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Úvod 
 

 

Politika ochrany spot�ebitele se úzce pojí s fungováním trhu a proto si národní i 

nadnárodní subjekty kladou za cíl p�edevším vysokou úrove� ochrany v této oblasti. I když 

nemá p�íliš  velkou tradici, v sou�asné dob� je na ni kladen Evropskou unií zna�ný d�raz. 

K výrazným rozdíl�m docházelo v 90. letech, proto bylo nutné nalézt spole�né standardy ke 

snadn�jšímu fungování jednotného vnit�ního trhu.  

 

Cílem diplomové práce je p�edstavit základní principy fungování ochrany spot�ebitele 

v Evropské unii a �eské republice. Vymezit základní institucionální zajišt�ní na národní a 

nadnárodní úrovni a  popsat jednotlivé legislativní akty, jenž byly p�ijaty v rámci EU �i 

vládou �R. Dále p�esn�ji definovat vybranou oblast politiky ochrany spot�ebitele. Jako 

vybranou oblast jsem zvolila souborné služby pro cesty, pobyty a zájezdy, nebo� pat�í podle 

mého názoru k dalšímu významnému okruhu, jenž se dotýká všech ob�an� Evropské unie a 

má rozsáhlou p�sobnost jak na národní, tak na nadnárodní úrovni. A� už se jedná o ob�ana 

�eské republiky, N�mecka, Francie a dalších �lenských zemí �i euroob�any jako celek, ob� 

tyto skupiny žádají p�i nákupu služeb, jako jsou zájezdy, aby byly tyto poskytovány za 

dohodnutých podmínek a sou�asn� p�i vysoké úrovni kvality. V práci se zam��ím na analýzu 

souborných služeb z hlediska problém�, jenž se v posledních m�sících v souvislosti 

s cestovními kancelá�emi vyskytly. Uvedu nej�ast�ji se vyskytující p�ípady a pokusím se na 

základ� právní úpravy �i v p�ípad�, že problematika nebude p�esn� právn� definovaná, dle  

svého uvážení doporu�it spot�ebiteli, jak se lze proti nekalým praktikám cestovních kancelá�í 

bránit a taktéž na koho se m�že spot�ebitel obrátit s žádostí o pomoc v �ešení vzniklého 

p�ípadu.  

 

V první kapitole se pokusím p�iblížit problematiku ochrany spot�ebitele v rámci obecného 

popisu. Zam��ím se na vymezení pojmu ochrana spot�ebitele. Dále si ur�ím hlavní d�vody, 

pro� je t�eba spot�ebitele chránit, z jakého d�vodu je považován na jednotném vnit�ním trhu 

za slabší �lánek a jak  se m�že spot�ebitel bránit. Vyty�ím významné aspekty ve vývoji 

politiky ochrany spot�ebitele EU, se zahrnutím smluv upravujících spot�ebitelskou politiku. 

Zachytím vývoj od Jednotného evropského aktu roku 1987 až po Amsterdamskou smlouvu 

z roku 1999, s uvedením d�ležitých situací, jako nap�íklad p�ijetí dohod, sm�rnic atd. 
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Neopomenu ani seznámení s komunitárním právem EU (p�esn�ji s d�lením na primární a 

sekundární právo) a jejich souvislost s politikou ochrany spot�ebitele. Právo ochrany 

spot�ebitele postupuje dle procedury spolurozhodování pro všechna opat�ení sm��ující ke 

sbližování právních p�edpis� �lenských stát� a to v zájmu dokon�ení vnit�ního trhu. Uvedu 

jednotlivé sm�rnice, jenž byly implementovány do našeho právního �ádu.  Pokusím se o 

vysv�tlení a charakteristiku, jak tyto p�ímo p�sobí na spot�ebitelskou politiku a jak lze 

p�ijímat opat�ení k ochran� spot�ebitele. Politiku ochrany spot�ebitele jsem rozd�lila na t�i 

základní oblasti, v �len�ní nap�íklad podle práv spot�ebitel� �i programu spot�ebitelské 

politiky na období 2000 – 2006. Dále uvedu institucionální strukturu spot�ebitelské politiky 

s �len�ním na národní a nadnárodní. V záv�ru první kapitoly nastíním cíle této politiky na rok 

2000 – 2006, dále cíle a strategie v období 2007 – 2013, jenž si Evropská unie stanovila a 

bude se snažit o jejich napln�ní. Zmi�uji se i o p�ezkumu spot�ebitelského aquis a problémech 

provázejících tuto oblast a o aktuálním d�ní spot�ebitelské politiky EU. Pro zajímavost chci 

�tená�e seznámit i s desaterem ochrany spot�ebitele vypracovaným pro v�tší informovanost. 

 

Druhou kapitolu v�nuji seznámení s vybranou oblastí ochrany spot�ebitele, tedy se 

soubornými službami pro cesty, pobyty a zájezdy. Uvedu pod jaké právo se tato oblast �adí a 

d�vody pro� je tato oblast rovn�ž d�ležitá a v �em je pro m� zajímavá. Vymezím souborné 

služby pro cesty pobyty a zájezdy jak v p�edpisech Spole�enství, tak v legislativní úprav� 

�eské republiky. Nastíním základní pojmy týkající se zájezd�, dále práva spot�ebitel� 

žádajících o uzav�ení souborné služby a povinnosti cestovních kancelá�í tyto dohody plnit. 

Jako d�ležité považuji i uvést p�ípadné náhrady p�i nepln�ní �i jiném porušování navzájem 

dohodnutých pravidel. Zmi�uji se i o pojetí výkladu Sm�rnice o souborných službách pro 

cesty, pobyty a zájezdy Evropským soudním dvorem a o povinnostech v této oblasti ze strany 

Komise a �lenských stát�. A nebo� spadá tato oblast pod rozsáhlou problematiku o cestovním 

ruchu, rozvedu souborné služby v souvislostech s oblastí cestovního ruchu. V záv�ru se 

zam��ím na seznámení s �inností, úkoly a cíli organizace UNWTO (Sv�tová organizace 

cestovního ruchu), jejíž �lenem je i �eská republika.  

 

T�etí �ást je po vymezení cestovních smluv (souborných služeb pro cesty, pobyty a 

zájezdy), zam��ena  na práva cestujících. V souvislosti s t�mito rozpracuji aktuální p�ípady a 

problémy, o níž se v poslední dob� hodn� hovo�ilo, jako je nap�íklad problematika týkající se 

uvád�ní neúplné ceny �i nedostate�né zajišt�ní služeb ze strany cestovních kancelá�í a rovn�ž 

doporu�ím jak se lze v t�chto p�ípadech bránit. Rozpracuji i své vlastní názory na souborné 
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služby pro cesty, pobyty a zájezdy a uvedu jak k problematice p�istupuje �eská republika a 

jaká je reakce ze strany Spole�enství, tedy p�esn�ji komisa�ky pro ochranu spot�ebitele 
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1.  Fungování spot�ebitelské politiky v EU 

 
1. 1  Problematika ochrany spot�ebitele 

 

V rámci spole�ných politik ES hraje politika ochrany spot�ebitele významnou úlohu nebo� 

se snaží chránit spot�ebitele jako slabšího ú�astníka na jednotném trhu.  Donedávna byla 

považována za slabší �lánek mezi jednotlivými resorty Evropské komise, ale v  sou�asnosti 

Evropská unie klade na ochranu spot�ebitele zna�ný d�raz a v�nuje se této oblasti stále více. 

Zde se mi naskýtá otázka pro� to vlastn� Komise d�lá?  Odpov�	 je jednoduchá. Každý 

ob�an je zárove� spot�ebitelem a proto EU vyvíjí nemalé úsilí k ochran� zdraví, bezpe�nosti a 

hospodá�ského blahobytu spot�ebitel�. Spot�ebitel p�edstavuje v dnešním moderním 

integrovaném sv�t� jen malý element a myslím si, že by hospodá�ství bez n�ho nefungovalo.  

K �emu by byly produkovány výrobky, když by je pozd�ji nebyl ochoten �lov�k kupovat?  

Jiný náhled na tuto problematiku je z hlediska obchodních �et�zc�, kdy lze pohlížet na 

celou problematiku z jiného zorného úhlu, a to p�edevším z velkého množství nabízejících a 

poptávajících, jejichž chování  na trhu není regulováno žádným mechanismem a dochází  

k samostatnému p�sobení každého z nich, což m�že vyvolat  p�inejmenším zmatek a zneužití 

d�v�ry spot�ebitele. Aby k tomuto nedocházelo, za�ala se prosazovat r�zná sdružení 

spot�ebitel�, nebo� v�tšina prosadí víc a vyústilo to až v �adu organizací, zákon� a úprav� na 

nadnárodním charakteru.  

 

Na politiku ochrany spot�ebitele v EU je pohlíženo jako na sdílenou politiku, jenž byla 

založena s cílem zjednodušit podmínky na jednotném vnit�ním trhu.  Zmínka o spot�ebitelské 

politice do Jednotného evropského aktu ve smlouv� o EHS nebyla zahrnuta, z �ehož plyne, že  

EHS nebyly v této oblasti sv��eny žádné kompetence ani rozpo�tové zdroje.  Jednotný 

evropský akt z roku 1986 ( platný od 1. �ervence 1987), byl první velkou revizí 
ímských 

smluv. Spolu s ním se objevil ve Smlouv� nový pojem – spot�ebitel a na základ� �lánku 95 

Smlouvy bylo požadováno po Komisi, aby navrhla opat�ení k ochran� spot�ebitel� na JVT, 

založená na v�deckých poznatcích.  

 

Jako samostatnou politiku zavedla ochranu spot�ebitele až Maastrichtská smlouva na 

po�átku 90. let. Touto byly dopln�ny v roce 1993 v  zakládajících smlouvách i spole�né 

zásady, jež mají chránit spot�ebitelské zájmy. Význam spot�ebitelské politiky podtrhla 



 12 

Smlouva o ES  (92/C 191/01) v �lánku 3, písmeno s).  V Amsterdamské  smlouv� byla tato 

politika posílena. K regulaci ochrany spot�ebitele došlo však již d�íve, v rámci regulace 

vnit�ního trhu tam, kde odlišnosti v standardech ochrany spot�ebitele p�edstavovaly p�ekážku 

pro vnit�ní trh (šlo vlastn� o "skrytou" politiku ochrany spot�ebitele). Pozornost spot�ebitelské 

politice je v�nována  z velké �ásti pro zajišt�ní minimálních standard� a je vytvá�ena výlu�n� 

tam, kde nesta�í jen národní �i regionální úprava.  

 

Politika ochrany spot�ebitele pokrývá široké spektrum oblastí. Pat�í sem ku p�íkladu právo 

pro turisty na nezm�n�ný tarif od okamžiku podpisu smlouvy, ostraha hranic p�ed vstupem 

nebezpe�ných nebo pad�laných výrobk�, dále na�ízení povinného pojišt�ní pro cestovní 

kancelá�e, jež zaru�uje ochranu zákazník� v p�ípad� bankrotu. Zvláštní pozornost je v�nována 

ozna�ování hra�ek a textilií. Rovn�ž právo neplnit podmínky zakotvující zjevný nesoulad 

mezi právy a povinnostmi spot�ebitele, obsažené nap�íklad v drobou�kým písmem psaných 

textech pojiš�ovacích smluv, právo nerespektovat na�ízení typu „hotel neodpovídá za 

p�edm�ty zanechané v pokojích” a další. Právo na ochranu spot�ebitele v EU se tedy prolíná 

v jednotlivých oblastech ob�anského, smluvního i obchodního práva �lenských zemí.  Souvisí 

s veterinárními p�edpisy, normami regulujícími mezinárodní obchod, sociálními zákony 

dalšími širokými oblastmi, jako je ozna�ení p�vodu, informace o složení �i kvalit� zboží. Je 

dobrou ukázkou trend� evropské integrace, které mají sladit p�edpisy na nadnárodní úrovní a 

p�ispívá tam, kde rozdílné úpravy v jednotlivých �lenských zemí p�sobí jako p�ekážka a 

brzda.  Její sou�ástí je i snaha o pomoc v oblasti informovanosti a vzd�lání spot�ebitel� �i  

sdružování a ú�inn�jším hájení vlastních zájm�.   

 

Opat�ení zaru�ující vysoký standard ochrany spot�ebitele jsou nedílnou sou�ástí budování 

skute�ného jednotného trhu. Dochází tedy bu	 k volnému pohybu zboží, služeb a kapitálu ze 

strany stát� usilujících o d�slednou ochranu spot�ebitelských práv , nebo naopak k omezování 

práv ve snaze ohrozit konkurenceschopnost firem na trhu bez vnit�ních hranic. Všeobecná 

úrove� ochrany spot�ebitele  spo�ívá v navrhnutí opat�ení Komisí, jež zaru�í bezpe�nost 

spot�ebního zboží a služeb v oblastech tak r�znorodých, jako jsou nap�íklad chemické látky, 

kosmetika, �i hrá�ky.  

Tato opat�ení budou dopln�na p�ijímáním právních p�edpis�, jež mají chránit hospodá�ské 

zájmy ob�an� v p�ípadech, kdy se setkávají nap�íklad s distan�ním prodejem, �i s nabídkami 

tzv. timesharingu, tj. možnost nájmu,nebo koup� zejména rekrea�ních objekt� pro užívání 

v ur�itém obdobích roku, v kombinaci s dalšími zájemci. 
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Prost�ednictvím úsilí EU o harmonizaci základních standard� v této oblasti je evropskému 

spot�ebiteli umožn�no �erpat výhody z JVT. Vysoký standard ochrany v rámci EU není jen 

v�cí zákon� a jejich vymáhání. Spot�ebitelské v�domí a aktivity jsou posilovány jak ze strany 

�lenských stát�, tak i ze strany samotné EU. Evropská unie usiluje tedy o �ádné provád�ní 

norem,  aby se jednotlivci mohli domoci svého práva a byla sjednána náprava �i aby jim bylo 

umožn�no získat  odškodn�ní. Toto však vyžaduje  zlepšení spolupráce mezi �lenskými státy, 

nebo� zejména soudní �ízení p�ed zahrani�ními soudy, jsou nákladná a náro�ná. Proto Komise 

vyvíjí alternativní mechanismy pro �ešení r�znorodých spor�. 

 Zájmy spot�ebitel� jsou brány v úvahu i p�i tvorb� plán� na zavád�ní konkurence do 

klí�ových sektor� ve�ejných služeb, jako je doprava, rozvod elekt�iny a plynu, 

telekomunikace a poštovní služby. Tímto zp�sobem bude ve�ejnosti i nadále zajišt�n 

všeobecný p�ístup k vysoce kvalitním službám za p�ijatelnou cenu.  

 

 

1. 2 Vývoj politiky ochrany spot�ebitele 

 

Politika ochrany spot�ebitele prošla od  po�átku evropské integrace dynamickým vývojem 

a stávala se stále nezbytn�jší, �ím více se evropská integrace prohlubovala. Vývoj  je pojen se 

snahou státu, regulovat chování jednotlivc� ve spole�nosti, což pozd�ji vyústilo k pot�eb� 

regulovat chování jednotlivc� ze strany státu pro n�j žádoucím zp�sobem. Regulace za�ala 

být uplat�ována prost�ednictvím norem, jenž m�ly zabránit r�zným praktikám výrobc� a 

obchodník�, které obchod poškozovaly a narušovaly.  

 

V rámci jednotlivých stát� se jednalo spíše o normy práva ve�ejného, jejichž smyslem 

však nebylo chránit spot�ebitele, nýbrž sloužily jako prost�edek k ochran� ve�ejného zájmu na 

ochranu obchodu jako takového.  

 

V roce 1975 schválila Rada ministr� (dnešní Evropské unie) první program Evropského 

hospodá�ského spole�enství ohledn� politiky ochrany a pou�ení spot�ebitel�1.  

 

 

                                                 
1 blíže -  http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/Result.do?typedate=GRP_DATE&startaaaa=1975&startmm=4&startjj=14&endaaaa=&endmm=&endjj=
&RechType=RECH_date&Submit=Hledat.  
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Bylo v n�m zakotveno p�t zásad : 

1) ochrana zdraví a bezpe�nost, 

2) ochrana ekonomických zájm� spot�ebitele, 

3) právo na objektivní informaci, 

4) právní ochrana, 

5) zastoupení spot�ebitele na národní a komunální úrovni. 

 

V roce 1987 se ochrana spot�ebitel� do�kala nového potvrzení. V Jednotném evropském 

aktu (JEA) bylo stanoveno, že v budoucím spole�ném evropském vnit�ním trhu v oblastech 

ochrany spot�ebitel�, zdraví a životního prost�edí je t�eba stanovit vysokou úrove� ochrany.  

Na základ� toho, došlo k zakotvení spot�ebitelské politiky EU mezi cíle Unie. V  

Maastrichtské smlouv� z roku 1993 pak byla poprvé definována evropská spot�ebitelská 

politika jako svébytná politická oblast EU a objevila se jako samostatná Hlava této smlouvy.  

Rozsah „nemoci šílených krav” BSE, který vešel v obecnou známost v roce 1996, ukázal 

mezery v evropské ochran� spot�ebitele a nutnost mnohem p�ísn�jší politiky. Na nátlak 

Evropského parlamentu, který hrozil i hlasováním o ned�v��e, vyvodila Evropská komise 

p�íslušné d�sledky. 

 

V roce 1997 bylo vybudováno generální �editelství Komise pro úst�edí zam��ené na 

spot�ebitelskou politiku ochrany zdraví. V tomto úst�edí bylo slou�eno sedm v�deckých 

výbor�, které p�edtím pracovaly v r�zných st�ediscích. K tomu, aby zajistilo zdraví 

spot�ebitel�, prov��uje kontroly rostlinných, veterinárních a potravinových produkt�. Byla 

zavedena zásada vzájemného uznávání: To co se v kterémkoliv �lenském stát� legáln� 

vyrábí a prodává, m�že být prodáváno v celé Unii. Rozhodl tak Evropský soudní dv�r (ESD) 

svým rozsudkem „Cassis de Dijon” 2.  Tento uznávací princip skrývá pro spot�ebitele vedle 

p�ednosti v�tšího výb�ru i ur�itá rizika. Zboží se smí totiž dávat do celoevropského ob�hu i 

tehdy, když byl výrobní proces v jednotlivých zemích ozna�en za nep�ípustný.  

 

 

Jednotlivé státy však mohou vydávat p�ísn�jší p�edpisy a ve výjime�ných p�ípadech ze 

závažných d�vod� dokonce zakázat dovoz ur�itých produkt�. Nejznám�jší p�ípad: Na základ� 

„nemoci šílených krav “ BSE byl v b�eznu 1996 vyhlášen úplný zákaz dovozu britského 

                                                 
2 judikát �íslo 120/78. 
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hov�zího masa, aby byli spot�ebitelé chrán�ni p�ed p�ípadným p�enosem choroby. 

V sou�asnosti se m�žeme setkat s dalšími p�ípady, jako nap�íklad ohrožení v d�sledku pta�í 

ch�ipky. I p�esto by p�ísné kontroly m�ly  nadále zvyšovat jistotu kvality pro spot�ebitele.  

V kv�tnu 1997 vstoupilo v platnost na�ízení o geneticky upravených potravinách. Podle 

tohoto na�ízení musí být takové výrobky ozna�eny. V daném ohledu byl pozd�ji sjednán 

jednotný analytický postup.  

 

Roku 1998 se konalo první zasedání Evropského spot�ebitelského shromážd�ní v Bruselu. 

Sešlo se na n�m zhruba 150 spot�ebitelských organizací z celé Evropské patnáctky. Byly 

vypracovány normaliza�ní a standardiza�ní orgány, jako nap�íklad CEN (bezpe�nostní normy 

výrobk�), zajiš�ující pln�ní norem výrobk�, jejichž p�vod je v EU.  

 

V Amsterdamské smlouv� z roku 1999  byl tento zm�n�ný p�ístup potvrzen a byly v ní 

zakotveny  hlavní cíle evropské politiky, tedy ochrana zdraví a zajišt�ní ekonomických zájm� 

unijních ob�an� a podpora práva na informovanost a vzd�lání.  

 

Evropské spot�ebitelské iniciativy poskytly politice rozhodující impulsy. V roce 1995 se 

sm�rnicí o zárukách na výrobky poda�ilo realizovat základní nástroj na ochranu ob�an�. 

Sm�rnice zavedla povinnost výrobci dokázat, že je jeho produkt bez vady v p�ípad�, kdy 

spot�ebiteli škoda vznikne. Neu�iní li tak, je povinen vyplatit náhradu škody. Další sm�rnice 

se týkaly nap�íklad  spot�ebitelského úv�ru,  zam�nitelných spot�ebních druh� zboží, 

bezpe�nosti hra�ek (uzav�ena smlouva o bezpe�nosti d�tských výrobk�) a ochrany 

spot�ebitel� p�i ohlašování cen potravin a jiných produkt�.  

