302. 

 

                                                 
115 Viz původní návrh znění § 2537 odst. 4 OZ: „Vytkne-li zákazník vadu pořadateli podle odstavce 2 a 

nezjedná-li pořadatel nápravu v souladu s odstavcem 3, má právo odstoupit od smlouvy o zájezdu.“ 
116 Viz čl. 14 odst. 5 směrnice č. 2015/2302: „Nelze-li poskytnout podstatnou část cestovních služeb v souladu se 

smlouvou o souborných službách pro cesty, nabídne pořadatel bez dodatečných nákladů pro cestujícího vhodné 

náhradní řešení pokud možno v rovnocenné nebo vyšší kvalitě, než jaká byla sjednána ve smlouvě, aby 

poskytování souborných služeb mohlo pokračovat, včetně situace, kdy se návrat cestujícího do místa odjezdu 

neuskuteční sjednaným způsobem.  

Pokud navrhované náhradní řešení představuje ve srovnání se smlouvou o souborných službách pro cesty nižší 

kvalitu souborných služeb, poskytne pořadatel cestujícímu přiměřenou slevu.  

Cestující může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, pokud není srovnatelné s tím, co bylo ve 

smlouvě o souborných službách pro cesty sjednáno, nebo pokud poskytnutá sleva není dostatečná“ 
117 Viz čl. 13 odst. 6 směrnice č. 2015/2302: „Pokud neplnění smluvních podmínek výrazně ovlivňuje 

poskytování souborných služeb a pořadatel nezjednal nápravu v přiměřené lhůtě stanovené cestujícím, může 

cestující smlouvu o souborných službách pro cesty ukončit bez zaplacení storno poplatku a případně v souladu s 

článkem 14 žádat o slevu, náhradu škody nebo obojí.  

Pokud není možné nabídnout náhradní řešení nebo pokud cestující navrhované náhradní řešení odmítne v 

souladu s odst. 5 třetím pododstavcem tohoto článku, má cestující tam, kde je to vhodné, právo na snížení ceny, 

náhradu škody nebo obojí v souladu s článkem 14 bez ukončení smlouvy o souborných službách pro cesty.  

Pokud souborné služby zahrnují přepravu osob, pořadatel navíc v případech uvedených v prvním i druhém 

pododstavci poskytne cestujícímu bez zbytečného prodlení a bez dodatečných nákladů pro cestujícího repatriaci 

s rovnocennou dopravou.“ 
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5.3 Následky nevyřízení reklamace  

V poslední podkapitole se budu věnovat nevyřízení reklamace ze strany pořadatele zájezdu 

v zákonem stanovené lhůtě. Právní úpravu stanovující pořadateli zájezdu povinnost vyřídit 

reklamaci včas najdeme v občanském zákoníku a v zákoně o ochraně spotřebitele. Jak jsem 

však již uvedla, úprava obsažená v zákoně o ochraně spotřebitele se užije pouze na vztah 

pořadatele zájezdu a zákazníka v postavení spotřebitele.  

 

Ustanovení § 19 odst. 3 ZOS upravuje obecnou lhůtu pro vyřízení reklamace, proto se v prvé 

řadě zaměřím na úpravu speciální obsaženou v občanském zákoníku. Jak jsem již uvedla dle 

§ 2537 odst. 2 OZ má pořadatel zájezdu povinnost odstranit vadu zájezdu v přiměřené lhůtě, 

kterou mu určí zákazník. Zákon není dále konkrétní při určení délky této lhůty, a tak při 

hodnocení přiměřenosti použijeme objektivní hledisko s ohledem na konkrétní vadu.  

 

Nesplnění této povinnost ze strany pořadatele zájezdu opravňuje zákazníka zjednat si nápravu 

sám a požadovat po pořadateli zájezdu náhradu účelně vynaložených nákladů. Dále zákon 

upravuje speciální odpovědnost pořadatele zájezdu, který nepřijme patřičná opatření při 

výskytu podstatné vady zájezdu. Ustanovení § 2538 OZ v takovém případě stanovuje 

pořadateli povinnost dopravit zákazníka do místa odjezdu.  

