
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.  

 

Závěrem jsou shrnuty výsledky a cíle diplomové práce.  