 

1. 3  Jednotlivé oblasti politiky ochrany spot�ebitele 

Evropská politika ochrany spot�ebitele zasahuje do množství oblastí, celkov�  však 

vymezuje ur�ité okruhy - tj. existují druhy výrobk� nebo služeb, které evropským právem 

upraveny nejsou. V rámci studia této kapitoly jsem zjistila, že existují r�zné pohledy na 

oblasti této politiky.  
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Jedním z používaných �len�ní, na které se evropská politika ochrany spot�ebitele 

soust�edila, jsou následující: 

• stanovení standard� pro kvalitu, bezpe�nost a složení výrobk� (technická 

harmonizace), což se týká sjednocení standard� pro složení a bezpe�nost výrobk� 

pomoci dvou cíl� a to odstran�ní p�ekážek, které zp�sobují odlišnosti na vnit�ním trhu 

a zaru�ení minimální úrovn� ochrany spot�ebitele p�ed nebezpe�nými nebo 

nekvalitními výrobky,  

• ochrana právních (hospodá�ských) zájm� spot�ebitele, 

• regulace reklamy, nebo� hraje významnou roli p�i ovliv�ování spot�ebitelského 

chování  a protože byla  d�íve odlišná v jednotlivých �lenských státech, vedla 

k narušování vnit�ního trhu. 

Dále jsem se setkala s �len�ním politiky ochrany spot�ebitele z hlediska práva 

spot�ebitele. Toto �len�ní považuji za nejb�žn�jší, nebo� jsem jej nalezla ve více zdrojích 

literatury: 

Právo ochrany spot�ebitele se skládá z  ochrany zdraví a bezpe�nosti spot�ebitele, jenž je 

právn� upravena ve sm�rnici 92/59/EHS o obecné bezpe�nosti výrobk�. Upravuje soulad 

vlastností výrobk� s bezpe�nostními p�edpisy a zárove� stanovuje povinnost výrobc� uvád�t 

na trh bezpe�né výrobky. 
adíme zde i ochranu spot�ebitele p�ed závadnými potravinami 

s uplatn�ním zásady vzájemného uznávání. 

Dále ochrany hospodá�ských zájm� spot�ebitel� zahrnující v rámci komunitárního práva 

d�sledky nekalých sout�žních praktik nazývané jako klamavá  reklama (definována sm�rnicí 

�. 84/450 o klamavé reklam�). Týká se i stanovení pravidel pro uvád�ní cen výrobk� (uvád�ní 

cen ve vztahu k m�rným jednotkám prodávaného zboží a uvád�ní cen se zapo�tením 

p�íslušných daní). 

Následuje Podpora informovanosti a výchovy spot�ebitele, která je zajišt�na Komisí a  

ur�ena k podpo�e spot�ebitelských organizací. Napomáhá i k sestavení p�ehled� cen a 

testování kvality zboží.  
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K d�ležité oblasti pat�í rovn�ž Dostupnost prost�edk� k tomu, aby se spot�ebitel mohl 

úsp�šn� dovolat svých práv, poskytující údaje o možnosti odvolání spot�ebitele p�i zakoupení 

poškozeného, �i nekvalitního výrobku. 

A dále Právo na zastoupení a  ú�ast p�i rozhodování Komise (právo na �ádný   proces). 

Z d�vodu nenalezení žádných dostupných zdroj� usuzuji dle vlastního mín�ní, že je jakýmsi 

povolením ú�asti p�i jednání Komise a stanovuje pravidla pro dodržování ur�itého �ádu p�i 

�ešení odlišností vzniklých nap�íklad p�i koupi vadného výrobku. Zd�raz�uje zastoupení 

soudní a spot�ebitelských organizací. 

V rámci programu pro období let 2002-2006 se politika ochrany spot�ebitele soust�edí na 

t�i rozsáhlé oblasti politiky ochrany spot�ebitele. Mezi hlavní oblasti a jejich 

charakteristiky �adíme : 

Vysokou všeobecnou úrove� ochrany spot�ebitele pro zaru�ení bezpe�nosti spot�ebního 

zboží a služeb pomoci opat�ení navržených Komisí, k dopln�ní p�ijímaných  právních 

p�edpis� a zajišt�ní všeobecného p�ístupu k vysoce kvalitním službám za p�ijatelnou cenu. 

 

Ú�inné prosazování norem na ochranu spot�ebitele s možností domoci se nápravy a 

získat odškodn�ní  a zlepšení spolupráce mezi �lenskými státy. I p�es odlišný název této 

oblasti lze usuzovat, že má blízké charakteristiky k definování oblastí z hlediska práva a to 

konkrétn� k oblasti týkající se dostupnosti prost�edk� a práva na �ádný proces.  

 

Plné zapojení spot�ebitelských organizací v rámci politiky EU  usnad�uje ú�asti 

vybraných p�edstavitel� Komise na školicích kursech (nap�. v oblasti managementu, vztah� s 

ve�ejností �i lobování),  p�ispívá k sestavování celoevropských spot�ebitelských statistik, aby 

mohli tv�rci politických rozhodnutí rychle a ú�inn� reagovat na vzniklé problémy a zahrnuje 

p�edkládání souhrnných informací o strategii Komise pro spot�ebitelskou politiku vládám 

�lenských stát� EU.  

     Roz�len�ní spot�ebitelské politiky dokazuje fakt, že je velice rozsáhlá a lze na ni 

nahlížet z r�zných úhl� pohledu.  
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1. 4   Institucionální zajišt�ní dodržování norem v  �R (zp�soby a metody 

dodržování norem)  a EU (zakotvení ochrany spot�ebitele v komunitárním 

právu) 

 

Spot�ebitelská politika má své institucionální zázemí jak na národní tak na nadnárodní 

úrovni. U obou se jedná o široké spektrum organizací, na n�ž je možné se v p�ípad� pot�eby 

obrátit a jejichž snahou je p�edevším spot�ebitele chránit p�ed r�znými nekalými praktikami. 

 

 

 

Ochrana spot�ebitele a institucionální zajišt�ní na národní úrovni 

Vzhledem k tomu, že spot�ebitel ve svém p�irozeném vztahu v��i dodavateli je v postavení 

do jisté míry nerovném, znamená povinnost pro stát vyplývající z LZPS zajistit rovnost 

subjekt� právních vztah�. Stát je tedy povinen vytvá�et nejen právní a politické, ale též 

institucionální zajišt�ní této ochrany.  

Základní cíle a obecné principy ochrany spot�ebitele byly formulovány a deklarovány 

ve vládou schválených koncepcích spot�ebitelské politiky na jejichž základ� byla 

uskute��ována opat�ení v této oblasti v �eské republice. Ochrana spot�ebitele byla v �R 

zajišt�na r�znými zp�soby právní ochrany. Její základ je obsažen v ob�anském zákoníku, 

tedy v p�edpisu soukromoprávním. Ve�ejnoprávní ochrana spot�ebitele byla zakotvena do 

�ady právních norem, mezi nimiž zaujal významnou pozici zákon �. 634/1992 Sb., o ochran� 

spot�ebitele. Tento zákon stanovil n�které základní požadavky a povinnosti kladené na 

podnikatele ve vztahu ke spot�ebiteli (nap�. zákaz klamání, informa�ní povinnosti a další). 

Rovn�ž byly vymezeny úkoly ve�ejné správy a oprávn�ní spot�ebitel� v�etn� jejich 

sdružování s cílem zajistit prosazování svých požadavk�.  

V rámci legislativy ve smyslu Koncepce spot�ebitelské politiky3 bylo implementováno do 

našeho právního �ádu zhruba 17 p�edpis� Evropských spole�enství, týkajících se ochrany 

spot�ebitele. Postavení �eského spot�ebitele se tak postupn� dostává na úrove� obvyklou 

v zemích EU.  Proces p�izp�sobení se komunitárnímu právu prob�hl bu� novelami 

stávajících zákon� nebo p�ijetím zákon� nových, novelizací �i vydáním nových 

podzákonných p�edpis� (vyhlášek).  Práva a povinnosti podnikatel� jsou dále d�leny do 

jednotlivých oblastní, jenž upravuje samostatn� zákon. V souvislosti se vstupem �R do EU, 

                                                 
3 aktuální koncepce pro období 2006 – 2010 je dostupná na  http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/koncepce-a-
politiky/koncepce-spotrebitelske-politiky-na-leta/1000502/38451/. 
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bylo pot�eba implementovat �adu sm�rnic do �eského právního �ádu pro harmonizaci 

s právem evropským.  

Právní normy ochrany spot�ebitele lze �adit do jednotlivých skupin a to na obecné 

p�edpisy (ku p�íkladu  Ústava �eské republiky, Listina základních práv a svobod, ob�anský 

zákoník), právní p�edpisy upravující organizaci ochrany spot�ebitele ( nap�íklad zákon o 

z�ízení ministerstev, o obchodní inspekci �i o Státní zem�d�lské a potraviná�ské inspekci), 

právní p�edpisy upravující odpov�dnost v právu ochrany spot�ebitele ( konkrétn� t�eba 

trestní zákon, zákon o trestním �ízení soudním �i o p�estupcích), právní p�edpisy pr��ezové 

(zákon o metrologii, o cenách, regulaci reklamy a jiné), p�episy upravující zvláštní postupy 

p�i výrob� a prodeji výrobk� ( zákon o pé�i  o zdraví lidu, o ochran� chmele, o lihu atd), 

mezinárodní úmluvy a sm�rnice ES se vztahem k ochran� spot�ebitele.  

Nebo� se problematika ochrany prolíná tém�� všemi právními odv�tvími, jsou pro lepší 

orientaci ur�eny zásady, jež ovliv�ují právo ochrany spot�ebitele jako celek �i zásady 

vztahující se pouze k ur�itým aspekt�m ochrany spot�ebitele. Ve sfé�e  soukromoprávní 

se jedná o zásady ob�anského práva hmotného a procesního, ve sfé�e ve�ejnoprávní 

p�edevším o zásady správn�právní a trestn�právní. Lze �íci, že se jedná o nejzákladn�jší a 

nejobecn�jší formu regulace spot�ebitelsko-ochranných právních vztah�. V praxi poskytují 

cenné vodítko pro interpretaci mnohdy nep�esn� a nejasn� formulovaných právních norem.  

Jedním ze základních mechanism� spot�ebitelské politiky je rovn�ž tržní dozor, který 

nelze opomenout.  

�eská obchodní inspekce jako hlavní orgán pro nepotraviná�ské výrobky a ochranu 

ekonomických zájm�, vykonává svoji �innost dle zákona �. 64/1986 Sb., o �eské obchodní 

inspekci ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a na základ� zákona �. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a zákona �. 634/1992 Sb., o ochran� spot�ebitele  je hlavním 

dozorovým orgánem. V oblasti potravin má velmi omezené pravomoci, ale je oprávn�na 

vstupovat do prodejen, sklad� a výroben, odebírat vzorky, ukládat pokuty, zakázat prodej 

vadného zboží �i požadovat stažení vadných výrobk� z trhu. Zam��uje se p�edevším na 

poctivost prodeje.   

Finan�ní ú�ady provád�jí kontroly dodržování podle zákona �. 526/1990 Sb., o cenách. 

Živnostenské ú�ady kontrolují pln�ní povinností stanovených živnostenským zákonem a 

ustanoveními zvláštních právních p�edpis� vztahujícími se na živnostenské podnikání, 

zejména na�ízení vlády �. 209/2001 Sb., které stanovuje živnosti, jejichž výkon je podnikatel 

povinen zajistit pouze fyzickými osobami spl�ující odbornou zp�sobilost stanovenou tímto 
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na�ízením. Dále odpovídají podle zákona �. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, za kontrolu 

dodržování právních p�edpis� v této oblasti.  

 

Státní ústav pro kontrolu lé�iv odpovídá za tržní dozor v oblasti lé�iv a zdravotnických 

prost�edk�. Hlavní náplní �innosti ústavu je registrace lé�iv, povolování �innosti, prov��ování 

klinických hodnocení lé�iv p�ed zahájením jejich výroby a podobn�. 

 

Orgány ochrany ve�ejného zdraví p�sobí podle zákona �. 258/200  Sb., o ochran� 

ve�ejného zdraví. V oblasti ochrany spot�ebitele se jejich �innost týká hra�ek, kosmetických 

prost�edk�, ale i minerální vody �i výrobk�, které p�icházejí do styku s potravinami a pitnou 

vodou a dále n�kterých potravin d�ležitých z hygienického hlediska, tedy i hygienicky 

závažné služby jako ve�ejné stravování, nebo �innost koupališ�. 

 

Státní zem�d�lská a potraviná�ská  inspekce kontroluje zem�d�lské, potraviná�ské a 

tabákové výrobky v celém �et�zci od výrobních podnik�, p�es dovozce, p�epravce a 

velkosklady až po prodej v obchodní sítí. Sou�asn� monitoruje dodržování podmínek 

skladování, dopravy, prodeje a nezávadnost provoz�   p�i  výrob� a uvád�ní potravin do 

ob�hu. 

 

Státní veterinární správa �R odpovídá za celou oblast veterinární ochrany. Zajiš�uje 

systém hlášení o nákaze zví�at, nadlimitních hodnotách p�i kontrole cizorodých látek, 

záchytech patogenních mikrob� v potravinovém �et�zci, zabavených surovinách a potravinách 

živo�išného p�vodu na hranicích a p�i veterinárním dozoru. 

 

Dobrovolné ob�anské spot�ebitelské organizace vznikly v rámci rozvoje aktivit 

nevládních neziskových spot�ebitelských organizací po p�ijetí základních strategických 

dokument� v oblasti ochrany spot�ebitele a finan�ní podpory státu z rozpo�tové kapitoly 

Ministerstva pr�myslu a obchodu. Funkci poradního orgánu zastává Spot�ebitelský poradní 

výbor zajiš�ující komunikaci mezi ve�ejností a státní správou.   

Významnou roli v sou�asnosti zaujímá Asociace spot�ebitelských organizací �R a 

Koalice ob�anských spot�ebitelských aktivit (v t�chto p�sobí zhruba 16 nezávislých 

spot�ebitelských organizací). �innost nestátních neziskových spot�ebitelských organizací 

je již n�kolik let finan�n� podporována prost�ednictvím Ministerstva pr�myslu a obchodu ze 

státního rozpo�tu formou poskytování neinvesti�ních dotací na projekty pomoci výb�rového 
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�ízení. Spot�ebitelské organizace rovn�ž zajiš�ují vzd�lávací seminá�e pro spot�ebitele, 

vydávají informa�ní publikace a Ministerstvo pr�myslu a obchodu pak publikuje d�ležité 

dokumenty na internetu a po�ádá seminá�e. 

 

Ochrana spot�ebitele a institucionální zajišt�ní na  nadnárodní úrovni: 
Problematika ochrany spot�ebitele je v právu Evropských spole�enství (dále jen ES) 

upravena jak na úrovni primárního, tak na úrovni sekundárního práva.  

Právní normy ES jsou (resp. budou) velmi d�ležitými z hlediska aplika�ní praxe nebo� 

nadnárodní legislativu je t�eba implementovat do legislativy národní.  Je t�eba p�ipomenout, 

že vstupem �R do ES (dne 1. 5. 2004) za�ala na našem území platit nová, obrovská masa 

právních p�edpis�, jež mají sv�j p�vod práv� v právu ES. Je t�eba rozlišovat na jedné stran� 

právní p�edpisy, které mají p�ímý ú�inek na subjekty vnitrostátního práva, a na stran� druhé 

právní p�edpisy, které zavazují pouze stát, avšak d�sledky t�chto p�edpis� pocítí skrze 

vnitrostátní právní �ád (do n�jž jsou tyto normy implementovány) i subjekty vnitrostátního 

práva. Právo ochrany spot�ebitele postupuje dle procedury spolurozhodování. Jak je z�ejmé z 

názvu, jedná se o metodu, kdy se na rozhodování podílí více subjekt�. Tedy konkrétn� dva – 

Evropský parlament  jako zástupce ob�an� a Rada EU jako zástupce stát�. Tato procedura 

byla zavedena Maastrichtskou smlouvou a dále upravena a zjednodušena Amsterdamskou 

smlouvou. Procedura je dnes nej�ast�ji používanou pro p�íjímání evropské legislativy a krom� 

spot�ebitelské politiky se využívá i pro oblast vnit�ního trhu, volného pohybu pracovních sil, 

vzd�lání, zdravotnictví, politiku životního prost�edí, kulturu a výzkum a další.  

Myslím si, že volba této procedury pro p�íjímání legislativy v oblasti ochrany spot�ebitele 

je na míst�, nebo� jak �lenské státy, tak orgány EU by m�ly do t�chto norem zasahovat a 

snažit se o slad�ní, aby byla spot�ebitelská politika zejména ku prosp�chu ob�an�m, dále ku 

prosp�chu státu jako celku a platí-li to, vede to dále k prosperit� v rámci celého Spole�enství. 

Zájmy t�chto úrovní na sebe tedy navazují za ú�elem pozitivních výsledk�. Podle mého 

názoru by schvalování jednomyslností p�ineslo jen zmatky a pr�tahy v evropské legislativ� 

nebo� sami vidíte, jak je obtížná shoda všech �lenských stát�. �

  Pro všechna opat�ení sm��ující ke sbližování právních p�edpis� �lenských stát� v zájmu 

dokon�ení vnit�ního trhu, pokud se týkají ochrany spot�ebitele. Sou�asn� �lánek 95  

vyhrazuje, že ur�ité aktivity podporující a dopl�ující politiku  �lenských stát� musí být 

p�ijímány procedurou spolurozhodování po konzultaci s Hospodá�ských a sociálním výborem.  

�lenský stát m�že p�ijmout  p�ísn�jší opat�ení na ochranu spot�ebitele, než jsou ta, která 

vymezuje Spole�enství, jen pokud jsou slu�itelná se Smlouvou a pokud je o nich Komise 
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informována. Podrobnosti  byly dopln�ny až Maastrichtskou smlouvou, která stanovuje, že 

Spole�enství p�ispívá k dosažení vysoké úrovn� ochrany spot�ebitele p�ijímáním 

harmoniza�ních opat�ení sm��ujících k dotvá�ení trhu dle �lánku 95, provád�ním �inností, 

které dopl�ují politiku �lenských stát� v oblasti ochrany zdraví, bezpe�nosti a hospodá�ských 

zájm� spot�ebitel�, jakož i poskytováním odpovídajících informací.  

Ve snaze napomoci proti podvodným obchod�m a zabránit ší�ení nebezpe�ných produkt� 

byly z�ízeny na nadnárodní úrovni v Evropské unii speciální organizace a instituce, zabývající 

se ochranou spot�ebitele. 

 
Mezi Evropské spot�ebitelské instituce pat�í tyto: 
 

Generální �editelství pro zdraví a ochranu spot�ebitele 

Generální �editelství pro zdraví a ochranu spot�ebitele funguje v rámci Komise4 a lze 

konstatovat, že s postupným nár�stem významu ochrany spot�ebitele v rámci Evropské unie 

se vyvíjelo i Generální �editelství pro zdraví a ochranu spot�ebitele.  V roce 1973 byl z�ízen 

Nezávislý ú�ad, pov��ený ochranou životního prost�edí a spot�ebitele, ze kterého v roce 1981 

vznikl Nezávislý ú�ad pro ochranu životního prost�edí, spot�ebitele a nukleární bezpe�nost. 

V rámci n�j byl v roce 1989 z�ízen samostatný ú�ad „Spot�ebitelská politika“, z n�hož se 

pozd�ji vyvinulo Generální �editelství pro ochranu spot�ebitele, jenž bylo následn� 

p�ejmenováno na Generální �editelství pro zdraví a ochranu spot�ebitele.  

V �ele stojí generální �editel, jehož kompetence jsou vykonávány v rámci sedmi generálních 

�editelství ( všeobecné otázky, spot�ebitelské záležitosti, v�decké názory, bezpe�nost potravin 

– produkce a distribuce, bezpe�nost potravin – rostliny,zví�ata, potravinový a veterinární ú�ad, 

potraviny živo�išného p�vodu, ve�ejné zdraví). Úkolem t�chto �editelství je napln�ní 

spole�ného cíle, tedy zajišt�ní vysoké úrovn� ochrany zdraví, bezpe�nosti a ekonomických 

zájm� spot�ebitel� a ve�ejného zdraví na úrovni Evropské unie. V roce 2007 došlo v oblasti 

spot�ebitelské politiky EU ke zm�n� v postu komisa�e pro ochranu spot�ebitele5. 