 

Jak z uvedeného vyplývá, úprava obsažená v občanském zákoníku se využije v případě, že 

zákazník reklamoval vadu, kterou je možné odstranit v místě zájezdu či je vyžadována 

náprava podstatné vady zájezdu. Domnívám se však, že na reklamace uplatněné pro vadu, 

která je neodstranitelná v místě zájezdu a v zásadě tak zákazníkovi náleží finanční 

kompenzace, užijeme úpravu obecnou obsaženou v zákoně o ochraně spotřebitele.  

 

Dle § 19 odst. 3 ZOS118 je pořadatel zájezdu povinen reklamaci vyřídit, ať už jejím uznáním, 

či zamítnutím, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne podání reklamace. Pokud pořadatel zájezdu 

reklamaci zájezdu v dané lhůtě nevyřídí, ustanovení § 19 odst. 3 ZOS stanovuje, že takové 

jednání pořadatele zájezdu se posuzuje jako podstatné porušení smlouvy. Jelikož zákon o 

                                                 
118 Viz § 19 odst. 3 ZOS: „Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých 

případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby 

potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného 

odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne 

na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.“ 
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ochraně spotřebitele dále nerozvádí, co se rozumí pod pojmem podstatné porušení smlouvy, 

musíme se opětovně vrátit do občanského zákoníku, konkrétně k § 2002 odst. 1 OZ, který 

stanovuje právo druhé strany smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy od předmětné 

smlouvy odstoupit.  

 

V tomto okamžiku však vyvstává otázka, zda je tato část ustanovení použitelná na 

nevyřízenou reklamaci zájezdu, která spadá pod režim zákona o ochraně spotřebitele. 

S ohledem na délku zájezdu a délku lhůty pro vyřízení reklamace se v zásadě vždy bude 

jednat o situaci vzniklou po skončení zájezdu. Tudíž by dle výše uvedeného měl mít zákazník 

právo na odstoupení od smlouvy poté, co zájezd byl již ukončen.  

 

Dle mého názoru neexistuje ustanovení, které by aplikaci výše uvedeného bránilo. Zákazník 

tedy může odstoupit od smlouvy pro marné uplynutí lhůty k vyřízení reklamace ze strany 

pořadatele zájezdu. Odstoupením od smlouvy dojde k zániku závazku od počátku a strany tak 

mají povinnost si vrátit vše, co plnily. Nicméně za předpokladu, že vycházíme z toho, že 

odstoupení od smlouvy bylo učiněno až po skončení zájezdu, předmětem odstoupení od 

smlouvy je služba, která byla již v zásadě vyčerpána.   

 

Jak jsem již uvedla, strany jsou povinny vrátit si vše, co plnily, na základě závazku, který se 

však již zrušil od počátku, tudíž se dostáváme do režimu bezdůvodného obohacení každé ze 

smluvních stran. V daném případě můžeme rozlišit tři situace. Jestliže zákazníkovi některá 

z uhrazených služeb nebyla poskytnuta v plném rozsahu, náleží zákazníkovi vrácení finanční 

částky odpovídající ceně služby, která zákazníkovi nebyla poskytnuta. Druhá situace 

nastupuje v okamžiku, kdy zákazníkovi byla poskytnuta jím uhrazená služba, ale poskytnutí 

služby bylo nedostatečné. V takovém případě se domnívám, že by zákazník měl právo na 

vrácení finanční částky odpovídající rozdílu ceny mezi poskytnutou službou a službou, která 

měla být poskytnuta. Poslední možností je situace, kdy zákazníkovi byla služba poskytnuta 

v plném rozsahu, v takovém případě se domnívám, že zákazník nemá právo na vrácení 

finanční částky odpovídající poskytnuté službě.  

 

S ohledem na uvedené se domnívám, že odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení 

smlouvy, které nastalo z důvodu nevyřízení reklamace v režimu zákona o ochraně 

spotřebitele, je pro zákazníka v postavení spotřebitele značně nevýhodné. Dle mého názoru je 
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aplikace obecné úpravy obsažené v zákoně o ochraně spotřebitele na smlouvu o zájezdu 

poměrně obtížná a to s ohledem na specifickou povahu zájezdu.  