 

Spot�ebitelský výbor 

Evropská komise svým rozhodnutím 2000/323/ES  z  4. kv�tna 2000 rekonstruovalo již d�íve 

existující Spot�ebitelský výbor (Consumer Committee), v jehož rámci jsou konzultovány 

všechny otázky týkající se ochrany spot�ebitel� na úrovni Spole�enství a jejich dopadech na 

                                                 
4 jako výkonné instituce v centru rozhodovacích proces�, jenž vytvo�ila 23 generálních �editelství a jedním 
z nich je i Generální �editelství pro zdraví a ochranu spot�ebitele. 
5 blíže Kapitola 1. 5 -  Sou�asné aktivity v oblasti politiky ochrany spot�ebitele v �R a EU. 
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spot�ebitelské zájmy v jednotlivých �lenských státech. Spot�ebitelský výbor tvo�í 20 �ádných 

�len� a 20 náhradník� jmenovaných  Evropskou komisí na 3 roky. Každý �lenský stát má 

svého zástupce a dále je zastoupeno 5 evropských svaz� se vztahem k spot�ebitelské 

problematice (AEC, ANEC, BEUC, COFACE, Eurocoop). Schází se v pr�m�ru �ty�ikrát 

ro�n� v Bruselu a jejím úkolem je tvo�it fórum pro všeobecné diskuse o problémech se 

vztahem k spot�ebitelským zájm�m, poskytovat stanoviska k otázkám Spole�enství, radit a 

vést Evropskou komisi p�i navrhování politik a �inností s vlivem na spot�ebitele, informovat 

Evropskou komisi o vývoji spot�ebitelské politiky v �lenských státech, poskytuje informace o 

spot�ebitelských akcím dalším národním orgán�m. V roce 2003 vznikla Evropská poradní 

skupina pro spot�ebitele, která nahradila p�vodní Spot�ebitelský výbor. Skupina sloužící ke 

kontaktu Evropské komise se spot�ebitelskými organizacemi. �eskou republiku zastupuje 

v této skupin� Karel Pavlík6. 

 

Výbor pro vnit�ní trh a ochranu spot�ebitel� p�i Evropském parlamentu 

Tento výbor je p�íslušný pro záležitosti týkající se koordinace vnitrostátních právních 

p�edpis� v oblasti vnit�ního trhu na úrovni Spole�enství, zejména volného pohybu zboží 

v�etn� harmonizace technických norem, svobody usazování, volného poskytování služeb (s 

výjimkou finan�ních a poštovních služeb), dále opat�ení majících za cíl ur�ení a odstran�ní 

možných p�ekážek ve fungování vnit�ního trhu a prosazování hospodá�ských zájm� 

spot�ebitel� v rámci vytvá�ení vnit�ního trhu (s výjimkou záležitostí týkajících se ve�ejného 

zdraví a bezpe�nosti potravin). Výbor pro vnit�ní trh a ochranu spot�ebitel� má 40 �len�. 

Funkci místop�edsedkyn� vykonává �eská europoslankyn� Zuzana Roithová. V oblasti 

ve�ejného zdraví a bezpe�nosti p�sobí dále v rámci Evropského parlamentu Výbor pro 

životní prost�edí, ve�ejné zdraví a bezpe�nost potravin. 

 

V Rad� EU jsou záležitosti spot�ebitel� �ešeny prost�ednictvím zasedání a problematika 

spot�ebitel� je projednávána v souvislosti se zam�stnaností, sociální politikou, zdravím a 

záležitostí spot�ebitel�.  

 

 

 

                                                 
6 �len Sdružení obrany spot�ebitel� �R. 
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Evropská skupina pro spot�ebitelské právo 

Je p�edstavována skupinou právník� a akademik� z právnických univerzit, kte�í jsou p�ímo 

�leny evropských organizací spot�ebitel� nebo jsou s nimi p�ímo spojeni. Byla vytvo�ena 

v roce 1977 v Londýn� s úmyslem posílit propojení mezi právními zástupci a výzkumníky 

zapojených do podpory zákonných zájm� spot�ebitel� v �lenských zemích. V zásad� se skládá 

ze dvou �len� z každé zem� (jeden z univerzitního prost�edí a druhý ze spot�ebitelské 

instituce).  

Schází se jednou za šest m�síc� a náklady setkání jsou hrazeny Komisí. Vydává zprávy ke 

specifickým  témat�m, považovaných za nejrelevantn�jší pro ochranu spot�ebitele a jsou 

spole�ná všem stát�m EU. Skupina p�ijatých zpráv a názor� v období 1987 - 1997 byla 

vydána v Centru spot�ebitelského práva v Belgii.  

K aktuálním zprávám jsou �azeny nap�íklad tyto : Soft law a zájmy spot�ebitel�, Odpov�dnost 

za vadné výrobky – Stanovisko spot�ebitele k zelené knize Evropské komise, Spot�ebitelské 

transakce na internetu.  

 

Evropský ú�ad pro bezpe�nost potravin (EFSA) 

Potravinová krize v Evrop� v uplynulém období ukazuje pot�ebu opat�ení v této oblasti. 

Z�ízení této organizace je považováno za nejvýznamn�jší  opat�ení (publikováno v roce 

2001). Formuluje základní požadavky potravinového práva podporuje spolupráci 

s podobnými orgány, zajiš�uje ve�ejnou informovanost o nebezpe�ných výrobcích, hodnotí 

rizika spojená s potravinovým �et�zcem. Tyto jsou dále rozvedena do šesti úkol�.  

Ú�ad vznikl již v roce 2000, oficiáln� však za�al fungovat roku 2002 jako samostatný právní 

subjekt, nezávislý na ostatních orgánech Spole�enství. 

V �ele je výkonný �editel, kterého jmenuje 
ídící výbor a asistuje mu Poradní fórum, jehož 

sou�ástí je 8 v�deckých panel� a koordina�ní v�decký výbor. 

 
 
 
Mezi Evropské spot�ebitelské organizace �adíme následující: 
 

Vznikají z podn�tu individuálních spot�ebitel�, kte�í vnímají svou nevýhodnou pozici v��i 

podnikatel�m. Ti mají nejen lepší odborné znalosti v oblasti prodávaného zboží a služeb, ale i 

v oblasti práva. Zajiš�ují spole�nou vým�nu zkušeností a ú�inn�ji zasahují proti 

nedokonalostem. V evropském kontextu jsou nejvýznamn�jší BEUC, AEC, ANEC a ECOSA.  
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BEUC 

Je nejv�tší a nejvýznamn�jší svaz evropských spot�ebitel�. Vznikl v roce 1962 a skládá se 

z �lenské základny, kterou tvo�í 32 nezávislých spot�ebitelských  organizací. Její financování 

probíhá kombinovanou formou, tedy �ást p�ísp�vku má p�vod z �lenské organizace a �ást 

z rozpo�tu EU. Ú�elem je chránit zájmy evropských spot�ebitel� p�i tvorb� politiky EU, na 

základ� zkušeností �len� se podílí na posuzování otázek, které mají p�ímé ekonomické, �i 

právní následky pro spot�ebitele. Usiluje o integraci 8 základních spot�ebitelských práv 

v oblasti politiky EU (právo spot�ebitel� na bezpe�nost, informace, volbu, zastoupení, 

náhradu škody, vzd�lání, uspokojení základních pot�eb a �isté životní prost�edí).  

BEUC má vizi Evropské unie, na základ� níž všichni zú�astn�ní vylepšují spot�ebitelská 

práva. Spolupracuje s celosv�tovou spot�ebitelskou organizací Consumers International a 

prost�ednictvím Trans-atlantického dialogu s americkými spot�ebitelskými organizacemi.  

�lenství je pln� otev�eno spot�ebitelským organizacím ze zemí  EU a ESVO, podobné 

organizace se mohou stát p�idruženými, �i mohou získat status korespondenta BEUC. 

V �eské republice je �lenskou organizací Sdružení obrany spot�ebitel� �eské republiky 

(SOS).  

 

AEC 

Asociace evropských spot�ebitel� je mladým svazem evropských národních spot�ebitelských 

organizací. Usiluje o spolupráci a využívání spole�ných zkušeností, dále o zvýšení vlivu 

spot�ebitel� ve spole�nosti se zam��ením na zvýšení sociálního a enviromentálního 

uv�dom�ní. Sdružuje 34 organizací z 18 r�zných zemí EU a kandidátských zemí.  

V �eské republice je �lenskou organizací Spot�ebitelský poradenský a informa�ní servis. 

ANEC 

Evropská asociace pro koordinaci zastoupení spot�ebitel� p�i normalizaci je jiného zam��ení 

než BEUC a AEC. Byl založen roku 1995 se zam��ením soust�edit pozornost na 

spot�ebitelskou ú�ast v normalizaci v evropském m��ítku.  

ECOSA 

Evropská spole�nost pro bezpe�nost spot�ebitel� vznikla roku 1985 jako nezisková 

organizace za ú�elem propagace spot�ebitel�. V sou�asnosti má zhruba 60 �len�, mezi nimiž 

jsou vládní ú�ady,  v�etn� agentur na ochranu spot�ebitele, léka�ské a výzkumné instituce, 

zástupci podnikatel� a spot�ebitelské organizace. Cílem je prosadit politiku bezpe�nosti 
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spot�ebitel� mezi hlavní agendu národních a evropských ú�ad�, které v každé evropské zemi 

implementují národní ak�ní programy bezpe�nosti spot�ebitel�. Úst�edním cílem t�chto 

program� je omezení po�tu úraz� a úmrtí v domácnostech b�hem prvních dvaceti let 21. 

století. Sbírá informace o statistice nehod a provádí  výzkum prevence úraz�. Práce jsou 

zabezpe�eny sekretariátem, jenž ší�í a podporuje znalosti v organiza�ních a administrativních 

strukturách �lenských stát� a evropských institucí.  

 

Konkrétní spot�ebitelské organizace v zemích EU a kandidátských státech uvádím v p�íloze7. 

 

 

1.  5   Sou�asné aktivity v oblasti politiky ochrany spot�ebitele v �R a EU 

 

�innosti p�ispívající k napln�ní politiky ochrany spot�ebitele v sou�asnosti vychází 

z opat�ení p�ijímaných v minulosti (konkrétn� mám na mysli sm�rnice).  

Pro p�echod do nového tisíciletí (program pro období 2000 – 2006) byl p�edstaven nový 

Spot�ebitelský ak�ní plán EU.  

Na základ� tohoto si Komise kladla t�i cíle, a sice : 

A) Ú�inn�ji uplat�ovat hlas spot�ebitel�, což je d�ležité zejména s ohledem na 

stále v�tší technickou složitost zásadních rozhodnutí. 

B) Vysokou úrove� zdravotní nezávadnosti a bezpe�nosti.  

C) Ochranu ekonomických zájm� spot�ebitel� v Evropské unii. 

6. dubna 2005 Komise p�ijala strategický program zdraví a ochrany spot�ebitele  jako 

p�ípravu na schválení Radou EU a Evropským parlamentem nazývaný : SPOLE�NÝ 

PROGRAM PRO ZDRAVÍ A OCHRANU SPOT�EBITELE 2007 – 2013. 

 

      Strategie a programy ú�elov� spojují sou�asné ve�ejné programy zdraví a podpory politiky 

ochrany spot�ebitele v EU. Zdraví a ochrana spot�ebitele je sou�ástí každodenního života 

obyvatel. Cíl nové strategie stanovuje siln�jší ochranu spot�ebitel�m a pomáhá ji p�iblížit 

obyvatel�m Evropy. 

K upevn�ní programu Komise využívá spolup�sobení cíl� mezi zdravím a politikou 

ochrany spot�ebitele. �innosti zahrnuté v �lánku 152 (ve�ejné zdraví) a 153 (politika ochrany 

spot�ebitel) sdílí mnoho cíl� jako podporu ochrany zdraví, bezpe�nost, informovanost a 

                                                 
7 viz P�íloha �. 1 – Spot�ebitelské organizace v zemích EU a kandidátských státech 
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vzd�lání. Dále obsahuje usm�r�ující procedury a posiluje ve v�tším  rozsahu  ochranu 

obyvatel.  

V souvislosti s unijními aktivitami, je prioritním ú�elem program�  propojit 

strategické plány rozvoje k posílení Evropy proti epidemiím. Unie tedy nabádá k použití 

pen�žních prost�edk� k ochran� a kooperaci systém� zdraví ve �lenských zemích  Evropské 

unie. V rámci programu by m�ly být poskytovány pen�žní prost�edky na  upevn�ní 

evropského dozoru a na v�asné varování p�ed infek�ními chorobami. To vše má vést k 

posílení sou�innosti mezi ú�ady na ochranu spot�ebitel� v �lenských zemích a k provád�ní 

informa�ních kampaní, v�etn� rozši�ování informa�ních aktivit pro ob�any EU na pomoc 

adresovanou hlavním problém�m jako tabákové výrobky, ohrožení HIV/AIDS a další.. 

V d�sledku rostoucí korupce se �adí k unijním operacím i ov��ení politiky ochrany 

spot�ebitele. Nelze opomenout ani zdravotní pé�i ob�an� v rámci p�ijímaných zákon� a pé�i o 

ob�anská sdružení rozvíjející politiku zdraví a ochrany spot�ebitele. 

 

�lenské státy by m�ly p�edevším podniknout rázná opat�ení, proti podvodným obchod�m 

a zabránit ší�ení nebezpe�ných produkt�, vyskytujících se na vnit�ním trhu.  K tomu 

napomáhají v Evropské unii speciální organizace a instituce, zabývající se ochranou 

spot�ebitele.  

 

Informativním  vodítkem, vypracovaným Komisí, je Desatero ochrany spot�ebitele 

v Evropské unii :  

1. Nakupujte co chcete a kde chcete 

2. Pokud je zboží vadné, vra�te ho 

3. Vysoké standardy v oblasti bezpe�nosti potravin a dalšího spot�ebního zboží 

4. Informujte se o tom, co jíte 

5. Smlouvy musí být �estné v��i zákazník�m 

6. Spot�ebitelé mohou n�kdy m�nit svá rozhodnutí 

7. Možnost jednoduššího porovnání cen 

8. Spot�ebitelé by nem�li být klamáni 

9. Ochrana spot�ebitele b�hem dovolené 

10. Ú�inné urovnávání p�es hrani�ních spor� 
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V roce 2004 zahájila EU aktivity týkající se projektu evropského smluvního práva pro  

p�ezkoumání spot�ebitelského acquis. Základy procesu byly položeny v Komunikaci 

Evropské komise Evropskému parlamentu a Rad� z 11. �íjna 2004 nazvané Evropské smluvní 

právo a revize acquis: cesta vp�ed /KOM(2004) 651 v kone�ném zn�ní/. Na ni navázala První 

výro�ní zpráva Komise o pokroku v oblasti evropského smluvního práva a p�ezkumu acquis 

/KOM(2005) 456 v kone�ném zn�ní/, která již nazna�uje možné cesty �ešení. 

Do procesu p�ezkumu spot�ebitelského acquis za�adila Evropská komise tyto sm�rnice: 

85/577/ES (prodej mimo obchodní provozovnu), 90/314/EHS (souborné služby pro cesty, 

pobyty a zájezdy), 93/13/EHS (nep�im��ené smluvní podmínky), 94/47/ES (timesharing), 

97/7/ES (dálkový prodej), 98/6/ES (ozna�ování zboží cenami), 98/27/ES (žaloba na zdržení se 

protiprávního jednání) a 99/44/ES (prodej spot�ebního zboží a záruky). Prost�ednictvím jejich 

p�ezkumu by m�ly být �ešeny zásadní problémy obecné povahy, které vykazuje stávající 

komunitární spot�ebitelská legislativa. Cílem je nalézt odpovídající p�ístup k regulaci ochrany 

spot�ebitele na unijní úrovni. Proces by m�l být dokon�en v roce 2009. 

K problém�m provázejících ochranu spot�ebitele jako takovou je celá �ada a pat�í k nim 

beze sporu p�edevším r�zný výklad právních p�edpis�, r�zná úrove� jejich aplikace a 

vynucování. Samy právní p�edpisy jsou však také zdrojem mnohých potíží. Jeden z 

nejv�tších problém� p�edstavuje fragmentace úpravy na vnit�ním trhu, která úzce souvisí 

s minimální harmonizací. Krom� fragmentace je t�eba dále zmínit r�znorodost 

použitého pojmosloví a odlišnosti p�i regulaci stejných nebo podobných otázek v 

jednotlivých spot�ebitelských sm�rnicích. 

Mezi existujícími sm�rnicemi existuje mnoho zbyte�ných terminologických rozdíl�. Jde 

nap�. o r�zné vyjád�ení samotného pojmu "spot�ebitel", dále je r�zn� ozna�ována osoba, která 

spot�ebitelem není a vstupuje s ním do obchodního vztahu — bývá ozna�ován jako 

"obchodník", "prodávající", "prodávající nebo poskytovatel", aj. Mnohé pojmy naopak 

definovány nejsou a o�ekává se jejich aplikace v souladu s národním právem.  

Druhou skupinou problém� jsou v r�zných sm�rnicích r�zn� zakotvené informa�ní 

povinnosti, které má prodávající (poskytovatel) v��i spot�ebiteli, a to pokud jde o jejich 

obsah, zp�sob podávání — zatímco starší sm�rnice požadovaly písemné p�edání informací, 

nov�jší p�ipoušt�jí i informování na trvalém nosi�i, a p�edevším pokud jde o lh�tu k jejich 

poskytnutí, která se liší sm�rnice od sm�rnice  
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Dalším specifickým okruhem problém� je právo na zrušení smlouvy. N�kde je 

ozna�ováno také jako právo na odstoupení, ukon�ení smlouvy, apod. I v tomto p�ípad� jsou 

povaha tohoto práva, podmínky pro jeho uplatn�ní, lh�ta a zp�sob uplatn�ní ve sm�rnicích 

upraveny r�zn�. N�kdy nejsou dot�ená ustanovení ani dostate�n� srozumitelná, což p�sobí 

potíže jak spot�ebitel�m, tak podnikatel�m.  

Minimální harmonizace znamená, že �lenské státy mohou zachovat stávající nebo 

p�ijmout novou p�ísn�jší právní úpravu, která jde nad rámec komunitární úpravy. Tuto 

možnost �lenské státy v minulosti hojn� využívaly, a to z mnoha d�vod�: pov�domí o 

významu spot�ebitelských zájm�, a to jak obecn�, tak pokud jde o dopady oblasti ochrany 

spot�ebitele na vnit�ní trh, se stát od státu liší. Rovn�ž organiza�ní aspekt ochrany spot�ebitele 

je zna�n� r�znorodý, což je dáno p�edevším tradicemi jednotlivých stát� �i region� a také 

p�etrvávajícími rozdíly mezi starými a novými �lenskými státy. Na základ� klauzulí o 

minimální harmonizaci, p�ípadn� p�ímo z formulací konkrétních ustanovení sm�rnice 

umož�ujících p�ijmout úpravu nad stanovený rámec došlo na vnit�ním trhu EU k tomu, že se 

úrove� ochrany spot�ebitele v jednotlivých �lenských státech liší. V d�sledku této situace 

p�etrvávají na vnit�ním trhu p�ekážky volného pohybu zboží a služeb a ú�innost sm�rnic jako 

harmoniza�ního nástroje je zna�n� snižována. Proto Evropská komise zakládá nov� p�ijímané 

právní p�edpisy na harmonizaci maximální. 

V tuto chvíli dosp�l proces do stádia, kdy provedla skupina odborník� analýzu transpozice 

a uplat�ování vybraných sm�rnic, v�etn� �ešení konkrétních spor� a nejlepší praxe, v 

�lenských státech. Analýza byla publikována koncem prosince 2006 pod názvem 

Kompendium komunitárního spot�ebitelského práva. Tento rozsáhlý dokument bude 

sloužit jako jeden z klí�ových podklad� pro Evropskou komisi k vydání Souhrnné zprávy o 

revizi spot�ebitelského acquis (tzv. Zelené knihy), jenž obsahuje p�edpoklady a návrhy �ešení 

výše uvedených problém� (byla p�ijata Evropskou komisí p�ijala dne 8. února 2007).   

 

Krom� výše zmín�ného programu spot�ebitelské politiky, došlo v oblasti spot�ebitelské 

politiky EU ke zm�n� v postu komisa�e pro ochranu spot�ebitele. Od l. ledna 2007 p�sobí 

v Evropské komisi nová komisa�ka, která  má na starosti problematiku ochrany spot�ebitele. 

Je to poprvé, co se stala  tato problematika samostatnou. Sou�asnému komisa�i pro zdraví 

Markosi Kyprianou je ponechána ochrana zdraví a s tím spojené otázky výživy, bezpe�nosti 
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potravin, ozna�ování potravin a otázky ve�ejného zdraví a  pro otázky ochrany spot�ebitele 

se stala komisa�kou Magdalena Shtilianova Kuneva (sou�asná bulharská ministryn� pro 

evropské záležitosti) . V roce 2008 p�evzala funkci komisa�ky pro zdraví Andorula 

Visiliou.  

 

Dne 27. listopadu 2006 se budoucí komisa�ka zú�astnila slyšení v Evropském parlamentu, 

kde p�edstavila své plány v oblasti ochrany spot�ebitele. Ochranu spot�ebitele považuje za 

základní strategický cíl Evropské komise vedoucí ke zlepšení kvality života ob�an� EU. M. 

Kuneva zd�raznila, že mezi jejími hlavními prioritami je dokon�ení revize spot�ebitelské 

legislativy8. Dále pak bude komisa�ka usilovat o posílení vymáhání práva, o uplat�ování 

pravidel bezpe�nosti výrok� a o posílení kapacit spot�ebitelských organizací.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 viz Zelená kniha o p�ezkumu spot�ebitelského aquis – dostupné na 
http://www.businessinfo.cz/files/2005/070221_zelkniha_cons_acquis.pdf. 
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2. Seznámení s vybranou oblastí ochrany spot�ebitele 

 

2.  1    Obecné vymezení souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy 

 

Oblast souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy spadá pod právo na ochranu 

hospodá�ských zájm�, stejn� jako podomní obchody, spot�ebitelské úv�ry, timesharing, 

nekalá ustanovení o spot�ebitelských smlouvách, koup� spot�ebního zboží, smlouvy uzav�ené 

na dálku, finan�ní služby a elektronický obchod.  Setkáme li se s názvem cestovní smlouvy, 

nejedná se o jinou oblast, ale rovn�ž o oblast souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy a 

zahrnuje jak zákaz klamavých údaj� o cen�, tak právo p�evést rezervaci v p�ípad�, že 

spot�ebitel nem�že na cestu nastoupit.  

Není pochyb o její d�ležitosti a d�vod� pro� je nutné se zabývat úpravou vztah� p�i 

cestách je hned n�kolik. Uvedu proto jen n�které, jenž jsou podle mého názoru st�žejní. 

Úpravu souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy považuji za nutnou, protože nejen že 

napomáhá p�i nákupu služeb p�es hranice, ale rovn�ž existuje �ada rozdíl� mezi právními 

p�edpisy �lenských stát�. To vede k zna�ným rozdíl�m ve vnitrostátní praxi v této oblasti, což 

vytvá�í p�ekážky pro volný pohyb služeb v této oblasti a narušuje hospodá�ské sout�žení mezi 

provozovateli usazenými v r�zných �lenských státech. Zavedení spole�ných p�edpis� vede 

k odstran�ní p�ekážek a vytvo�ení spole�ného trhu služeb. Také umožní nabízet 

provozovatel�m usazeným v jednom �lenském státu služby v jiných �lenských státech a 

spot�ebitel�m ve Spole�enství využívat srovnatelné podmínky nezávisle na �lenském stát�, ve 

kterém souborné služby kupují. Souborné služby pro cesty tedy mají p�isp�t k možnosti 

volného pohybu služeb, což dále p�ispívá k harmonizaci právních p�edpis� mezi �lenskými 

státy o níž Evropská unie usiluje. Systém souborných služeb p�edstavuje základní sou�ást 

cestovního ruchu, který hraje stále významn�jší roli v hospodá�ství �lenských stát�. Cestovní 

ruch p�ispívá k podpo�e r�stu a produktivity v odv�tví souborných služeb p�ijetím spole�ných 

p�edpis�, jenž dávají této oblasti rozm�r Spole�enství. Úprava této oblasti p�ináší výhody 

nejen ob�an�m Spole�enstvím, kte�í si služby kupují, ale i turist�m z t�etích zemí 

využívajících výhody zaru�ené úrovn� souborných služeb. Nákup souborných služeb 

p�edpokládá p�edb�žné vydání zna�ných �ástech a sou�asn� poskytování služeb v jiném stát�, 

než je stát bydlišt� spot�ebitele a proto je nutné spot�ebitelé chránit, protože bohatství 

jednotlivc� p�ispívá k celkovému blahobytu a prosperit� státu a tím i celkovému r�stu 

Spole�enství. Ustanovení o cestovních smlouvách upravují podmínky pro organizátory 
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souborných služeb nebo prodejce uvád�jící informace o t�chto službách a v zájmu 

Spole�enství je p�edevším srozumitelnost a pravdivost t�chto služeb. P�edpisy rovn�ž ukládají 

organizátor�m povinnost dodat spot�ebiteli kopii smlouvy o souboru služeb, na základ� níž se 

m�že v p�ípad� poškození bránit, nebo� stále platí a bude platit, že co není na papí�e nelze 

dokázat. Na základ� kopie cestovní smlouvy však m�že spot�ebitel i využít možnost 

odstoupení od smlouvy �i p�evést rezervaci na t�etí osobu a nevyužije-li t�chto variant už jen 

záruka nem�nnosti smluvních podmínek, daných písemn�, jsou d�vodem pro� by m�la být 

tato oblast písemn� upravena. 

Pojem souborných služeb je zahrnut jak v p�edpisech národních tak nadnárodních a 

vzhledem k harmonizaci v rámci Spole�enství jsou významy totožné. Srovnám-li úpravu 

cestovních smluv v ob�anském zákoníku9 a v jurisdikci ESD10, tak na první pohled se sice 

zdají být totožné a o totožnosti kone�ného významu, jak jsem již zmínila, není pochyb, avšak 

p�i detailn�jším studiu narazíme na rozdíly. Nadnárodní úprava a� se zdá být rozsáhlejší, je 

podle mého názoru významov� užší, než úprava národní. Rovn�ž si myslím, že národní 

p�edpisy vystihují problematiku cestovních smluv p�ehledn�ji, z �ehož lze usuzovat je díky 

národním p�edpis�m možnost v�tší ochrany, než na úrovni nadnárodní. Nadnárodní p�edpisy 

mi p�ipadají p�íliš obsáhle na pohled, avšak v jádru jsou významov� málo podchyceny a 

naopak národní p�edpisy vystihují konkrétní pojmy a tudíž se mi zdají pro b�žného 

spot�ebitele lépe srozumitelné.  

 

2. 2   Vymezení souborných služeb v p�edpisech Spole�enství 

 

Jak je již známo, p�episy Spole�enství zahrnují �adu oblastí, spjatých s ochranou 

spot�ebitele a jednou z nich je i ochrana hospodá�ských zájm� spot�ebitele. Kategorie ochrany 

hospodá�ských zájm� spot�ebitele upravuje smlouvy, týkající se souborných služeb pro 

pobyty, cesty a zájezdy nazývané dále jako cestovní smlouvy. Jelikož došlo v posledním 

období k mnoha p�ípad�m porušování t�chto smluv, zam��ila jsem se blíže na tuto 

problematiku.  

Cestovní smlouvy jsou vymezeny na nadnárodní úrovní sm�rnicí Rady ze dne 13. 

�ervna 1990 – SM�RNICE  90/314/ES  O SOUBRONÝCH SLUŽBÁCH PRO CESTY, 

POBYTY A ZÁJEZDY11. Legislativa chrání všechny turisty kupující si souborné služby pro 

                                                 
9 viz http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcanzak/cast8h21.aspx. 
10 viz http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0314:CS:HTML. 
11 dostupné na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1990:158:0059:067:CS:HTML.  
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cesty v celé Unii. Souborné služby p�edstavují kombinaci alespo� dvou následujících 

položek12 a to sice dopravy, ubytování �i jiné služby cestovního ruchu (nejsou dopl�kem 

dopravy nebo ubytování, ale tvo�í významnou �ást souboru služeb) nabízených �i 

prodávaných k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu p�esahující 24 

hodin �i zahrnuje nocleh. Organizátorem je osoba, jenž organizuje, prodává �i nabízí 

k prodeji p�ímo nebo prost�ednictvím prodejce souborné služby a prodejcem osoba nabízející 

k prodeji soubor služeb sestavených organizátorem. Pro ú�ely této sm�rnice se rozumí 

spot�ebitelem osoba, která si koupí nebo se zaváže, že si koupí soubor služeb nebo jakákoliv 

osoba, jejímž jménem se hlavní smluvní strana zavazuje ke koupi souboru služeb �i osoba na 

kterou hlavní smluvní strana �i ostatní p�íjemci p�evedou soubor služeb. Smlouva je vlastn� 

dohoda zavazující spot�ebitele v��i organizátorovi nebo prodejci  a lze se na ni odkázat 

v p�ípad�, že má spot�ebitel pocit oklamání ze strany organizátora. Sm�rnice rovn�ž udává 

podmínku neuvád�t ve smlouv� jakékoliv klamavé údaje a je-li spot�ebiteli poskytován 

katalog požadavek �itelných a srozumitelných údajích o cen�, jakož i odpovídajících 

informacích o míst� ur�ení cesty, použitém dopravním prost�edku, jeho vlastnostech a 

kategorii. Dále o poloze, kategorii, stupni vybavenosti a hlavních charakteristických znacích 

ubytování, o stravování, plánu cesty, o pásových a vízových požadavcích pro p�íslušníky 

daného �lenského státu nebo o zdravotních dokladech požadovaných pro cestu a pobyt, o výši 

celkové ceny �i ceny, jenž má být placena jako záloha a �asový rozvrh plateb. Rovn�ž je 

povinnost zve�ejnit informaci, zda služba vyžaduje minimální po�et ú�astník�, a pokud ano, 

mezní termín pro informování spot�ebitele o zrušení cesty. Cestovní agentury nejsou ze 

zákona povinny poskytnout brožuru, ale pokud to ud�lají, nesmí brožura obsahovat zavád�jící 

informace a poskytnutím se vlastn� stávají nedílnou sou�ástí cestovní smlouvy. Z toho tedy 

vyplývá, že údaje obsažené v katalogu jsou pro organizátora závazné, pokud zm�ny t�chto 

údaj� nebyly spot�ebiteli jasn� sd�leny p�ed uzav�ením smlouvy �i nedošlo ke zm�nám na 

základ� dohody mezi smluvními stranami. 

Organizátor poskytuje p�ed uzav�ením smlouvy spot�ebiteli písemn� �i jinou vhodnou 

formou obecné informace o pasových a vízových požadavcích pro p�íslušníky daného 

�lenského státu nebo stát� a to zejména o lh�tách pro jejich vy�ízení v�etn� údaj� o 

zdravotních dokladech požadovaných pro cestu a pobyt. P�ed za�átkem cesty prodejce 

informuje ú�astníka cesty o �asu a místu zastávek a o telefonním �ísle místního zástupce 

                                                 
12 pokud si koupíte pouze leteckou dopravu, nekupujete si celou soubornou službu, a tudíž jste vylou�eni z 
ochrany, kterou poskytuje legislativa Spole�enství. 
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organizátora, jenž mohou spot�ebiteli poskytnout pomoc v nesnázích. Pokud tato zastoupení 

neexistují musím mít spot�ebitel k dispozici telefonní �íslo pro rychlé spojení 

s organizátorem. Pro cesty nezletilých osob v zahrani�í informace o možnosti navázat p�ímé 

spojení s dít�tem a dále rovn�ž údaje o možném uzav�ení pojistné smlouvy. 

Pro �lenské státy vyplývá z této sm�rnice povinnost dodržovat smluvní zásady (nap�íklad 

zásada písemné formy �i jiné srozumitelné formy p�ístupné spot�ebiteli, zásada nebránit 

uzav�ení smlouvy na poslední chvíli �i zásada umož�ující spot�ebiteli p�evést rezervaci 

atd…).  

Co se týká ceny, tak sm�rnice jasn� uvádí, že ceny ve smlouvy nesm�jí být m�n�ny, 

ledaže smlouva výslovn� stanoví možnost zvýšení �i snížení ceny a ur�í p�esný zp�sob jejich 

výpo�tu. Stanovená cena p�ihlíží i k cenám za dopravu v�etn� cen za pohonné hmoty, 

k poplatk�m za letištní služby �i p�ístavní poplatky a k sm�nným kurz�m. Za d�ležitý 

poznatek považuji i povinnost nezvyšovat cenu dvacet dní p�ed stanovených dnem odjezdu. 

Snažila jsem se vyhledat pro� zrovna dvacet dní a ne t�eba �trnáct �i sedm, ale tento údaj jsem 

nenašla. Podle vlastních zkušeností si ale myslím, že je tato doba ideální, protože umož�uje 

spot�ebiteli si ješt� rozmyslet zda se zú�astní �i nezú�astní cesty.  

V p�ípad� zm�ny n�které ze základních podmínek smlouvy (cena, ubytování….) 

organizátor co nejrychleji uv�domí spot�ebitele, �ímž mu vlastn� umožní p�ijmout vhodné 

rozhodnutí o odstoupení od smlouvy bez sankce �i p�ijmout dodatek ke smlouv� up�es�ující 

provedené zm�ny a jejich vliv na cenu. 

Doposud jsem se však p�evážn� zabývala jen povinnostmi organizátora �i prodejce 

souborné služby a ne�ešila na co vlastn� má právo spot�ebitel. Proto nyní uvedu jeho hlavní 

práva, s nimiž lze v p�ípad� poškození nakládat.  

Pokud spot�ebitel odstoupí od smlouvy má právo na jiný soubor služeb odpovídající nebo 

vyšší kvality, pokud je mu organizátor schopen takovou náhradu nabídnout. Pokud má 

nabídnutý náhradní soubor nižší kvalitu, musí organizátor spot�ebiteli uhradit rozdíl v cen�. 

Spot�ebitel má rovn�ž právo na vrácení celé �ástky uhrazené na základ� smlouvy v co 

nejkratší dob�. Jedná se tedy o náhradu škody pokud ke zrušení nedojde z d�vodu nižšího 

po�tu p�ihlášených osob �i neo�ekávaných okolností ( kterým nebylo možno p�edejít). 

Není-li spot�ebiteli po odjezdu podstatná �ást služeb poskytnuta nebo pokud organizátor 

zjistí, že nebude schopen zajistit podstatnou �ást sjednaných služeb, p�íjme organizátor jiná 

vhodná opat�ení, aby mohlo poskytování souboru služeb pokra�ovat, aniž by se zvýšila cena 

pro spot�ebitele a pop�ípad� nahradí spot�ebiteli škodu do výše rozdílu mezi p�edpokládanými 

a poskytnutými službami. Nelze-li tato opat�ení p�ijmout poskytne organizátor spot�ebiteli bez 
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zvýšení ceny odpovídající dopravní prost�edek, jenž jej dopraví zp�t na místo odjezdu �i 

návratu.  

Na základ� této sm�rnice �lenské státy p�ijímaly i opat�ení nezbytná k zajišt�ní pln�ní 

závazk� vyplívajících ze smlouvy bez ohledu na to, zda tyto závazky má splnit organizátor 

anebo jiný poskytovatel služeb. Jde-li o škody vyplývající pro spot�ebitele z nepln�ní smlouvy 

organizátorem není organizátor povinen tyto hradit lze-li tyto p�i�íst spot�ebiteli �i t�etí osob� 

nebo byly-li zp�sobeny nedostatky vyšší mocí. 

Sm�rnice umož�uje �lenským stát� omezit náhradu škody v souladu s mezinárodními 

smlouvami upravujícími tyto služby. Spot�ebitel musí každý nedostatek co nejd�íve písemn� 

oznámit organizátorovi �i prodejci. Tato povinnost musí být i jasn� a p�esn� uvedena ve 

smlouv�. 

V p�ípad� reklamace organizátor hledá vhodné �ešení a p�edloží záruky pro zajišt�ní 

vrácení vložených prost�edk�. 

Za p�íznivé hodnotím možnost uložení p�ísn�jších p�edpis�, než jsou stanoveny v této 

sm�rnici za ú�elem ochrany spot�ebitele. Do jaké výše však tato sm�rnice už op�t neuvádí. 

Souhrnný p�ehled co má vlastn� smlouva obsahovat uvádím v p�íloze13. 

N�které pojmy ze sm�rnice vykládal i Evropský soudní dv�r, jenž  poskytl i n�které další 

informace o oblasti p�sobnosti sm�rnice o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy. 

Sm�rnice 90/314/EHS ze dne 13. �ervna 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a 

zájezdy byla zve�ejn�na v Ú�EDNÍM V�STNÍKU EVROPSKÝCH SPOLE�ENSTVÍ 

�. L 158, 23. �ERVNA. 1990, S. 59. Jedná se nap�íklad o p�ípad C 364/9614, popisující 

situaci, v níž kupující souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy, který zaplatil 

organizátorovi cesty za náklady na své ubytování p�ed odjezdem na dovolenou, je nucen v 

d�sledku platební neschopnosti organizátora cesty zaplatit hoteliérovi za své ubytování znovu, 

aby mohl opustit hotel a vrátit se dom�. Dále odkazuje na problematiku typu p�ípadu C 

237/9715, kdy spot�ebitel zaplatí hoteliérovi ur�itou �ástku p�ed odjezdem, jelikož hoteliér by 

mu jinak bránil v návratu dom� tím, že by ho nutil z�stat v míst� dovolené.  

 

 

 

                                                 
13  P�íloha �. 1 – Povinné údaje Cestovní smlouvy. 
14 blíže http://curia.europa.eu. 
15 viz http://curia.europa.eu.  
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Soudní dv�r konstatoval, že se sm�rnice nevztahuje na cestu:  

• zahrnující studentské vým�nné pobyty v délce šesti m�síc� nebo jednoho roku;  

• jejímž ú�elem je docházka do vzd�lávacího za�ízení studenty v hostitelské zemi s 

cílem seznámit se s jejími lidmi a kulturou; a  

• b�hem níž student pobývá zadarmo v hostitelské rodin�, jako kdyby byl jejím �lenem. 

Výklad  sm�rnice dle Soudního dvora platí rovn�ž pro výlety, které deníky nabízejí 

jako dárek výhradn� svým p�edplatitel�m a u nichž spot�ebitel musí zaplatit:  

• pokud cestuje sám: letištní poplatky a p�íplatek za jednol�žkový pokoj , 

• pokud ho doprovází jedna nebo více osob platících plnou sazbu: pouze letištní 

poplatky16. 

Další informace o uplat�ování �lánku  sm�rnice a o vnitrostátních právních p�edpisech 

jsou sou�ástí ZPRÁVY O PROVÁD�NÍ SM�RNICE 90/314/ES  O SOUBORNÝCH 

SLUŽBÁCH PRO CESTY, POBYTY A ZÁJEZDY v domácích právních p�edpisech 

�lenských stát� ES. Ochrana poskytovaná právem Spole�enství v oblasti souborných služeb 

pro cesty, pobyty a zájezdy musí být garantována legislativou �lenských stát� EU. Jednotlivé 

�lenské státy mohou tuto ochranu spot�ebitel� v rámci svých vnitrostátních p�edpis� i posílit 

nebo doplnit. Proto se o národní úprav� cestovních smluv zmi�uji v následující kapitole. 