 

A jak jsem uvedla, úprava obsažená v zákoně o ochraně spotřebitele se užije pouze na 

zákazníka v postavení spotřebitele. Oproti tomu zákazník, který nemá postavení spotřebitele, 

a který uplatnil reklamaci vady neodstranitelné v místě zájezdu, se třiceti denní lhůty pro 

vyřízení reklamace dle zákona o ochraně spotřebitele dovolávat nemůže. Nicméně v souladu 

s čl. 6119 směrnice č. 90/314/EHS se domnívám, že pořadatel zájezdu musí i v tomto případě 

reklamaci vyřídit v přiměřené lhůtě.  

  

                                                 
119 Viz čl. 6 směrnice č. 90/314/EHS: „V případě reklamace musí organizátor nebo prodejce nebo jeho místní 

zástupce, existuje-li, neprodleně usilovat o nalezení vhodných řešení.“ 
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6 Závěr  

Cílem mé práce bylo pojmout oblast práva z vadného plnění z hlediska vnitrostátní úpravy 

spolu s úpravou evropskou. Na jednotlivá témata jsem tedy nahlížela jak z pohledu 

vnitrostátní úpravy, v nichž jsem zároveň provedla komparaci současné právní úpravou 

s úpravou navrhovanou, tak také z pohledu evropské legislativy. K hlubšímu porozumění 

jednotlivým tématům jsem rovněž využívala judikaturu.  

 

Po seznámení se s definicemi smlouvy o zájezdu z pohledu všech právních předpisů, ze 

kterých jsem během psaní diplomové práce vycházela, jsem se v navazující podkapitole 

věnovala smluvním stranám. Vedle základní definice pořadatele zájezdu a zákazníka jsem se 

v dané podkapitole zabývala právním postavením zákazníka z hlediska jeho práv a povinností 

plynoucí mu ze smlouvy o zájezdu. S ohledem na to, že zákazníkem se rozumí jednak osoba, 

která uzavřela smlouvu o zájezdu, ale také osoba, v jejíž prospěch byla smlouva o zájezdu 

uzavřena, došla jsem k závěru, že postavení obou skupin osob nemůže být stejné, byť ani 

jedné skupině nemohou být odepírána práva z vadného plnění. Postavení těchto osob se liší 

jak v otázce povinností tak i práv plynoucí z uzavřené smlouvy o zájezdu. Z textu práce však 

vyplývá, že obě skupiny zákazníků mají určitá práva, která jim nemohou být odepírána. A 

s ohledem na téma diplomové práce jsem se zvláště zabývala právem z vadného plnění, u 

kterého jsem došla k závěru, že dané právo svědčí oběma skupinám. Nicméně jednotlivé 

nároky, na které má zákazník při vyřízení reklamace právo, nejsou pro obě skupiny totožné. 

Tématu ohledně nároků zákazníka při oprávněné reklamace jsem se však zabývala v jiné 

kapitole, ve kterém jsem došla k závěru, že zákazník, v jehož prospěch byla smlouva o 

zájezdu uzavřena, má sice právo na nápravu vady v místě zájezdu, ale na slevu z ceny zájezdu 

již právo nemá.  

 

V navazující kapitole jsem stručně představila odpovědnost za vady z hlediska obecných 

ustanovení, které jsem následně porovnávala s ustanoveními speciálními obsažené v úpravě 

zájezdu. V této souvislosti jsem se tak zabývala otázkou, která z obecných ustanovení jsou 

použitelná rovněž na smlouvu o zájezdu. Příkladem takového ustanovení může být 

§ 1924 OZ, kterému jsem se však s ohledem na systematické řazení práce zabývala až 

v kapitole věnující se průběhu reklamace. 
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Ve čtvrté kapitole jsem se zabývala již zmíněnému průběhu reklamace a to zvláště z hlediska 

formy a lhůty pro její uplatnění. V této souvislosti jsem také provedla porovnání současné 

právní úpravy s úpravou navrhovanou za pomoci obou směrnic. Přičemž ze zjištění této 

kapitoly vyplynulo, že občanský zákoník nestanovuje formu uplatnění reklamace pro 

zákazníka. Nicméně v souladu se směrnicí č. 90/314/EHS měly být reklamace uplatněna 

písemně či jiným vhodným způsobem. Ve směrnici č. 2015/2302 už však toto ustanovení 

nenajdeme. Dále z kapitoly vyplynulo, že pokud uplatňuje reklamaci zákazník v postavení 

spotřebitele má pořadatel zájezdu či zprostředkovatel povinnost vydat zákazníkovi písemné 

potvrzení o uplatněné reklamaci, jelikož na takto uplatněnou reklamaci použijeme úpravu 

obsaženou v zákoně o ochraně spotřebitele.  