Na nadnárodní úrovní jsou dále upravena spole�ná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v 

letecké doprav� v p�ípad� odep�ení nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpožd�ní 

let� v NA�ÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) �. 261/2004 

ze dne 11. února 200417.  Na základ� této by m�ly �innost Spole�enství v oblasti letecké 

dopravy sm��ovat k zajišt�ní vysoké úrovn� ochrany cestujících. Krom� toho by m�l být 

obecn� brán zásadní z�etel na požadavky ochrany spot�ebitele, nebo� odep�ení nástupu na 

palubu a zrušení nebo významné zpožd�ní let� zp�sobuje cestujícím závažné potíže a 

nepohodlí. A�koli na�ízení Rady (EHS) �. 295/9118, kterým se stanoví spole�ná pravidla 

systému náhrad za odep�ení nástupu na palubu v pravidelné letecké doprav� vytvo�ilo pro 

cestující základní ochranu Snahou Spole�enství je tedy zvýšení úrovn� ochrany v zájmu 

posílení práv cestujících a zajistit, aby lete�tí dopravci p�sobili v harmonizovaných 
                                                 
16 viz http://curia.europa.eu. 
17 blíže Na�ízení 261/2004  stanovující spole�ná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké doprav� v p�ípad� odep�ení 
nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpožd�ní let�, dostupné na http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:046:0001:01:CS:HTML. 
18  ze dne 4. února 1991. 
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podmínkách a v liberalizovaném trhu a to zejména v d�sledku zmenšujícího se rozdílu mezi 

pravidelnou a nepravidelnou leteckou dopravou. Ochrana cestujících je uplatn�na nejen na 

pravidelných, ale také na nepravidelných letech, v�etn� t�ch, které tvo�í sou�ást souborných 

služeb pro cesty, pobyty a zájezdy. Ochrana poskytnutá cestujícím odlétajícím z letišt� 

umíst�ného v �lenském stát� je rozší�ena na cestující odlétající z letišt� umíst�ného ve t�etí 

zemi na letišt� umíst�né v �lenském stát�, pokud let provozuje dopravce Spole�enství. V 

zájmu zajišt�ní ú�inného uplat�ování tohoto na�ízení plyne odpov�dnost provozovateli 

letecké dopravy, který uskute��uje nebo má v úmyslu uskute�nit let, a� již vlastním letadlem 

nebo letadlem pronajatým s posádkou. Smyslem  na�ízení je omezit práva provozovatele 

letecké dopravy a požadavek poskytnutí  náhrady v souladu s použitelnými p�edpisy od jiných 

osob v�etn� t�etích osob ( po�et cestujících, kterým byl odep�en nástup na palubu 

proti jejich v�li, se m�l snížit tím, že namísto odep�ení cestujícím nástupu na palubu by lete�tí 

dopravci museli vyzvat dobrovolníky k odstoupení od svých rezervací za náhradu, p�i�emž 

t�m, kterým by byl nakonec odep�en nástup na palubu,  se poskytla úplná náhrada). Na�ízení 

dále udává povinnost cestujícím, kterým byl odep�en nástup na palubu proti jejich v�li, 

umožnit zrušení jejich let� a proplacení jejich letenek nebo pokra�ování za uspokojivých 

podmínek, p�i�emž by o n� m�lo být dostate�n� postaráno, zatímco �ekají na pozd�jší let. To 

všechno m�lo vést k zmírn�ní obtíží a nepohodlí, zp�sobených cestujícím zrušením jejich let� 

a rovn�ž m�lo být dosaženo povinností dopravc� informovat cestující o zrušení letu p�ed 

plánovaným �asem odletu a navíc jim nabídnout p�im��ené p�esm�rování tak, aby cestující 

mohli provést jiná opat�ení. Pokud tak neu�iní, m�li by lete�tí dopravci cestující odškodnit s 

výjimkou p�ípadu, kdy ke zrušení letu dojde za mimo�ádných okolností, kterým by nebylo 

možné zabránit, i kdyby byla všechna p�im��ená opat�ení p�ijata. O t�chto p�ípadech jsem se  

však zmínka i ve Sm�rnici o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy, o níž jsem se 

již zmínila výše a jsou zakotveny i v Montrealské úmluv� v souvislosti s poškozením 

ozónové vrstvy zahrnované pod mimo�ádné okolnosti zamezující k p�ijmutí všech 

p�im��ených opat�ení.   

 

Povinnost �lenských stát� vyplývající z tohoto na�ízení: 

 

• stanovit pravidla pro sankce použitelné p�i porušení tohoto na�ízení a zajistit jejich 

používání, p�i�emž sankce musí být ú�inné, p�im��ené a odrazující, 

• zajistit a kontrolovat všeobecné dodržování tohoto na�ízení jejich leteckými dopravci  

ur�it vhodný orgán k provád�ní t�chto kontrolních úkol� (kontrola by se nem�la 
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dotýkat práv cestujících a leteckých dopravc� žádat náhradu prost�ednictvím soud� v 

souladu s vnitrostátními právními p�edpisy).  

Povinnost Komise: 

 

• p�ezkoumat uplat�ování tohoto na�ízení, 

• posoudit  možnost rozší�ení oblasti p�sobnosti na všechny cestující, kte�í mají 

smlouvu s provozovatelem souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy nebo s 

dopravcem Spole�enství a kte�í odlétají z letišt� t�etí zem� na letišt� v �lenském stát�. 

 

V rámci Spole�enství je upravena dále oblast práv pro osoby se zdravotním postižením a 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké doprav� a sice v NA�ÍZENÍ 

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1107/2006 O PRÁVECH OSOB SE 

ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 

ORIENTACE V LETECKÉ DOPRAV�. 

 
Cílem tohoto na�ízení je p�isp�t k tomu, aby jednotný trh leteckých služeb byl všeobecn� ku 

prosp�chu. Proto by osoby trpící nevýhodou omezené pohyblivosti, zp�sobené postižením, 

v�kem nebo jiným faktorem, m�ly mít možnost využívat letecké dopravy, která je srovnatelná 

s leteckou dopravou pro ostatní ob�any. Zdravotn� postižené osoby a osoby s omezenou 

pohyblivostí mají stejn� jako všichni ostatní ob�ané právo na volný pohyb, svobodný výb�r a 

nediskriminaci (tato zásada se vztahuje nejen na leteckou dopravu, ale i na ostatní oblasti 

života). Na�ízení se blíže zabývá problematikou osob s omezenou pohyblivostí, tedy p�esn�ji, 

aby soby s omezenou pohyblivostí by proto m�ly mít doprav� p�ístup a nem�ly by být 

odmítnuty z d�vodu jejich nedostatku pohyblivosti, krom� zákonem stanovených d�vod�. 

 

Pro možnosti využívání letecké dopravy osobami s omezenou pohyblivostí, která je 

srovnatelná s leteckou dopravou pro ostatní ob�any, by jim m�la být poskytována na letištích 

a na palubách pomoc, která odpovídá jejich zvláštním pot�ebám a v zájmu sociálního 

za�len�ní by jim tato pomoc m�la být poskytována zdarma. 

 

Pomoc poskytovaná na letištích, která se nacházejí na území �lenského státu, na které se 

vztahuje smlouva, by m�la mimo jiné umožnit osobám s omezenou pohyblivostí dostat se z 

ur�eného místa p�íjezdu na letišti do letadla a z letadla na ur�ené místo odjezdu z letišt�, 

v�etn� nástupu a výstupu. Taktéž by m�la být organizována tak, aby se zabránilo p�erušení a 



 39 

zpožd�ní a zárove� existovala záruka vysokých a rovnocenných norem po celém Spole�enství 

a využívalo se lépe zdroj�, a� už se jedná o jakékoliv letišt� nebo leteckého p�epravce. 

Podmínky pro poskytování služeb osobám postiženým jsou shodné s podmínkami pro osoby 

bez pohybových bariér.  

K zajišt�ní cíl� by m�la být pomoc na letištích  poskytována  úst�edním subjektem. Vzhledem 

k tomu, že �ídící orgány letiš� hrají úst�ední úlohu v zabezpe�ování služeb na svých letištích, 

m�la by být tato odpov�dnost sv��ena jim. Dále by m�la být financována tak, aby se b�emeno 

rozložilo spravedliv� na všechny cestující, kte�í používají letišt�, a cestující s omezenou 

pohyblivostí nebyly odrazeni od letecké dopravy. Poplatek vybíraný za každého leteckého 

dopravce, který použije letišt�, pom�rn� podle po�tu cestujících, které p�epravuje na letišt� 

nebo z n�j, se zdá být nejú�inn�jší cestou financování. Aby m�ly osoby s omezenou 

pohyblivostí možnost využívat letecké dopravy, lete�tí dopravci by m�li být povinni 

poskytovat n�které formy pomoci na palub� letadla. Všechna letišt� a lete�tí dopravci jsou 

povinni zajistit, aby byla letišt� a letadla plánována, navrhována, stav�na a renovována na 

základ� konzultace s organizacemi, které zastupují zdravotn� postižené osoby a osoby 

s omezenou pohyblivostí, s p�ihlédnutím k jejich pot�ebám pro zajišt�ní p�ístupu. 

 

�lenské státy by m�ly zajistit a kontrolovat soulad s tímto na�ízením a ur�it vhodný orgán k 

provád�ní t�chto kontrolních úkol�. Tato kontrola by se nem�la dotýkat práv zdravotn� 

postižených osob a osob s omezenou pohyblivostí žádat náhradu prost�ednictvím soud� v 

souladu s vnitrostátními právními p�edpisy. 

 

Na�ízení stanovuje tedy pravidla ochrany a pomoci pro zdravotn� postižené osoby. Vymezení 

pojm� kdo je považován za osobu zdravotn� postiženou, co se rozumí pojmem letišt�, 

výborem uživatel� letišt� a jiné uvádím v p�íloze19. 

 

Letecký dopravce nebo jeho zprost�edkovatel nebo provozovatel souborných služeb pro 

cesty, pobyty a zájezdy nesmí z d�vodu omezené pohyblivosti odmítnout rezervaci letu z 

letišt�, na které se vztahuje toto na�ízení, dále odmítnout p�ijmout na palubu osobu s 

omezenou pohyblivostí p�i odletu na letišti, na které se vztahuje toto na�ízení. M�že ale 

požadovat, aby osoba, která cestuje, byla v doprovodu jiné osoby za ú�elem spln�ní 

                                                 
19 viz P�íloha �. 3 – Vymezení základních pojm� v rámci Na�ízení Evropského parlamentu a Rady o právech 
osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké doprav� 
(KOM(2005)0047 – C6-0045/2005 – 2005/0007(COD)). 
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p�íslušných požadavk� na bezpe�nost, které stanoví zákon nebo pokud velikost letadla nebo 

od�vodn�ná nep�ítomnost palubních pr�vod�í brání p�eprav� osob s omezenou pohyblivostí, 

v�etn� nástupu a výstupu z paluby letadla nebo od�vodn�ná nep�ítomnost palubních pr�vod�í 

brání p�eprav� zdravotn� postižených osob nebo osob s omezenou pohyblivostí, v�etn� 

nástupu a výstupu z paluby letadla.  

 

V p�ípad� odmítnutí musí písemn� do p�ti pracovních dn� od rezervace nebo odmítnutí 

nástupu na palubu nebo z d�vodu podmínky doprovodu informovat tuto osobu s omezenou 

pohyblivostí o d�vodech, které ho k tomu vedly. Doty�né osob� musí být nabídnuta plná 

úhrada náklad� nebo možnost rezervovat bez dodate�ných výdaj� jiný let, p�i n�mž je 

možné dodržet všechny na bezpe�nost. Letecký dopravce nebo jeho zprost�edkovatel musí na 

požádání okamžit� poskytnout k dispozici bezpe�nostní pravidla, která se vztahují na dopravu 

osob s omezenou pohyblivostí, jakož i eventuální omezení jejich p�epravy nebo vybavení pro 

osoby s omezenou pohyblivostí kv�li velikosti letadla nebo nep�ítomnosti palubních pr�vod�í 

(provozovatel souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy musí tato bezpe�nostní pravidla 

poskytnout okamžit� k dispozici lety v rámci souborné služby pro cesty, pobyty a zájezdy, 

které organizuje, prodává nebo nabízí k prodeji).  

 

Dále je letecký dopravce nebo jeho zprost�edkovatel povinen ve�ejn� a v dostupných 

formách poskytnout k dispozici bezpe�nostní pravidla, která se vztahují na dopravu 

zdravotn� postižených osob a osob s omezenou pohyblivostí,  jakož i eventuální omezení 

jejich p�epravy nebo vybavení pro osoby s omezenou pohyblivostí kv�li velikosti letadla nebo 

nep�ítomnosti palubních pr�vod�í. Provozovatel souborných služeb pro cesty, pobyty a 

zájezdy musí tato bezpe�nostní, pravidla poskytnout okamžit� k dispozici na lety v rámci 

souborné služby pro cesty, pobyty a zájezdy, které organizuje, prodává nebo nabízí k prodeji. 

Pomoc je vždy poskytována s ohledem specifické pot�eby každého cestujícího. 

 

2.  3   Právní úprava souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy (cestovní 

smlouvy) v národních p�edpisech 

 

Cestovní smlouvy jsou na národní úrovni obsaženy v ob�anském zákoníku20 a jejich 

ustanovení jsou ú�inné od 1. �íjna 2000. K  za�len�ní došlo p�edevším v d�sledku 

                                                 
20 viz http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcanzak/cast8h21.aspx. 
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mnoholetého porušování práv spot�ebitel� v oblasti cestovního ruchu a  byly považovány za 

nový pojem vložený do ustanovení § 852a – 852, OZ zákonem �. 159/1999 Sb., o n�kterých 

podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o zm�n� zákona �. 40/1964 Sb., ob�anský 

zákoník, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�.  

P�edm�tem cestovních smluv je vlastn� závazek provozovatele cestovní kancelá�e 

poskytnout spot�ebiteli zájezd a spot�ebitel (zákazník) se zavazuje za zájezd zaplatit 

smluvenou cenu. Na základ� t�chto p�edpis� je cestovní kancelá� povinna vystavit cestovní 

smlouvu a jedno vyhotovení odevzdat spot�ebiteli spolu s dokladem o pojišt�ní o n�mž se 

blíže zmi�uji níže v následujícím textu.  

P�edchozí právní úprava byla ned�sledná z d�vodu neexistujícího dohledu nad cestovním 

ruchem a kvalitou poskytovaných služeb. Proto po nabytí ú�innosti zákon �. 159/1999 Sb. se 

stalo povinnou podmínkou podnikání v oblasti cestovního ruchu povinné cestovní pojišt�ní 

cestovních kancelá�í a agentur. Na základ� toho jsou zde zakotveny pom�rn� p�ísné 

podmínky pro provozování cestovních agentur21 a cestovních kancelá�í22. P�ínosem bylo 

rovn�ž zakotvení základních definic (nap�íklad co je cestovní kancelá�, cestovní agentura, 

zájezd a jiné…). Tyto definice vychází ze Sm�rnice Spole�enství o souborných službách pro 

cesty, pobyty a zájezdy, která je uvedena výše23. Rovn�ž jsou p�ísn� stanoveny podmínky pro 

ud�lení koncesní listiny cestovní kancelá�e.  

Zvláštní ochrana spot�ebitele uplat�ována p�i uzavírání cestovních smluv v souvislosti se 

zájezdy tedy spo�ívá p�edevším v povinném pojišt�ní záruk, informa�ní povinnosti v��i 

spot�ebiteli p�ed uzav�ením smlouvy a povinné náležitosti cestovní smlouvy24. Blíže bych se 

o nich zmínila dále. 

Tak tedy co si lze p�edstavit pod pojmem povinné pojišt�ní záruk? Udává povinnost 

cestovní kancelá�i sjednat pojišt�ní záruky, na základ� níž  vzniká zákazníkovi pojišt�nému 

cestovní kancelá�i právo na pln�ní v p�ípad� úpadku. Možnost uplatn�ní tohoto práva p�ipadá 

v úvahu neposkytne-li kancelá� zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahrani�í do �eské 

republiky (pokud je doprava sou�ástí zájezdu) nebo nevrátí-li zákazníkovi zaplacenou zálohu 

p�i neuskute�n�ní zájezdu �i nevrátí-li zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a 

cenou �áste�n� poskytnutého zájezdu, pokud se zájezd uskute�nil pouze z�ásti. Doklady o 
                                                 
21 vysokoškolské vzd�lání a 1 rok praxe v oboru �i úplné st�ední vzd�lání a 3 roky praxe v oboru. 
22 vysokoškolské vzd�lání a 1 rok praxe v oboru nebo vyšší odborné vzd�lání a 3 roky praxe v oboru �i vyšší 
odborné vzd�lání a 3 roky praxe v oboru nebo úplné st�ední odborné vzd�lání a 6 let praxe v oboru. 
23 viz kapitola 2. 2 – Vymezení souborných služeb v p�edpisech Spole�enství. 
24 viz P�íloha �. 1 – Povinné údaje cestovní smlouvy (Smlouva o souborných službách pro cesty, pobyty a 
zájezdy). 
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pojišt�ní ur�ené zákazník� obdrží cestovní kancelá� od pojiš�ovny a je povinna tento p�edat 

spolu s cestovní smlouvou zákazníkovi, nebo� odpov�dnost za p�edání doklad� nese cestovní 

kancelá�. Tyto doklady musí obsahovat hlavn� informace o uzav�eném pojišt�ní, zejména 

ozna�ení pojiš�ovny, podmínky pojišt�ní a zp�sob oznámení pojistné události.  

Informa�ní povinností poskytovatele zájezdu (povinnými náležitostmi cestovní smlouvy) 

je myšlena povinnost cestovní kancelá�e p�ed uzav�ením cestovní smlouvy uvád�t v katalogu 

všechny údaje pravdiv�, srozumiteln� a úpln�. Dále �ádn� informovat spot�ebitele o všech 

známých skute�nostech, jenž by mohly mít vliv na rozhodnutí zákazníka o koupi zájezdu. 

Mám na mysli informace týkající se povinných údaj�, které musí smlouva obsahovat. Povinné 

položky smluv25 vychází z nadnárodní Sm�rnice o souborných službách pro cesty, pobyty a 

zájezdy o níž se zmi�uji v p�edešlé �ásti26. 

Dojde-li k nep�esnému sd�lení údaj� cestovní kancelá�í �i jsou-li tyto údaje klamavé, neúplné 

nebo nepravdivé, odpovídá cestovní kancelá� spot�ebiteli za tímto vzniklou škodu27.  

 

Souborné služby pro cesty, pobyty a zájezdy napomáhají v �eské republice k rozvoji 

cestovního ruchu. Ten vychází i z  Koncepce státní politiky cestovního ruchu v �eské 

republice  na období 2007 – 201328 a po�ítá s mobilizací zejména privátních zdroj� 

zam��ených na cestovní ruch, s rozvojem systémového a koncep�ního p�ístupu ve�ejné správy 

na všech úrovních jako zdroje konkurenceschopnosti, zam�stnanosti a hospodá�ského r�stu 

zejména v územích s vhodným potenciálem pro efektivní rozvoj tohoto odv�tví. Cílem 

Koncepce je harmonizace koncep�ní �innosti v oblasti cestovního ruchu s programovacím 

obdobím Evropské unie a vytvo�ení strategického materiálu, který bude podporovat udržitelný 

rozvoj cestovního ruchu v �R v p�íštím období a bude dostate�n� reflektovat význam 

cestovního ruchu pro národní hospodá�ství.  

 

Hlavní strategické cíle Koncepce: 

• Konkurenceschopnost národních a regionálních produkt� cestovního ruchu. 

• Rozši�ování a zkvalitn�ní infrastruktury a služeb cestovního ruchu. 
                                                 
25 viz P�íloha �. 1 – Povinné údaje cestovní smlouvy (Smlouvy o souborných službách pro cesty, pobyty a 
zájezdy). 
26 viz Kapitola 2. 2 – Vymezení souborných služeb v p�edpisech Spole�enství. 
27 blíže v § 420 OZ. 
 
28 minulá Koncepce státní politiky cestovního ruchu byla pro období 2002 – 2007. 



 43 

• Marketing cestovního ruchu a rozvoj lidských zdroj�. 

• Vytvá�ení organiza�ní struktury cestovního ruchu.  

Navrhovaný systém priorit Koncepce vychází z p�edpokladu, že odv�tví cestovního ruchu je 

jedním z mnoha nástroj� regionální politiky. Návrh Koncepce je rovn�ž východiskem pro 

zpracování Integrovaného opera�ního programu (IOP) a regionálních opera�ních program� 

(financovaných ze strukturálních fond� EU) v oblasti cestovního ruchu, jež tvo�í významné 

nástroje její realizace. Sou�asn� bude sloužit k inovaci rozvojových program� cestovního 

ruchu v jednotlivých krajích �R. Na zpracování dokumentu se podílely speciální pracovní 

týmy, mezi n�ž �adíme �ešitelský tým29, dále Meziresortní koordina�ní komise pro cestovní 

ruch30, rovn�ž zástupci samosprávy, odborné a profesní ve�ejnosti v oblasti cestovního ruchu 

a pracovní skupina se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj �R, CzechTourismu, Vysoké 

školy ekonomické, Vysoké školy hotelové, Asociace kraj� �R, Svazu m�st a obcí �R, 

Asociace turistických region�, Hospodá�ská komora �R, Svaz obchodu a cestovního ruchu a 

Asociace �eských cestovních kancelá�í . K jednání byli podle aktuálních pot�eb zváni i další 

zástupci, kte�í m�li možnost pr�b�žn� návrh Koncepce ovliv�ovat a p�isp�t k jejímu 

budoucímu obsahu a v pr�b�hu zpracování byla projednávána i v jednotlivých  krajích. 

Význam cestovního ruchu pro �R lze dokumentovat výsledky Satelitního ú�tu cestovního 

ruchu, kterým jako jediným je možné kvantifikovat význam a p�ínos odv�tví cestovního ruchu 

pro národní hospodá�ství. Podle p�edb�žných výsledk� Satelitního ú�tu cestovního ruchu �R 

za období 2003−2005 dosáhl v roce 2005 podíl cestovního ruchu na HDP 3,1 %. V roce 2005 

si �eskou republiku jako cíl své cesty zvolilo 23,4 milionu návšt�vník� (mezi n� se 

zapo�ítávají jednodenní návšt�vníci, turisté a tranzitující návšt�vníci). Zahrani�ní turisté 

p�edstavují zhruba 39 % všech návšt�vník�, v roce 2005 jich do �eské republiky p�ijelo 9,0 

mil. Spot�eba p�íjezdového cestovního ruchu v tomto roce dosáhla 121,8 mld. K�. Z t�chto 

údaj� je z�ejmé, že cestovní ruch se stává stále významn�jším a nepostradatelným faktorem 

�eské ekonomiky.  

�eská republika je sou�ástí Sv�tové organizace cestovního ruchu (UNWTO). Jedná 

se o mezinárodní organizaci sdružující asi 150 stát� s plnoprávným �lenstvím a 300 

p�idružených zemí s pozorovatelským statutem, kte�í jsou zástupci soukromého sektoru, 

                                                 
29 úlohou �ešitelského týmu na úrovni ministerstva pro místní rozvoj byla koordinace zpracování Koncepce v 
souvislosti se zpracováním Strategie regionálního rozvoje �R a Politiky územního rozvoje �R . 
30 zastupuje všechny resorty, jež se dotýkají svojí �inností i problematiky cestovního ruchu. 
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vzd�lávacích institucí, asociací cestovního ruchu apod. Základním úkolem je propagace, 

podpora a rozvoj mezinárodního cestovního ruchu s cílem napomáhat hospodá�skému 

rozvoji �lenských zemí. Sou�ástí jsou i jiné �lenské státy Evropské unie o �emž sv�d�í i sídlo 

této organizace, kterým je Madrid.  

Oblast souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy prochází taktéž jako i n�které 

další oblasti sou�asn� revizí v rámci p�ezkoumání spot�ebitelského aquis31. Návrhy 

Komise pro souborné služby, by m�ly být v budoucnu p�ijaty. Prozatím probíhají diskuse o 

této problematice, ale p�edpokládaný termín dokon�ení revize všech oblastí je rok 2009, 

jak jsem se již zmínila v první kapitole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 blíže viz kapitola 1. 5 – Sou�asné aktivity v oblasti politiky ochrany spot�ebitele. 
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3. Problémy spojené s vybranou oblastí ochrany spot�ebitele a možné 

zp�soby �ešení 
 

3. 1  Cestovní smlouvy v návaznosti na práva cestujících 

V p�edchozí kapitole jsem se blíže v�novala problematice cestovních smluv (souborným 

službám pro cesty, pobyty a zájezdy), p�edstavující aktuální téma jak v rámci �eské 

republiky, tak na úrovni Evropské unie. V souvislosti s tímto, se dále zam��ím na práva 

cestujících, nebo� na základ� výše zmín�ných smluv, se m�že cestující v p�ípad� komplikací 

dovolat svých práv.  

Za ú�elem zesílení ochrany spot�ebitele vytvo�ila tedy Evropská unie soubor práv, s cílem 

zabezpe�it korektní zacházení s cestujícími v letecké doprav�. Zodpov�dnost za p�epravu 

cestujícího, stejn� tak jako za p�epravu zavazadel má letecká spole�nost, s níž spot�ebitel 

cestuje. Poskytovatel je povinen respektovat práva cestujících. Tato práva zahrnují  

pravidelné a charterové lety32 vnitrostátní i mezinárodní p�epravy u všech druh� leteckých 

spole�ností, s kompletními službami i u nízkonákladových spole�ností. Smlouvy s leteckým 

dopravcem obsahují vý�et práv a povinností poskytovatele služby a o výtisk smlouvy si 

cestující žádá u leteckého dopravce �i cestovní kancelá�e33. 

 

Cestovní smlouva podle mého názoru p�edstavuje jakýsi základ spokojené dovolené a 

dává spot�ebiteli odpov�	 na otázky typu: „Jak p�edejít problém�m?, M�že jet místo 

m� na dovolenou s cestovní kancelá�í n�kdo jiný?, Na koho se obrátit p�i reklamaci? �i 

Kdy mám nárok na zaplacení pokuty od cestovní kancelá�e?“.   

Snem každého cestujícího je ur�it� dovolená bez starostí. Mám na mysli dovolenou, na 

kterou se vzpomíná ješt� po letech pozitivn�, a jejíž pohoda je vid�t na fotografiích. Bohužel 

skute�nost bývá mnohdy jiná a proto oblast cestování je upravena národní a nadnárodní 

úrovní. Cestuje-li n�kdo na vlastní p�st, je to jeho v�c, nebo� si sám zodpovídá za své konání 

a vzniklé problémy musí �ešit bez pomoci vyslaných delegát�. To je snad i d�vod, pro� �ada 

lidí dává p�ednost cestovní kancelá�i. P�ed zaplacením dovolené by si m�l spot�ebitel ur�it� 

pe�liv� p�e�íst informace o vybraném zájezdu a veškeré nejasnosti si vysv�tlit s pracovníkem 

cestovní kancelá�e.  
                                                 
32 vysv�tlení pojmu  - viz �ást  3. 1  Vý�et problém�, s nimiž se lze p�i cestování setkat a možnosti �ešení. 
33 nep�edloží-li mu ji tento sám. 
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Obsahem cestovní smlouvy jsou základní údaje o dovolené a lze tedy �íct, že odpovídá 

na základní dotazy kdo, kdy, kam, jak a za kolik. Cestovní smlouva musí být vždy písemná a 

v první �ad� ozna�uje smluvní strany. Dále vymezuje podrobn� údaje o zájezdu, �ímž mám na 

mysli termín zahájení a ukon�ení, specifikuje poskytované služby zahrnuté do ceny zájezdu a 

uvádí i výši a zp�sob placení. Za d�ležité považuji i další údaj o popisu ubytování, poloze 

ubytování, kategorii, stupni vybavenosti a dalších hlavních charakteristických znacích. 

Zapomínat by se nem�lo ani na storno poplatky, jelikož se m�že každému stát, že onemocní 

v nejnevhodn�jší dobu a to zrovna v termín zájezdu. Odstoupí-li kv�li tomu cestující od 

smlouvy, prodraží se mu to a proto zákon34 dává spot�ebiteli právo poslat na zájezd místo n�j 

n�koho jiného nebo se na podobné p�ípady pojistit. Cestovní smlouvu je možné  nahradit i 

katalogem s odkazem na �íslo zájezdu, avšak  pouze v p�ípad�, pokud byl zákazníkovi 

p�edán a obsahuje všechny informace. S cestovní smlouvou je CK povinna dále podle 

zákona �. 159/1999 Sb., o n�kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchá, 

p�edat klientovi doklad o tom, že je cestovní smlouva pojišt�na. Doporu�uji si ov��it, zda je 

cestovní kancelá� pojišt�na proti úpadku na internetových stránkách ministerstva pro místní 

rozvoj35 �i p�ímo u jednotlivých pojiš�oven. Krom� toho je cestovní kancelá� povinna 

s cestovní smlouvu p�edložit i doklad o pojišt�ní. Prost�ednictvím pojišt�ní je zákazník�m 

poskytnuta jistota v koncesovaných cestovních kancelá�ích. I p�esto ale osobn� ur�it� 

doporu�uji vše pe�liv� prostudovat a �ídit se heslem d�v��uj, ale prov��uj a to zejména 

z d�vodu, že jde p�eci o naši dovolenou, odpo�inek a také peníze. Cestovní smlouvy rovn�ž 

objas�ují, zda se za první den dovolené po�ítá den odletu nebo den p�íletu na místo. 

Umož�uje zakotvit do smlouvy požadavek ubytování pouze v ur�itém podlaží36.  Cestovní 

smlouva m�že uvád�t poznámku o poskytování kontinentální snídan�, což je dle mého názoru 

rozsáhlý pojem a protože každý z nás si pod tímto pojmem p�edstaví úpln� n�co jiného, je 

dobré si tento pojem p�edem vyjasnit a k tomu nám napom�že pracovník cestovní kancelá�e. 

Tento poradí i p�i dalších nejasnostech. M�že nám sd�lit informace o zdravotních 

podmínkách, léka�ské služb� �i p�ípadné nutnosti pojišt�ní máme-li namí�eno do exotických 

krajin.  

Velmi citlivým tématem �asto bývají údaje o zvýšení ceny cestovní kancelá�í, nebo� 

podle zákona mají cestovní kancelá�e nárok cenu zvýšit i když cestovní smlouva zní na 

pevnou �ástku. Zákon ale udává možnosti zvýšení pro stanovené p�ípady a to v termínu do 20 

                                                 
34 § 852f ob�anského zákoníku. 
35 www.mmr.cz. 
36 v p�ípad�, že nemáme rádi ubytování v p�ízemí, lze požádat o ubytování pouze v 1. pat�e. 
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dn� p�ed zahájením zájezdu v p�ípad� r�stu cen za dopravu (v�etn� pohonných hmot), 

zvýšení letištních �i p�ístavních poplatk� (jsou-li sou�ástí ceny zájezdu) nebo p�i zm�n� kurzu 

koruny pro stanovení ceny zájezdu o víc než  deset procent . Zárove� však musí být ve 

smlouv� uveden vzorec pro výpo�et zvýšení ceny. Není-li uveden, je ujednání o zaplacení 

p�ípadného navýšení ceny neplatné. V p�ípad� nezaplacení zájezdu v�as, je ve smlouv� 

b�žn� uvád�nou poznámkou cestovních kancelá�í, že bude zájezd zrušen. Tato je však 

neplatná, nebo
 cestovní kancelá� nemá právo vypov�d�t smlouvu jen proto, že 

spot�ebitel nesta�í v dohodnuté lh�t� zaplatit. Podle ob�anského zákoníku37 m�že cestovní 

kancelá� odstoupit od smlouvy jen z d�vodu zrušení zájezdu, závazného porušení povinností a 

nesplacení dluhu cestujícím v dodate�né lh�t�. CK má tedy právo od smlouvy odstoupit a 

požadovat storno poplatek v p�ípad�, že umožnila zaplatit v dodate�né lh�t� a cestující tak 

neu�inil. Rozlišuje se zde tedy mezi zaplacením v dohodnuté �i dodate�né lh�t�. Informace o 

zájezdu musí být cestovní kancelá�í poskytnuty nejpozd�ji sedm dní p�ed odletem a pohlídat 

by si m�l i spot�ebitel, zda obdržel telefonní �íslo na uplatn�ní p�ípadné reklamace. 

Nesouhlasí-li cestující s navrženou zm�nou cestovní kancelá�e, poskytnutou z objektivních 

d�vod� �i je zájezd zrušen ve lh�t� kratší než 20 dní p�ed odjezdem, je oprávn�n požadovat 

náhradu formou pokuty ve výši deseti procent z ceny zájezdu.  P�i nevy�ešení t�chto problém� 

v cestovní kancelá�i má možnost navštívit spot�ebitelskou organizaci, jenž s ním vypíše 

stížnost na cestovní kancelá� a tato je povinna se k celé záležitosti do t�í m�síc� vyjád�it a 

cestovní kancelá� musí u�init nápravu. 

N�kdy se však m�že stát, že se p�ípadné komplikace vyskytnou až na míst� a to i p�es 

to, že cestovní smlouva byla v cestovní kancelá�i uzav�ena bez jakýchkoliv problém�. I 

v t�chto p�ípadech nese odpov�dnost cestovní kancelá� a takto odpov�dnost se vztahuje 

rovn�ž na zájezdy zajišt�né pro cestovní kancelá� jinými dodavateli nebo p�i zjišt�ní 

neodpovídajících služeb, jenž byly ve smlouv� dohodnuty. 
ešení probíhá ihned a spot�ebitel 

by si m�l p�i reklamaci nevyhovující stav ihned zdokumentovat. Reklamace m�že být 

uplatn�na do t�í m�síc� od skon�ení zájezdu ( jak jsem se již zmínila výše).  Je-li zájezd 

zakoupen u reklamní agentury reklamuje se u ní �i lze uplatnit spot�ebitelské právo u cestovní 

kancelá�e a má-li cestovní kancelá� svého zástupce v míst� pobytu38 tak se cestující m�že 

obrátit p�ímo na n�ho.  Pokud si �eský turista najde zájezd n�mecké cestovní kancelá�e, která 

se však v�bec nabídkami pro �eské zákazníky nezabývá, pak se smluvní podmínky �ídí podle 

                                                 
37 zákon �. 40/1964 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
38 tzv. delegát cestovní kancelá�e 
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práva státu, v n�mž cestovní kancelá� sídlí. V p�ípad� problém� se zahrani�ní cestovní 

kancelá�í, doporu�uji se obrátit p�ímo na Evropské spot�ebitelské centrum pro �eskou 

republiku39.  

Pro zajímavost p�ikládám p�ílohu40, v níž uvádím pr�zkum MF DNES v souvislosti 

s cestovními smlouvami. V testu byly zjiš�ovány smluvní podmínky41 u deseti vybraných 

cestovních kancelá�í nabízejících zimní zájezdy. Tyto jsou posuzovány advokátní kancelá�í 

Pelikán Krofta Kohoutek42, konkrétn� advokátem Tomášem Pelikánem, jenž se specializuje 

na spot�ebitelské právo. V testu zhodnotil zda formulace ve smlouvách spl�ují požadavky 

kladené zákonem �. 159/1999 Sb., o n�kterých podmínkách v oblasti cestovního ruchu a 

ob�anský zákoník. Nalezená pochybení jsou  rozd�lena na závažná porušení zákona, mén� 

závažná a drobné odchylky od zákona (první dv� jsou d�vodem pro žalobu k soudu). Není 

zde hodnocen pr�b�h zájezdu �i reakce cestovních kancelá�í na reklamace. Ve stru�nosti bych 

jen uvedla, že nejlépe se umístila cestovní kancelá� Skitur (smlouva obsahovala jen jedno 

závažné a jedno mén� závažné porušení), dále GTS International (smlouva obsahovala rovn�ž 

jen jedno závažné a mén� závažné porušení a dv� drobné odchylky, jenž nemají závažn�jší 

dopad na práva a povinnosti klient�. Na t�etím míst� se umístila Beta Tour, která už je �azena 

mezi lepší pr�m�r (dv� závažné porušení, týkající se zvýšení ceny a odstoupení od smlouvy a 

jedno mén� závažné u možnosti zm�ny zákazníka a drobné porušení p�i zm�n� osobních 

údaj�). V rámci testu byla provedena i anketa v souvislosti s problematikou cestovních 

kancelá�í u p�ti dotázaných, jenž je rovn�ž sou�ástí p�ílohy43. 

 
3.   2   Aktuální problémy, s nimiž se lze p�i cestování setkat, možnosti �ešení 

V souvislosti s cestováním se setkáváme s �adou problém�, jenž se liší p�edevším ve 

zp�sobu závažnosti a následn� tedy i ve zp�sobu �ešení, který odpovídá typu daného 

problému. Vy�ešení vzniklé komplikace je cílem všech národních a nadnárodních úprav, 

sm��ujících následn� k vysoké úrovni ochrany spot�ebitele. Proto jsou cestovní kancelá�e 

povinny ze zákona sjednat tzv. povinné pojišt�ní záruky. Na nadnárodní úrovni nenajdeme 

sice zmínku konkrétn� o povinném pojišt�ní záruky, ale Sm�rnice o souborných službách pro 

cesty, pobyty a zájezdy ukládá �lenským stát�m možnost p�ijímat p�ísn�jší p�edpisy na 

                                                 
39 www.mpo.cz/esc. 
40 P�íloha 5 -  P�íklady, v �em cestovní kancelá�e podle advokáta Tomáše Pelikána porušují práva klient�. 
41 platné k 4. �íjnu 2007. 
42 www.ak-pkk.cz.  
43 P�íloha 6 – Anketa o problémech s cestovními kancelá�emi.  
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ochranu spot�ebitele. Proto na národní úrovni je povinné pojišt�ní záruk obsaženo v zákon� 

�. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon �. 159/99 Sb., o n�kterých podmínkách podnikání v 

oblasti cestovního ruchu, s ú�inností od 1. 8. 2006.  

Povinné pojišt�ní záruky udává cestovní kancelá�i povinnost sjednat pojišt�ní záruky pro 

p�ípad úpadku cestovní kancelá�e, �ímž vznikne zákazníkovi právo na pln�ní v p�ípad�, kdy 

cestovní kancelá� z d�vodu svého úpadku neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu �i 

nevrátí zaplacenou zálohu. Smlouva musí být sjednána ke všem zájezd�m, prodaných v dob� 

platnosti pojistné smlouvy. Na základ� jejího uzav�ení p�edává pojiš�ovna cestovní 

kancelá�i krom� pojistky rovn�ž doklady ur�ené zákazník�m. Doklady musí obsahovat 

informace o uzav�ení pojišt�ní, zejména ozna�ení pojiš�ovny, podmínkách pojišt�ní a 

zp�sobu oznámení pojistné události. Tento je p�edán zákazníkovi sou�asn� s cestovní 

smlouvou. Oznámení pojistné události nemusí být v písemné form�. Pojišt�ní lze sjednat u 

pojiš�ovny oprávn�né provozovat pojišt�ní záruky. Pojistné podmínky p�edkládá pojiš�ovna 

�eské národní bance ke kontrole, p�i níž banka spolupracuje s ministerstvem. Pojišt�ní se 

sjednává na pojistnou �ástku minimáln� 30% ro�ních plánovaných tržeb z prodeje zájezd�. 

Prost�ednictvím všeobecných pojistných podmínek je stanovena �ástka podílu cestovní 

kancelá�e na pojistné události. Výše �ástky, kterou se cestovní kancelá� podílí na pln�ní 

z pojistné události, nesmí být nižší než 2 % ro�ních plánovaných tržeb z prodeje zájezd�. O 

zániku pojišt�ní, stejn� jako o vzniku pojistné události �i poskytnutém pojistném pln�ní, jsou 

cestovní kancelá�e i pojiš�ovna povinny informovat ministerstvo financí (zejména o 

závažných nedostatcích ve finan�ním hospoda�ení cestovní kancelá�e, m�že-li to vést k jejímu 

zániku).  

I když nelze jasn� roz�lenit tyto p�ípady, z d�vodu jejich množství, pokusím se alespo� o 

stru�nou charakteristiku alespo� n�kterých, jenž se vyskytují nej�ast�ji a mohly by 

nápomoci v p�ípad�, že se objeví obdobná záležitost.  

 
3. 2.  1   Odep�ení nástupu na palubu a zrušení letu 
 
Pokud je cestujícímu odep�eno rezervované místo �i pokud je let zrušen nastává povinnost 

provozovatele letu (dopravce, který let provozuj) nabídnout pen�žní náhradu a pomoc. P�i 

v�asném dostavení se k odbavení m�že cestující uplatnit tato práva na všechny lety44. M�že 

                                                 
44 v�etn� charterových let�, což je název pro lety z letišt� v EU nebo na letišt� v EU z letišt� mimo EU, pokud let 
provozuje dopravce z EU. 
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se však i stát, že po nástupu do letadla najde spot�ebitel jeho sedadlo obsazené. No tom podle 

m� nic není, jsme rozumní lidé a dokážeme se domluvit a proto zkusíme sami požádat 

doty�ného, zda by si nep�esednul a jako d�kaz toho, že nám opravdu místo obsadil mu 

ukážeme naši letenku. I p�es existenci �ady lidí, jenž nám vyhoví, existují i tací, kte�í si 

obsazení místa nenechají vysv�tlit a proto je nyní dopravce povinen p�íslušného cestujícího 

požádat o p�esednutí. Dalším možným p�ípadem je p�íliš mnoho cestujících na volná sedadla. 


ešením je rovn�ž žádost dopravce daných dobrovolník�, aby se svého místa vzdali za 

sjednanou náhradu zahrnující možnost volby mezi proplacením ceny letenky45 a náhradní 

p�epravou do kone�ného místa ur�ení. Není-li spot�ebitel p�ihlášen jako dobrovolník vzniká 

dopravci povinnost vyplatit náhradu ve výši 250 eur p�i letu na vzdálenost 1 500 km a kratší, 

400 p�i delším letu na uvnit� EU a p�i letu mezi 1500 – 3500 km a 600 eur u letu delšího než 

3500 km mimo EU.  Nep�esáhne-li však zpožd�ní 2, respektive 3 a 4 hodiny m�že být 

náhrada snížena o polovinu46.  Zárove� dopravce poskytuje možnost volby mezi proplacením 

ceny letenky (p�ípadn� i bezplatný let zp�t do p�vodního místa odletu) a náhradní p�epravou 

do kone�ného místa ur�ení a dále komunika�ní vybavení a stravu s ob�erstvením jedná-li se o 

ubytování v hotelu v�etn� p�epravy.  