 

V části věnující se lhůtě k uplatnění reklamace jsem došla k závěru, že současná úprava je 

z hlediska možného zneužívání zákazníky nevyhovující. A to zvláště s ohledem na to, že 

zákazníci mohou uplatnit reklamaci vady, byť odstranitelné již v místě zájezdu, až po 

skončení zájezdu a tím znemožnit pořadateli zájezdu zjednat nápravu v místě zájezdu a přimět 

ho tak k poskytnutí finanční kompenzace. Oproti tomu navrhovaná právní úprava v souladu se 

směrnicí č. 2015/2302 na tyto situace pamatuje a klade na zákazníky povinnost uplatnit 

reklamaci co nejdříve, což považuji za pozitivní krok. Zároveň však spatřuji v nové právní 

úpravě i negativní důsledky představované v kladení další povinnosti na zákazníka při 

uplatnění reklamace. Dle navrhované právní úpravy má zákazník povinnost nejen vadu 

vytknout, ale zároveň určit pořadateli zájezdu přiměřenou lhůtu k nápravě. S ohledem na 

povinnost pořadatele zájezdu informovat zákazníka o způsobu vytknutí vady, jsem však došla 

k závěru, že v konečném důsledku nepředstavuje další povinnost kladená na zákazníka tak 

velkou zátěž, jelikož pokud pořadatel zájezdu nepředá zákazníkovi řádně informace o 

způsobu vytknutí vady, jde to k tíži pořadatele zájezdu.  

 

V páté kapitole jsem se zabývala nároky, na které má zákazník při uplatnění oprávněné 

reklamace právo. Opětovně jsem použila metodu komparace současné právní úpravy s právní 

pravou navrhovanou a to jak ve znění schváleném vládou dne 6. listopadu 2017, tak ve znění, 

které bylo předloženo do Poslanecké sněmovny dne 28. listopadu 2017. Jednotlivými nároky, 

kterými jsem se zabývala, jsou náprava v místě zájezdu, sleva z ceny zájezdu a odstoupení od 

smlouvy. Komparací jednotlivých nároků dle současné a nové právní úpravy jsem vytyčila 

nejvýznamnější rozdíly mezi jednotlivými právními úpravami. Přičemž jsem došla k závěru, 

že jak současná, tak navrhovaná právní úprava klade důraz na nápravu v místě zájezdu, což je 
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v navrhované úpravě zvláště podpořeno lhůtou pro uplatnění reklamace. Oproti tomu 

odstoupení od smlouvy je v obou právních úpravách voleno až jako krajní řešení, přičemž 

tento nárok obě právní úpravy spojují s podstatnou vadou zájezdu, respektive s podstatným 

porušením smlouvy dle dikce současné právní úpravy.  

 

Vedle vyřízení reklamace jsem se v této kapitole zabývala také jejím nevyřízením. V této 

souvislosti jsem porovnala nevyřízení reklamace dle občanského zákoníku a nevyřízení 

reklamace dle zákona o ochraně spotřebitele, která se však dotýká pouze zákazníků 

v postavení spotřebitelů. Z této kapitoly vyplynulo, že úprava v občanském zákoníků 

stanovuje speciální režim pro nevyřízení reklamace ze strany pořadatele zájezdu, avšak 

úprava se vztahuje pouze na reklamace uplatněné pro vady odstranitelné v místě zájezdu. A 

proto jsem došla k závěru, že pro určení lhůty k vyřízení reklamace u reklamací, který 

nespadají pod režim občanského zákoníku a zároveň reklamaci uplatňuje zákazník 

v postavení spotřebitele, použijeme úpravu obsaženou v § 19 odst. 3 ZOS.  