 

Dojde-li ke zrušení letu, musí dopravce poskytnout cestujícímu op�t možnost vybrat si 

mezi proplacením ceny letenky a náhradní p�epravou do kone�ného místa a rovn�ž zajistit 

komunika�ní vybavení, stravu a ob�erstvení v p�ípad� ubytování v hotelu v�etn� p�epravy. 

Dopravce je povinen vyplatit náhradu ve stejné výši jako p�i odep�ení letu, neoznámí-li 

cestujícímu zrušení letu s dostate�ným p�edstihem a z hlediska práva musí informovat 

cestujícího i o náhradní p�eprav�.  Vrácení pen�z m�že prob�hnout v hotovosti, bankovním 

p�evodem, šekem �i v p�ípad� písemného souhlasu cestujícího na základ� cestovní 

poukázky. Nutné je však ve všech p�ípadech uskute�nit tuto platbu do 7 dn�. Jsou-li 

spot�ebiteli, jenž se ú�astní letu tato práva odep�ena, neprodlen� si m�že st�žovat u 

spole�nosti, jenž let provozuje. Pokud zpožd�ní p�esáhne 5 hodin, musí p�epravce rovn�ž 

nabídnout proplacení ceny letenky (a p�ípadn� i bezplatný let zp�t do p�vodního místa 

odletu).  

 

                                                 
45  a p�ípadn� i bezplatný let zp�t do p�vodního místa odletu. 
46 podle výše uvedených kategorií.  
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3. 2.  2   Pozd�jší uplatn�ní nároku 

 

Je-li dopravce z Evropské unie odpov�dný za zpožd�ní letu kdekoli na sv�t�, m�že 

cestující žádat až o 4 150 SDR47 za p�ípadné škody. Pokud však dopravce odmítne pln�ní, 

m�že být v�c p�edložena k �ešení soudu. Nárok uplat�uje u leteckého dopravce, s nímž 

uzav�el písemnou smlouvu �i jde-li o r�zné spole�nosti, tak u dopravce skute�n� 

provozujícího let.  

 

3. 2.  3  Poškození, zni�ení, ztráta �i zpožd�ní dodání zavazadel 
 

Cestující je oprávn�n požadovat náhrado do výše 1 000 SDR a v p�ípad� odmítnutí nároku 

dopravce, m�že spot�ebitel v�c p�edložit soudu. V p�ípad� škody na odbavených zavazadlech 

je nutné uplatnit nárok do 7 dn� od návratu a u zpožd�ných zavazadel do 21 dn� od návratu.  

 

 

3. 2.  4   Nehoda dopravce z EU kdekoliv ve sv�t� 
 

P�i zran�ní �i úmrtí m�že spot�ebitel žádat odškodn�ní a má právo na zálohovou platbu na 

bezodkladné ekonomické pot�eby. Zamítne-li dopravce tyto nároky poskytnout, je rovn�ž 

spot�ebitel oprávn�n p�edložit v�c soudu.  

 

3. 2.  5   Problémy vzniklé p�i organizaci turistických zájezd� 
 

Pokud neposkytne provozovatel zájezdu službu, jenž si cestující rezervoval v EU 

prost�ednictvím cestovní smlouvy, a to bez ohledu na kone�né místo ur�ení, má spot�ebitel 

nárok na odškodn�ní. Toto právo se vztahuje i na neposkytnutí letu, který byl sou�ástí 

zájezdu. Nezajistí-li provozovatel významnou �ást rezervovaných služeb, má povinnost 

pomoci a u�init náhradní opat�ení, v�etn� p�epravy, bez dodate�ných náklad�. 

 

                                                 
471 SDR = 1,18 € - kurz ke dni 22. 2. 2008 - informace o platném kurzu získáte dostupné na http://kurzy-
men.aloki.cz/index.php?mena=XDR. 
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3. 2.  6   Krach cestovní kancelá�e 

Pokud cestující dosud neodcestoval, hlásí se pojistná událost pojiš�ovn�, se kterou má 

cestovní kancelá� smlouvu. V p�ípad�, že je cestující již na zájezdu, postupuje dle informací 

na karti�ce, jenž dostal p�i podepisování smlouvy s osv�d�ením o pojišt�ní. Pojiš�ovna pak 

zajistí dopravu zp�t dom� a p�ípadné ubytování a stravování do doby odjezdu. Hradí-li si 

dopravu a ubytování sám, pojiš�ovna proplácí náklady jen do výše, jakou by sama vynaložila. 

Pojistnou událost by m�l spot�ebitel nahlásit co nejd�íve, nejpozd�ji však do šesti m�síc� od 

data jejího vzniku.  

 

3. 2.  7   Protizákonné jednání cestovní kancelá�e 
 

Domáhá-li se cestovní kancelá� v��i spot�ebiteli n�jakého nároku, nap�íklad zaplacení 

doplatku nebo navýšení ceny, s �ímž zákazník nesouhlasí, musí se obrátit na soud. Ten 

protiprávní nároky zamítne. Krom� toho m�že podat i podn�t k živnostenskému ú�adu podle 

sídla CK. V p�ípad�, že se cestující domáhá n�jakého zákonného nároku, jenž cestovní 

kancelá� odmítá splnit, je nutné podání žaloby u soudu.  

Setkáte-li se tedy s n�kterým z uvedených problém�, doporu�uji se ihned obrátit na 

zástupce letecké spole�nosti, která provozuje let, a požádat jej o pomoc. Neplní-li letecká 

spole�nost své povinnosti je nejlepší podat stížnost k p�íslušnému vnitrostátnímu orgánu48. O 

dalším pr�b�hu celé záležitosti a o reakci na stížnost se lze též p�ímo informovat na adrese 

Evropské komise49 nebo prost�ednictvím faxu50 �i elektronickou poštou51.  

3.  3  Konkrétní p�ípady 

 

Poslední �ást v�nuji konkrétním p�ípad�m, jenž byly v souvislosti s cestovními 

kancelá�emi �ešeny, nebo� jist� každý nás bu	 o nich slyšel �i se mu podobné p�ípady 

bohužel p�ihodily. 

                                                 
48orgán� zabývajícími se spot�ebitelskou problematikou je celá �ada a uvádím je jak v kapitole 1. 4 - 
Institucionální zajišt�ní dodržování norem v  �R (zp�soby a metody dodržování norem)  a EU (zakotvení 
ochrany spot�ebitele v komunitárním právu), tak v P�íloze 1 - Spot�ebitelské organizace v zemích EU a 
kandidátských státech.  
49 B-1049 Brussels. 
50 �íslo faxu (+32-2) 299 10 15. 
51 elektronická adrese tren-aprights@cec.eu.int. 
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Já osobn� jsem o mnohých slyšela z médií a tisku a našt�stí jsem se ve skute�nosti 

s žádným nesetkala. Dovolenou jsem si d�íve s rodinou zajiš�ovali sami, nebo� se jednalo o 

tuzemské zájezdy, u nichž nebylo pot�eba tolik vy�izování a starostí, ale v posledních letech 

jsem byla na t�ech zahrani�ních cestách, které jsem si již za�izovala p�es cestovní kancelá�. 

M�la jsem však št�stí a doprava i ubytování odpovídaly podmínkám ve smlouv� a p�ijela jsem 

tedy pokaždé maximáln� spokojena. Zatímco já jsem se však t�šila z dovolené, mnoho lidí 

m�lo opa�né pocity, jak jsem se do�etla v tisku. V �ad� �lánk�, se �ešily zkrachovalé cestovní 

kancelá�e, skryté poplatky cestovních kancelá�í �i triky cestovních kancelá�í ve form� 

p�inucení ke koupi pojišt�ní se zájezdem a jiné…   

Mezi zaniklé cestovní kancelá�e pat�ily Eurotravel, Sunny Days �i I am travelling 

Detur. V minulosti zkrachovaly cestovní kancelá�e již v roce 2002 (Hellas Dafnis Tour), 

následn� v 2003 (jablonecká CK Czech Tour Europe a Adria Travel z Krumlova), v 2004 t�i 

(Tsakis, Travel Market a Globtour), v 2005 (CK Caravella Tours) a následn� další v 2006 

(kladenská CK Asotour).  

Po roce následoval zánik dalších jako Eurotravel, Sunny  

Days a I am travelling Detur. U spole�nosti Eurotravel šlo o vyhlášení úpadku z d�vodu 

finan�ních problém�, p�i níž nebyla schopna uhradit svoje závazky v��i svým klient�m a 

dodavatel�m služeb. Pojiš�ovna ihned sice informovala své klienty, že všechny  závazky CK 

Eurotravel uhradí a zabezpe�í dopravu turist� zp�t do �eské republiky, což se mi však zdá 

nadsazené, nebo� z �eho m�la spole�nost všechny závazky ihned uhradit, když p�í�inou 

úpadku byly práv� finan�ní potíže? Každá cestovní kancelá� musí být sice pro p�ípad úpadku 

pojišt�na52, ale i p�esto je s úhradou �ada potíží, jako v p�ípad� I am travelling Detur. 

Problémy trvající n�kolik týdn� vyvrcholily na letišti odmítnutím dopravce p�epravit klienty 

kv�li nezaplacenému letadlu. P�í�iny pádu mohou být r�zné53 a ur�it� se nejedná o úmysl… 

Proto doporu�uji volit spíše kancelá� zve�ej�ující pravideln� výsledky svého hospoda�ení a 

hlavn� ty, jenž nebyly �adu let ve ztrát�54 (takto se chovají nap�íklad Exim Tours55, Fischer a 

�edok).  U spole�nosti Sunny Days šlo nejen o dvoudenní zpožd�ní návratu turist�, ale 

následn� i hledání náhradního dopravce, jenž bude vozit klienty. Ministerstvo dopravy totiž 

odmítlo povolit lety egyptské spole�nosti Koral Blue do �eska z d�vodu nedostate�ného 

                                                 
52 blíže kapitola 3. 2  - Aktuální problémy, s nimiž se lze p�i cestování setkat a možnosti �ešení. 
53 nap�. že si cestovní kancelá�e objednávají kapacitu v letadlech dop�edu a let musí i dop�edu zaplatit (p�itom se 
nejedná o malé �ástky) a  každá prázdná seda�ka zp�sobuje následn� cestovním kancelá�ím velké ztráty. 
54 což si lze zjistit na stránkách www.justice.cz. 
55 Podle MF DNES z 8. dubna 2008 vykázala rekordní zisk 168,5 milion� p�i tržbách 3,32 miliardy. Firm� 
narostl i po�et zákazník�, a to o patnáct tisíc na �tvrt milionu. Každý klient tak v pr�m�ru do zisku firmy p�isp�l 
sedmi sty korunami. 
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zajišt�ní charterových linek. Jelikož pocházím z Opavy, snažila jsem se zjistit i situaci v mém 

bydlišti dotazováním na základ� náhodného vzorku u kolemjdoucích a výsledkem byla shoda 

dotázaných na panující ned�v��e v��i cestovním kancelá�ím.  

Velké potíže pro spot�ebitele spo�ívají rovn�ž v uvád�ní cen zájezd�56, kv�li ú�tování 

r�zn� vysokých p�íplatk�57 za stejnou dovolenou. V d�sledku toho je pak kone�ná cena 

navýšena až o t�etinu. Za jádro t�chto rozdíl� považuji rozdíly v názoru, co vše zahrnout do 

základní ceny zájezdu a co zahrnout pod r�zn� nazývané p�íplatky. To však, nejen podle 

mého názoru, vytvá�í zmatek pro klienty, nebo� se spot�ebiteli m�že následn� stát, že nemá 

dostatek prost�edk� k zajišt�ní zájezdu, jak se mu p�vodn� zdálo ((to lze vysv�tli pomoci 

smyšleného ilustra�ního p�íkladu, kdy budu-li si chtít vyhledat zájezd do 
ecka na poslední 

chvíli a základní cena bude uvedena 4 990 K� tak kv�li p�íplatk�m �iní kone�ná cena zájezdu 

stejn� 7 030 K� ( u cestovní kancelá�e Viamare a u Firo je to 8 320 K� v�etn� pojišt�ní �i u 

Fischera 8 370 K�58)). Toto bylo zd�vodn�no tím, že je na každém, aby si srovnal celkovou 

cenu a že je vlastn� každý spot�ebitel zvyklý, dle cestovních kancelá�í, zjistit si kone�nou 

cenu. V souvislosti s tímto, se cestovní kancelá�e odvolávají na zavedení p�íplatk� z d�vodu 

nestálých cen leteckého paliva. Tuzemským cestovním kancelá�ím zatím nena�izuje bohužel 

žádný zákon plné ceny uvád�t a je jen na nich, zda zvolí seriózn�jší p�ístup a plnou cenu 

uvedou. Musí však po�ítat s tím, že budou muset �elit velké konkurenci a proto si myslím, že 

je to a� solidní, tak docela nereálné. Sice �eské ministerstvo financí slibovalo formu zákona 

zakazujícího tyto praktiky, ale zatím nedošlo v parlamentu ke shod� (sporné je, zda se 

povinnost plné ceny bude vztahovat i na ceny letenek a zájezd�, kdy rozhodnutí Evropského 

parlamentu je v p�ímém rozporu s navrhovanou legislativou o souhrnné cen�). Paradoxem mi 

však z�stává, že v �ad� zemí59 jsou plné ceny uvád�ny, i když zde není žádná úprava 

zákonem. Hnací silou v tomto je však nadnárodní Spole�enství, kde by m�lo být p�ijato 

na�ízení udávající povinnost uvád�t plné ceny. To bude pro spot�ebitele jist� velkým 

p�ínosem, nebo� každý z nás je spot�ebitel a tudíž uvedení plné ceny zájezdu p�i jeho nákupu 

ocení. Odpadne mu totiž složité dopo�ítávání všech p�íplatk� k dobrání se kone�né ceny. Na 

druhé stran� však z hlediska cestovní kancelá�e jako podnikatelského subjektu, m�že p�inést 

povinnost uvád�t plné ceny cestovním kancelá�ím potíže plynoucí ze ztráty konkuren�ní 

výhody. Mnoho kancelá�í totiž p�edtím uvedlo cenu bez p�íplatk� a tím získaly konkuren�ní 

                                                 
56 zjišt�no redaktory MF DNES. 
57 zp�soby uvád�ní ceny jsou dány ve sm�rnici o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy 90/314/EHS. 
58 blíže http://ekonomika.idnes.cz/prodej-zajezdu-cenovy-chaos-d1f-
/ekonomika.asp?c=A070522_748938_ekonomika_maf. 
59 nap�íklad v N�mecku, Rakousku atd… 



 55 

výhodu oproti kancelá�i uvád�jící cenu již s p�íplatkem. Z t�chto d�vod� zde došlo ke shod� 

na nové úprav� formou na�ízení, jenž zakáže inzerovat ceny bez poplatk�.  

Podle komisa�ky pro spot�ebitelské záležitosti Magdaleny Kunevy je uvád�ní neúplných 

cen klamáním spot�ebitele, které však nedovoluje již stávající legislativa.  

V tomto p�ípad� s komisa�kou pro spot�ebitelské záležitosti souhlasím, protože v �eské 

republice  zákon o ochran� spot�ebitele60, mimo jiné, definuje i klauzuli týkající se klamavých 

údaj�. Podle ní je klamáním spot�ebitele uvád�ní nepravdivých, nedoložených, neúplných, 

nep�esných, nejasných, dvousmyslných �i p�ehnaných údaj� v�etn� zaml�ení údaj� a to jak u 

výrobk� tak u služeb. Proto uvedení neúplné ceny �eskou cestovní kancelá�í lze podle mého 

názoru považovat za klamání spot�ebitele. Myslím si, že formou nadnárodního na�ízení dojde 

k jakémusi zast�ešení všech stávajících úprav. 

Na�ízení má být schváleno v první polovin� roku 2008. Zatím prošel návrh Evropským 

parlamentem a nyní se �eká na schválení v Evropské rad�. Další pomoc z unijní úrovn� 

spo�ívá v provedeném pr�zkumu61, kdy Magdalena Kuneva nechala  v listopadu 2007 

provést pr�zkum 400 internetových stránek leteckých p�epravc� v 15 zemích Unie. Více 

jak 50 % z nich bylo v rozporu s evropským právem. Nej�ast�jším problémem bylo práv� 

uvád�ní cen bez  p�íplatk�. Kuneva po dohod� s dozorovými orgány jednotlivých �lenských 

stát� dala leteckým spole�nostem 4 m�síce na nápravu a po vypršení této lh�ty bylo se 

spole�nostmi, u nichž nedošlo k náprav� zahájeno právní �ízení. Dále byl v lednu 2008 

zaveden nový postup spot�ebitelského  sledování trhu, spo�ívající v  komplexním 

prov��ování maloobchodních trh� a mimo jiné slouží ke srovnání spot�ebitelského 

prost�edí v jednotlivých �lenských státech. Uvád�ní cen u cestovních kancelá�í, je tedy 

rozsáhlou problematikou, u níž dojde snad ke zlepšení po legislativní úprav� a myslím si i, že 

tato úprava možná nebude poslední (toto je však jen má domn�nka). Zkoušela jsem se poptat 

v r�zných cestovních kancelá�ích, co je vede k tomu, že neuvádí plné ceny a v záv�ru bych to 

shrnula shodou, odkazující se na zvyšování ceny palivových p�íplatk�, kdy p�i tisku katalogu 

je jednodušší pro kancelá�e uvád�t ceny vyšší, nebo� v zákon� je jasn� dáno uvád�t 

v katalogu údaje, jenž nebudou klamat spot�ebitele a v p�ípad� následného navýšení by 

vynaložily nové náklady na tisk dalších katalog� s nov� aktualizovanou cenou. Dojde tedy 

sice k nadhodnocení ceny, což jim následn� zisk m�že snížit, ale jsou ur�itým zp�sobem 

chrán�ny. Protože ve své práci doporu�uji spot�ebiteli, aby vyhledával spíše cestovní 

                                                 
60 blíže http://www.cpsys.cz/c/ochrana-spotrebitele/. 
61 viz http://www.eps.cz/php/index.php?cat=arch&art=news&x=2076207. 
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kancelá�e, jenž nebyly ve ztrát�, zkusila jsem si sama zjistit informace o jednotlivých ziscích 

cestovních kancelá�í62 a i když si myslím, že není na škodu si je vyhledat, nechceme-li mít se 

sjednanou dovolenou potíže, tak mi p�ipadaly nep�ehledné pro spot�ebitele. Ur�ité údaje jsou 

na internetu špatn� �itelné, nebo� jsou zde zve�ejn�ny neskenované originály a i když lze 

nahlédnout v Praze na centrále do originálu, dle mého úsudku ur�it� je prakti�t�jší vyhledání 

na internetu, nebo� jet na centrálu kv�li nahlédnutí by se spot�ebiteli prodražilo a p�i dnešním 

pohodlném stylu života si myslím, že by od tohoto výletu mnoho spot�ebitel� upustilo.  

V rámci zajiš�ování t�chto informací, jsem se ale dozv�d�la pro zajímavost, že  

nejlevn�jší cestovní kancelá�í je bulharská PARMA . Naopak nejdražší ceny zájezd� mají 

spole�nosti jako nap�íklad FISCHER, EXIM TOURS �i �EDOK. Také že nejhorší zkušenosti 

p�i vyjednávání dovolené byly v míst� mého bydlišt� s EXIM TOURS,  kdy se tato v p�ípad�, 

že nebyla reklamace provedena ihned po p�íjezdu na místo, snaží p�i uplatn�ní nároku po 

uskute�n�ní dovolené zcela z�íct své odpov�dnosti. 

Za další trik cestovních kancelá�í považuji jejich nátlak p�i koupi zájezdu, týkající 

se povinnosti p�ikoupit si v rámci zájezdu i cestovní pojišt�ní, které sami prodávají 

s tím, že jinak zájezd klientovi neprodají. Podle spot�ebitelských organizací je to 

považováno za porušení zákona. Ten totiž nep�ikazuje nikomu, aby jezdil na dovolenou 

pojišt�n a toto je zvykem p�edevším velkých cestovních kancelá�í h�ešících na svou sílu na 

trhu. Kancelá�e pak zd�vodní povinnost pojišt�ní jako snahu o to, aby v p�ípad� úrazu nebylo 

tolik starostí s nepojišt�ným zákazníkem. Je však na každém, zda si myslí, že je toto správné. 