 

V souvislosti s aplikací § 19 odst. 3 ZOS jsem si v úvodu práce kladla otázku, zda má 

zákazník právo odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy vzniklé marným 

uplynutím reklamační lhůty za situace, kdy již došlo k vyčerpání smlouvy o zájezdu ze strany 

zákazníka. Ve své diplomové práci jsem došla k závěru, že neexistuje ustanovení, které by 

zákazníkovi využití tohoto práva znemožňovalo. Zároveň jsem však upozornila na pro 

zákazníka nevýhodné důsledky, které odstoupením od smlouvy nastanou. A to zejména 

s ohledem na to, že zákazníkovi nevznikne právo na vrácení celé finanční částky uhrazené za 

zájezd, jelikož službu v zásadě vyčerpal, a zároveň si může zkomplikovat své postavení 

v záležitosti nároku na slevu z celkové ceny zájezdu plynoucí mu z důvodu neřádného plnění 

pořadatele zájezdu, jelikož již závazek, ze kterého mu právo na slevu plynulo, byl zrušen od 

počátku. Tudíž jsem došla k závěru, že odstoupení od smlouvy možné je, avšak pro zákazníka 

nepříliš výhodné.  

 

Jak je patrné, v poměrné velké části práce jsem se zabývala porovnání současné právní úpravy 

s právní úpravou navrhovanou. Dle mého názoru, směrnice č. 2015/2302, v jejímž důsledku 

byla připravena novela občanského zákoníku, mimo jiné přinese do oblasti zájezdu lepší a 

propracovanější úpravu, která přinese pozitiva zejména pro zákazníky. A považovala jsem tak 

za vhodné navrhovanou právní úpravu ve své práci představit, byť se její znění může ještě 

změnit. Ostatně k jejímu přepracování došlo rovněž během psaní mé práce.  
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Nicméně některé navrhované změny neshledávám pozitivními, ať už se jedná o změny přijaté 

v souladu se směrnicí č. 2015/2302 či o nešťastně navrhovanou transpozici. Ve své práci jsem 

tak představila i navrhované změny v právní úpravě, se kterými nesouhlasím. Příkladem 

námitek, které jsem ve své práci k navrhované právní úpravě uvedla, je námitka týkající se 

zúžení definice vady zájezdu, což považuji za nevhodné s ohledem na ochranu zákazníka 

v postavení spotřebitele. Jednu z dalších námitek jsem již představila výše, přičemž se jedná o 

námitku vztahující se k povinnosti zákazníka určit pořadateli zájezdu při uplatnění reklamace 

přiměřenou lhůtu k nápravě.  

 

Mé výtky se však netýkaly pouze změn, které se v navrhované právní úpravě objevily 

v důsledku správné transpozice směrnice č. 2015/2302, ale rovněž jsem namítala, že některá 

navrhovaná ustanovení byla transponována nedostatečně. Příkladem uvedeného mohu uvést 

dle mého názoru nedostatečně transponovaný čl. 13 odst. 6 směrnice. 2015/2302, který 

v souvislosti s odstoupením od smlouvy zavádí právo zákazníka žádat o slevu, náhradu škody 

či obojí, což navrhovaná právní úprava neobsahuje. 

 

S ohledem na uvedené se domnívám, že ve své diplomové práci jsem splnila cíl, který jsem si 

v úvodu kladla a to pojmout oblast práva z vadného plnění a přijmout právní názor k otázkám, 

které v praxi způsobují výkladové nesrovnalosti.  
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Právo z vadného plnění ze smlouvy o zájezdu 

Abstrakt  

Diplomová práce je zaměřena na právo z vadného plnění ze smlouvy o zájezdu, které 

představuje dílčí část právní úpravy zájezdu. S ohledem na značný rozvoj cestování, je toto 

téma velmi aktuální a je třeba zabývat se otázkami, které vyvstávají při aplikaci právních 

ustanoveních v praxi.  

 

Cílem práce tak je zodpovědět otázky, na které, byť jsou aktuální a v praxi často objevující se, 

neexistuje jasný právní názor ani dostatek zdrojů, ze kterých lze čerpat. Základem pro psaní 

práce bylo současné znění občanského zákoníku, zákona o cestovním ruchu, zákona o 

ochraně spotřebitele a směrnice č. 90/314/EHS, které byly porovnávány s novou směrnicí 

č. 2015/2302 a z ní plynoucí navrhované právní úpravy mimo jiné občanského zákoníku.  

 

Diplomová práce se skládá ze šesti kapitol, včetně úvodu a závěru. V úvodu je nastíněn 

základní směr práce a položeny otázky, jejichž zodpovězení je cílem práce. Obsahem druhé 

kapitoly je definice smlouvy o zájezdu prostřednictvím několika právních předpisů, dále 

definice smluvních stran smlouvy o zájezdu a s tím související představení jejich práv a 

povinností. Nejzásadnější část této kapitoly pro diplomovou práci je představení postavení 

zákazníka, který uzavřel smlouvu o zájezdu a zákazníka, v jehož prospěch byla smlouva o 

zájezdu uzavřena.  

 

Třetí kapitola obsahuje krátké představení obecné úpravy odpovědnosti za vady, která je 

následně porovnána s úpravou speciální obsaženou v úpravě o zájezdu. Navazující čtvrtá 

kapitola se věnuje průběhu reklamace a to zejména z hlediska její formy a lhůty k uplatnění 

reklamace, přičemž je zde použita metoda komparace současné právní úpravy s právní 

úpravou navrhovanou.  

 

Předposlední pátá kapitola se věnuje vyřízení reklamace. V této kapitole jsou představeny 

jednotlivé nároky zákazníků při oprávněné reklamaci a je zároveň provedeno jejich porovnání 

s nároky obsaženými v navrhované právní úpravě. Tato kapitola se rovněž věnuje nevyřízení 

reklamace ze strany pořadatele zájezdu ve vztahu k zákazníkovi v postavení spotřebitele a 

důsledky s tím souvisejícími.  
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Závěrem jsou shrnuty výsledky a cíle diplomové práce.  

 

Klíčová slova  

Smlouva o zájezdu, vada zájezdu, reklamace, zákazník  
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Claim from the incorrect fulfilment of the tour contract 

Abstract  

The diploma thesis is focused on the claim from the incorrect fulfilment of the tour contract, 

which represents a part of the legal regulations of a tour. Considering significant development 

of travelling, this topic is very actual and issues that arise during implementing the legislation 

in practice need to be answered. 

 

The goal of my thesis is answer questions which are actual and often appearing in practice, 

but it does not exist clear legal opinion or sufficient resources to answer to these questions. 

The main resources for the writing of my thesis was the current text of the Civil Code, the 

Tourism Act, the Consumer Protection Act and Directive 90/314 / EEC, which were 

compared with the new Directive 2015/2302 and the proposed regulations of the Civil Code. 

 

The diploma thesis consists of six chapters, including the introduction and the conclusion. 

The basic direction of the thesis is presented in the introduction same as questions. The main 

goal is answer to these questions. The content of the second chapter is the definition of the 

tour contract through several legal regulations, the definition of contracting parties and the 

related representation of their rights and obligations. The most fundamental part of this 

chapter for the diploma thesis is the presentation of the position of the customer who 

concluded the tour contract and the customer in whose favor the tour contract was concluded. 

 

The third chapter contains a brief introduction of general liability for defects, which is 

compared with the special adaptation contained in the touring arrangement then. The 

following fourth chapter describe the process of the complaint especially in terms of its form 

and the deadline for claiming using the method of comparison of the current legal regulation 

with the proposed legal regulation. 

 

The penultimate fifth chapter presents the settlement of the claim. This chapter introduces 

individual customer claims to a legitimate reclaim and compares them with the claims 

contained in the proposed legal regulation. This chapter also deals with the non-settlement of 

a reclaim by the organizer of a trip in relation to a customer in the position of the consumer 

and the consequences associated therewith. 
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The results and objectives of the thesis are summarized in conclusion. 
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Travel contract, defects of tour, reclaim, costumer  
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Přílohy 

Seznam příloh  
 

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách 

podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony ve znění schválené vládou dne 6. listopadu 2017120 

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách 

podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony ve znění předložené Poslanecké sněmovně České 

republiky dne 28. listopadu 2017121 

 

                                                 
120 Přílohou je návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, díl 6 Zájezd. Příloha je 

autorkou upravena, změna spočívá v odstranění původního znění.  
121 Přílohou je návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, díl 6 Zájezd. Příloha je 

autorkou upravena, změna spočívá v odstranění původního znění.  