Podle mého názoru by se m�ly kancelá�e zamyslet a v p�ípad�, že cht�jí poskytnou pojišt�ní 

své, m�ly by si najít jiný zp�sob, jak jej prodat.  

Spot�ebitel, by se nem�l tedy bát p�ípady porušení �i jakoukoliv nespokojenost �ešit 

s odvoláním na p�íslušné p�edpisy �i pop�ípad� t�mto p�edcházet, nap�íklad vyhledáním 

spole�ností, zve�ej�ujících své výsledky hospoda�ení a rovn�ž spole�ností, jenž nebyly ve 

ztrát�, protože tak má alespo� v�tší nad�ji, že nenaletí trik�m kancelá�e. P�ínosné pro 

spot�ebitele bude i platnost na�ízení o uvád�ní plných cen, tedy až vstoupí v platnost a 

v p�ípad� nep�esných údaj� doporu�uji spot�ebiteli odvolat se na zákon o ochran� 

spot�ebitele, v n�mž je klamání spot�ebitele jasn� vymezeno.  

Nedivím se ani, že souborné služby jsou tak �asto diskutovaným problémem, vzhledem 

k p�ípad�m �ešeným ESD63.  

                                                 
62 viz Obchodní rejst�ík -  http://portal.justice.cz/uvod/justice.aspx. 
63 Konkrétní p�ípady uvádím níže. 
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Již v po�átcích nastal problém v implementaci nadnárodní legislativy do národní 

v N�mecku64, jež opomn�lo p�ijmout opat�ení pro zavedení sm�rnice pro souborné služby.  

Opomenutí65 p�ijmout opat�ení pro zavedení sm�rnice v p�edepsaném termínu tak vytvo�ilo 

vážné porušení práva Spole�enství, jenž pak následn� vyvolalo právní nárok jednotlivc�, kte�í 

utrp�li škodu, na její náhradu. Konkrétn� šlo o p�ípad zakoupení komplexní dovolené 

v roce 1993 a po platební neschopnosti dvou agentur, se doty�ní nedostali co cíle ur�ení 

v�bec �i se vrátili z dovolené na vlastní náklady. Když neusp�li p�i pokusu o získání 

náhrady, podali žalobu k Zemskému soudu v Bonnu (Landgericht). Odvolali se na tvrzení, že 

kdyby byla sm�rnice do n�meckých zákon�  zavedena v p�edepsaném termínu, byli by 

chrán�ni proti platební neschopnosti agentur, nebo� n�mecké zákony neobsahovaly žádnou 

základnu pro nároky na kompenzaci a proto byla celá v�c p�edána Evropskému soudním 

dvoru k rozhodnutí formou p�edb�žné otázky. ESD uznal nárok jednotlivc� na náhradu 

s odvoláním se na p�edešlé p�ípady66 a prohlásil, že v tomto p�ípad� jde o vážné porušení 

práva Spole�enství.  

Následovala kauza Simone Lietner67. Šlo o zakoupení dvoutýdenního prázdninového 

rekrea�ního pobytu v Turecku u firmy TUI Deutschland. Rodina využívala všech služeb pro 

rekrea�ní pobyt, v�etn� stravovacích služeb, avšak v polovin� pobytu se u desetileté 

dcery projevily p�íznaky salmonelózy (vysoká hore�ka, obtíže krevního ob�hu, pr�jem, 

zvracení…) podobn� jako u n�kterých jiných prázdninových host�. Proto po návratu poslali 

Leitnerovi stížnost na nekvalitní a zdraví ohrožující služby firm� TUI. Firma však 

nereagovala a proto podali žalobu na odškodn�ní. Prvoinstan�ní rakouský soud vyhov�l 

žalob� �áste�ným p�iznáním nároku, který požadovali. Sm�rnice68 však obsahuje povinnost 

uhradit náhradu v p�ípad� újmy, na což ESD reagoval rozsudkem69, kdy rakouské právo 

poskytlo evidentn� nižší standard ochrany oprávn�ným zájm�m spot�ebitel� než právo 

v�tšiny �lenských stát�. Otázka náhrady škody pat�í k jádru harmonizované úpravy Evropské 

unie a protože je práv� náhrada škody �astým p�edm�tem soudních spor�, je zde upraveno co 

je hmotná70 a nehmotná71 újma.  

                                                 
64 rozsudek soudu ve spojených p�ípadech C-178/94, C-179/94, C-188/94 a C-190/94, Erich Dillenkofer a 
ostatní versus Spolková republika N�mecko  
 
65 sm�rnice m�la být implementována do 31. 12. 1992 a v N�mecku byla p�ijata 24. 6. 1994. 
66 rozsudky o právu jednotlivce na náhradu škody zp�sobené porušením práva Spole�enství, za které m�že být 
stát volán k odpov�dnosti (rozsudky v p�ípad� Francovich (19. listopadu 1991), Brasserie du Pecheur a 
Factortame (5. b�ezna 1996), a Hedley Lomas (23. kv�tna 1996)). 
67 blíže http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/index/m89.html#m_4486. 
68 pátý �lánek sm�rnice 90/314/EHS o souborných službách pro cestování, pobyty a zájezdy. 
69 rozsudek z 12. b�ezna 2002. 
70 zahrnuje široký okruh možných poškození a zvlášt� vyjímá p�ípady zran�ní. 
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Dalším p�ípadem byl let s Air France do Kanady na t�ídenní dovolenou se 

zpožd�ním zavazadla o více než 24 hodin. Spole�nost mu doporu�ila koupit si, co pot�ebuje 

a slíbila vyplacení kompenzace u jeho pražské pobo�ky. Dva dny po návratu se tedy obrátil na 

pobo�ku Air France v Praze, jenž kompenzaci vyplatit odmítla s argumentem, že reklamaci za 

ztracené zavazadlo uplatnil po uplynutí 21 denní lh�ty stanovené Montreálskou úmluvou. 

Požádal tedy o pomoc Sdružení obrany spot�ebitel�, které se obrátilo na francouzské evropské 

spot�ebitelské centrum (ECC72)  s žádostí tolerovat n�kolikadenní zpožd�ní, ale bezúsp�šn�. 

Air France byla nekompromisní a žádost klasifikovala jako neoprávn�nou z d�vodu 

písemného neohlášení ve stanovené lh�t�. Naopak kladným p�ípadem byla stížnost na 

sm�nárnu na letišti v Praze, kdy p�i vým�n� australských dolar� údajn� sm�nárna p�epo�etla 

peníze mén� výhodným kurzem, než bylo uvedeno na panelu a navíc, že si naú�tovala provizi, 

i p�es uvedení sm��ování bez poplatku. Toto cht�l údajn� reklamovat d�íve, ale zjistil to až po 

odjezdu z letišt� a tak cht�l reklamaci uplatnit v sídle spole�nosti v centru Prahy, kde však 

nikoho nezastihl. Obrátil se tedy na ECC. Dodate�ným šet�ením se však zjistilo, že spot�ebitel 

zam�nil nákup m�ny s prodejem a rovn�ž posuzování z hlediska sm�nárny a nikoliv 

zákazníka. Takže a� byla stížnost neoprávn�ná (zpoplatn�n byl nákup valuty, nikoliv prodej, 

byl použit nákupní kurs, nikoliv prodejní kurs), byla ochotna sm�nárna celou transakci 

anulovat.  

V souvislosti se soubornými službami jsou rovn�ž kladeny �ady dotaz� ze strany 

spot�ebitel� u Sdružení obrany spot�ebitel�, jenž se jim snaží poradit. Mezi možné 

dotazy pat�í i p�ípad zakoupení zájezdu nabízeného v katalogu cestovní kancelá�e, kdy 

se spot�ebitel následn� dozví, že se nem�že zájezdu zú�astnit. Uzav�ená smlouva však 

obsahovala sankci v p�ípad� odstoupení ve výši 50 % ceny zájezdu. Spot�ebitele tedy 

zajímalo, zda nemá p�ece jen nad�ji na zprošt�ní povinnosti uhradit smluvní pokutu �i snížení 

její výše. V tomto p�ípad� zbývá spot�ebiteli prošet�it, zda smlouva obsahuje všechny 

náležitosti, nebo� spot�ebitel je zprošt�n úhrady sankce, bylo-li odstoupení z d�vodu porušení 

povinnosti cestovní kancelá�í. V p�ípad� správnosti smlouvy zbývá spot�ebiteli jen písemn� 

oznámit cestovní kancelá�i, že se místo n�ho ú�astní zájezdu jiná osoba (dnem doru�ení se 

tato stává zákazníkem). Nepoda�í-li se však spot�ebiteli sehnat  za sebe náhradu, nezbývá mu 

nic jiného, než smluvní pokutu uhradit. �asto opakujícím se dotazem u Sdružení bylo 

zorganizování zájezdu, kdy podmínky v míst� rekreace neodpovídaly skute�nostem 

                                                                                                                                                         
71 pat�í zde i  ztráta p�íjemného požitku z rodinné dovolené, kterou  musí prodejce nahradit, pokud byly služby 
poskytnuty nekvalitn�. 
72 European Consumer Centre - http://www.euroinfo-kehl.eu/FR/fra1.htm. 
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popsaným v katalogu (kvalita ubytování, strava…). Uvedené jednání cestovní kancelá�e má 

jak soukromoprávní, tak ve�ejnoprávní podtext. Služby poskytované cestovními kancelá�emi 

spadají pod dohled �eská obchodní inspekce a za uvedené jednání m�že �OI uložit pokutu až 

1 000 000K�. V p�ípad� opakovaného uložení sankce až 2 000 000K�.  Ze soukromoprávního 

hlediska je oprávn�n spot�ebitel domáhat se vrácení ceny zájezdu �i náhrady škody, 

nejpozd�ji však do 3 m�síc� od skon�ení zájezdu. Byl-li zájezd kvalitativn� zcela odlišný od 

zájezdu, jejž m�l objednán, m�že od této smlouvy odstoupit, z d�vodu nespln�ní povinnosti 

cestovní kancelá�í, vyplývající z cestovní smlouvy.  

Myslím si, že i p�es jisté neslad�nosti, došlo v této oblasti k posunu v úrovni ochrany 

spot�ebitele. Sv�d�í o tom podle mého názoru zvyšující se po�et legislativy v oblasti 

spot�ebitelské politiky a to nejen na národní, ale i nadnárodní úrovní. Rovn�ž  je dle mého 

úsudku o spot�ebitelské problematice více informací jak v tuzemsku73 tak na úrovni EU74. Za 

negativum považuji spíše neaktivitu ze strany spot�ebitel� a neochotu �ešit jejich 

nespokojenost nebo� nic ned�lat pro n� z�stává bohužel jednodušší. 

Ze strany cestovních kancelá�í zase chápu jako ekonom konkuren�ní boj a snahu za 

každou cenu získat zákazníka, ale uvážím-li, že na výrobcích jsou rovn�ž ceny uvád�ny, což 

každému p�ipadá b�žné, pro� by nem�ly být uvád�ny i u služeb jako jsou zájezdy? To si 

zd�vod�uji snad jen v�tší silou lobbingu u cestovních kancelá�í než v oblasti obchodních 

�et�zc�. Názory jsou však r�zné a každý �tená� si ud�lá tedy sv�j.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
73 prost�ednictvím internetu, spot�ebitelských organizací atd…. 
74 taktéž na internetu, kdy letošní Vánoce prob�hl jako novinka komisa�ky pro ochranu spot�ebitele chat o 
bezpe�nosti spot�ebitele, dále v rámci organizací pro spot�ebitele atd… 
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Záv�r 
 

Cílem diplomové práce bylo p�edstavit základní principy fungování ochrany spot�ebitele 

v Evropské unii a �eské republice. Dále vymezit základní institucionální zajišt�ní na národní 

a nadnárodní úrovni a  popsat jednotlivé legislativní akty, jenž byly p�ijaty v rámci EU �i 

vládou �R.a p�esn�ji definovat vybranou oblast politiky ochrany spot�ebitele, zahrnující 

analýzu této problematiky a doporu�ení pro spot�ebitele k obran� p�ed nekalými praktikami 

cestovních kancelá�í.  

 

Jako d�ležitý poznatek p�i zpracování diplomové práci neopomenu poznamenat fakt, 

zjišt�ný již p�i zpracování práce bakalá�ské, že ochrana spot�ebitele je pom�rn� mladou 

rozvíjející se disciplínou zpracovanou komplexn� v �eské právnické literatu�e jen jediným 

autorem75. Pramen� o ochran� spot�ebitele v rámci Evropské unie sice existuje více, ale jedná 

se spíše o �ásti ur�itého díla a ne samostatnou knihu �i o internetové zdroje. V pr�b�hu 

posledních dvou let, byla ale spot�ebitelská politika obohacena o další komplexní dílo76 

(rovn�ž od téhož autora), zpracovaného formou dotaz� a odpov�dí  pro p�iblížení politiky 

ochrany spot�ebitele i pro neprávníky.  

 Politika ochrany spot�ebitele je podle mého názoru souborem �ady norem zasahujících do 

tém�� všech právních odv�tví, spojených zájmem o ochranu spot�ebitele jako 

neprofesionálního subjektu na stran� poptávky. Problematika spot�ebitelské politiky je �ešena 

r�znými odv�tvími. V n�kolika posledních letech byla �eská republika ost�e kritizována 

Evropským spole�enstvím za pomalý proces p�evedení evropských norem dotýkajících se 

ochrany spot�ebitele do �eského právního �ádu. Pokrok byl u�in�n až v létech 2002 –2003, i 

když se podle mého názoru jedná jen o zkopírování evropských norem v podob� �eských 

zákon� a novel, jak jsem zjistila po pro�tení t�chto materiál�. P�esto bylo t�eba vyty�it ur�ité 

mantinely a harmonizovat �eskou spot�ebitelskou politiku s politikou ochrany spot�ebitele 

v EU.  

Jak jsem zjistila, p�etrvává mezi obyvateli �R i obyvateli jiných �lenských stát� spíše 

nedostate�ná informovanost i p�es to, že existuje �ada institucí, jenž mají tyto spot�ebitele 

informovat o d�ní na trhu se soubornými službami. Po p�iblížení spot�ebitelské politiky 

usuzuji, že neinformovanost nadále z�stává tíživým problémem národní i nadnárodní úrovn�. 

                                                 
75 a to v knize - HULVA,T. Ochrana spot�ebitele. Praha:Aspi, a. s.,2005. 452 s. ISBN 80-7357-064-5. 
 
76 HULVA, T. Právo ochrany spot�ebitele pro neprávníky. Praha:Aspi a. s, 2006. 360 s. ISBN 80-7357-172-2. 
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Politika ochrany spot�ebitele dosahuje sice vysoké úrovn� ochrany, ale stejn� se objevují 

p�ípady, kdy tato ochrana selhává. Rovn�ž p�etrvává neochota spot�ebitel� stížnosti �ešit, a� 

už z d�vodu delšího �asového období p�i vy�izování stížností �i jen z d�vodu jejich 

pohodlnosti. I když jsou tito na dovolené nespokojeni a snaží se problémy ihned �i po návratu 

�ešit, rychle z nich vyprchá dychtivost, s jakou p�vodn� cht�ly potíže �ešit. 

 Srovnám-li úrove� ochrany spot�ebitele s jinými �lenskými státy, došlo k pokroku v 90. 

letech v rámci p�ejímání evropských sm�rnic do �eského právního �ádu.  Evropská unie se 

snaží o vytvá�ení ur�ité minimální úrovn� ochrany spot�ebitele, která je garantována ve všech 

�lenských státech (podobn� jako nap�. standardy na ochranu životního prost�edí apod.) a 

 jednotlivé státy samoz�ejm� mohou ze své v�le p�ijímat p�ísn�jší pravidla na zabezpe�ení 

zájm� spot�ebitele, nap�. pokud cht�jí zachovat již existující právní úpravu. Konkrétn� mám 

kup�íkladu na mysli zakotvení problematiky cestovních smluv ve více legislativních úpravách 

a to jak v zákon� o ochran� spot�ebitele77, tak v p�edpisech o cestovním ruchu78.  

Oblast souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy (tedy oblast cestovních smluv), 

jsem se snažila p�iblížit co nejvíce, a to nejen po stránce odborné, ale hlavn� praktické, aby 

každý �tená� pocítil, jak se ho spot�ebitelská politika dotýká. Ú�elem bylo vyvolat v �tená�i 

nutnost zamyslet se nad tím, jak se vlastn� m�že bránit proti nekalým praktikám cestovních 

kancelá�í, cestovních agentur a leteckých spole�ností. V praktické �ásti jsem dosp�la 

k záv�ru, že nar�stá po�et problémových cestovních kancelá�í, o �emž sv�d�í anketa 

redaktor� MF DNES. Tento trend jsem si zd�vodnila špatným odhadem ohledn� fungování 

cestovní kancelá�e p�i jejím zakládání. Z p�íklad� chyb advokáta Tomáše Pelikán konstatuji  

v sou�asnosti existenci p�íliš velkého po�tu podobných chyb, kterých by se kancelá�e m�ly 

vyvarovat. Snahu prodat pojišt�ní spolu se zájezdem nehodnotím jako neadekvátní, nebo� to 

považuji za jeden z nástroj� podnikání na konkuren�ním trhu za ú�elem dosažení vyššího 

zisku. Závažn�ji na m� p�sobí neuvád�ní plných cen u zájezd�, což však m�že být zp�sobeno 

tím, že jsem se s problematikou neúplných cen setkala �ast�ji, než s prodejem pojišt�ní 

sou�asn� se zájezdem. Stejn� jako p�i zpracování bakalá�ské práce m� však zarazila neznalost 

a nezájem práva ze strany ob�an� a proto se op�t odvolávám na to, že �eský národ je bohužel 

neaktivní, takže veškeré �ešení problém� pojících se sjednáváním zájezd�, nakonec kon�í 

spíše u slov, než u �in�. V�tšina spot�ebitel� žádá ty nejlepší služby cestovních kancelá�í, p�i 

                                                 
77 blíže http://www.cpsys.cz/c/ochrana-spotrebitele/. 
78 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v �eské republice  na období 2007 – 2013 (p�edešlá Koncepce byla 
zpracována na období 2002 – 2007).  
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minimální cen� a to p�i vysoké kvalit�, což není nic neobvyklého, ale není-li služba 

poskytnuta dle jejich p�edstav, snaha úpln� do�ešit problémy je rychle opustí. Záleží však 

ur�it� na individuálním p�ístupu jednotlivých spot�ebitel�.  

Myslím si, že by se tedy m�ly potíže �ešit ze strany spot�ebitel� rázn� a do konce. I když 

jsem se našt�stí dosud nesetkala s potížemi, jako je poskytnutí horšího ubytování �i ztráty 

zavazadel nebo jiných jmenovaných v mé diplomové práci, jist� si i já dám v�tší pozor p�i 

sjednávání následujících dovolených.  

Doporu�ila bych tedy spot�ebitel�m dávat si v�tší pozor p�i  uzavírání cestovních smluv 

a v p�ípad� selhání ze strany cestovní kancelá�e ur�it� toto �ešit a to i hlavn� z d�vodu, že 

nejsou na trhu sami, nebo� existuje �ada orgán�, jenž jim s vy�ešením problém� pomohou. 

Sta�í tedy jen v�d�t koho o pomoc požádat a hlavn� nebýt líný potíže �ešit a to i p�es 

pohodlnost mnoha spot�ebitel�, jenž je pro n� p�ijateln�jší, než vynaložení úsilí k �ešení.  

 

Do budoucna vidím nadále nad�ji p�edevším ve spolupráci institucí, jak v �eské 

republice, tak v celé Evropské unii za ú�elem zlepšení situace na vnit�ním trhu. K �emu by 

pak byly všechny p�evzaté evropské sm�rnice, když by je nikdo nevyužíval? �innost vlády 

�R hodnotím kladn� a podle mého mín�ní ud�lali �eští politici mnoho práce k dosažení 

harmonizace �eského práva s evropským a rovn�ž p�isp�li k tvorb� spot�ebitelských center, na 

které se lze obracet. 

 

V záv�ru bych cht�la vyzvat všechny evropské a �eské spot�ebitele, aby nebrali 

objevující se problémy na lehkou váhu. Nespoléhali jen na spot�ebitelské instituce a 

neup�ednost�ovali svou pohodlnost p�ed úsilím �ešit problémy. Jen tímto lze totiž p�isp�t 

k dosažení vyšší úrovn� ochrany a spokojenosti jak cestovních kancelá�í tak zákazníka. 
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